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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Д. В. Мандрикін, асистент  

М. І. Петренко 

Одеська національна академія харчових технологій 

(м. Одеса, Україна) 

 

 

Пильна увага до теорій життєвого циклу організацій існувала завжди. Причини цього 

слід відзначати в бажанні дослідників і менеджерів зрозуміти механізми і закономірності 

розвитку організацій. Це дає можливість передбачення майбутнього підприємств, готує 

власників і їх співробітників до тих труднощів, які можуть виникнути в найближчому 

майбутньому.  

Взагалі теорії життєвого циклу відображають безліч різних чинників у розвитку 

компанії, проте проблема управління мотивацією в явному вигляді до останнього моменту не 

була врахована ні в одній моделі. Саме тому доцільно розглянути систему мотивації в теорії 

життєвого циклу організації. 

Існує кілька моделей життєвого циклу організацій. Кожна з цих моделей має свої 

особливості: кількість і критерії поділу на стадії, які переживає компанія, різні координатні 

площині, в яких будуються життєві цикли. 

Розгляд результатів застосування різних методів мотивації в організаціях довгий час 

призводило до питань про те, що одні й ті ж методи мотивації в різних організаціях можуть 

спрацьовувати по-різному, і навпаки, схожі методи можуть давати різні результати. Хоча 

остаточної відповіді на це питання поки немає, але багато що проясняється, коли організація 

розглядається в контексті свого розвитку за стадіями життєвого циклу. 

З точки зору концепції життєвого циклу організація представляє собою систему, що 

розвивається, яка стикається в процесі свого зростання з різними проблемами, які вимагають 

різних рішень. Цей підхід пояснює, чому одні і ті ж системи мотивації по-різному працюють 

в різних організаціях. Для організацій, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу 

необхідні відповідні підходи в розробці системи мотивації, що враховують особливості того 

чи іншого етапу розвитку бізнесу. Зрозуміло, що відмінності організацій полягають не тільки 

в положенні на кривій життєвого циклу, мають значення і інші умови і обставини, але 

відмінності, які пояснюються концепцією ЖЦО, є ключовими. 

Кожна стадія розвитку організації має на увазі певну стратегію розвитку. Розуміння 

принципів розвитку організації за стадіями життєвого циклу організації дозволяє більш 

точно визначити її основні цільові та стратегічні установки і напрями. Крім цього з'являється 

можливість ідентифікувати адекватність внутрішньої ситуації в організації тієї стадії, на якій 

вона знаходиться. 

В даний час не існує єдиної моделі життєвого циклу організації. Причиною цього є 

різниця в досліджуваних проблемах менеджменту, що лежать в основі різних моделей. У 

питанні вивчення і побудови систем мотивації має сенс використовувати кілька моделей, 

оскільки вони дозволяють подивитися на досліджуваний процес з різних точок зору. Це 

Модель Доудсона [1], Модель Торберта [2], Модель Липпита і Шмідта [4], Модель Грейнера 

[5], Модель Адізеса [6, 7], Модель Шайна [8], Модель Катца і Кана [9], Модель Кімберлі 

[10]. 

Систему управління мотивацією можна розглянути практично в будь-якій з 

представлених концепцій. Однак зупинимося на життєвому циклі Іцхака Адізеса з кількох 

причин (рис.1). По-перше, його модель розглядає розвиток організації подібно розвитку 

живого організму, що значно покращує сприйняття кожного із запропонованих етапів. По-

друге, дана модель відрізняється універсальністю і не залежить від конкретної галузі. По-

третє, життєвий цикл Адізеса не обов'язково повинен закінчуватися загибеллю організації, на 
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кожному з згасаючих етапів компанія може перебувати нескінченно довгий час. По-четверте, 

проявляється гіпотеза про те, що у будь-якої організації на кожному з етапів життєвого 

циклу є проблеми, інакше кажучи, навіть під час стрімкого і успішного розвитку, компанія 

стикається з низкою проблем, які в обов'язковому порядку необхідно вирішувати. Також слід 

зазначити, що будь-яка компанія може безкоштовно дізнатися, на якій стадії життєвого 

циклу Адізеса вона знаходиться, якщо на інтернет сайті розробника моделі заповнить 

електронну анкету за своєю компанії. 

 

 
 

Рисунок 1 – Життєвий цикл організації за І. Адізесом [4] 

 

Життєвий цикл організації в моделі Адізеса, як уже зазначалося вище, складається з 

десяти етапів. В основі виділення стадій життєвого циклу організації Адізеса лежить 

співвідношення двох параметрів діяльності організації - гнучкості і самоконтролю. Гнучкість 

- це здатність організації адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх змін, а також здатність 

керівництва діяти поза жорстких рамок, правил і норм. Самоконтроль або контрольованість - 

це ступінь регламентації діяльності організації та її членів, а також жорсткості механізмів 

координації і контролю. Гнучкість і самоконтроль є взаємовиключними поняттями. Тут не 

може бути стану стійкої рівноваги. Свого оптимального значення ці параметри досягають на 

стадії розквіту, причому, оскільки все в цій системі динамічне, конкретну точку їх 

оптимального стану вказати неможливо. 

Що стосується системи мотивації, то для її реалізації необхідні обидва цих параметри. 

Гнучкість дозволяє організації використовувати необхідні в конкретній ситуації способи 

мотивації співробітників, підтримує ініціативу і декларує готовність до змін. 

Контрольованість організації дозволяє сформувати зворотний зв'язок про необхідність 

модифікації системи мотивації, а також не дозволяє компанії перетворитися на аморфне і 

неповоротне об'єднання людей, позбавлених будь-яких обмежень. 

Розглядаючи кожну стадію життєвого циклу окремо, будемо використовувати дуже 

важливий інструмент, створений Адізесом, а саме «код Адізеса» або код РАЕI [4]. Суть 
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цього інструменту полягає в наступному: керівництву важливо правильно і вчасно 

виконувати чотири управлінські ролі або функції, щоб зберігати і посилювати ефективність 

компанії: 

– Р (від англ., purposeful) - задовольняти потреби ринку і клієнтів; 

– А (від англ., administrative) - адмініструвати, тобто гарантувати дотримання 

встановлених порядків; 

– Е (від англ., enteprenurial) - заохочувати підприємливість; 

– I (від англ., integrate) - інтегрувати, тобто створювати в компанії атмосферу 

співробітництва. 

З цих чотирьох функцій складається так званий «генетичний код» компанії, і кожен 

етап її розвитку визначає, коли і які функції повинні з'являтися, посилюватися або навпаки 

слабшати. У кожен конкретний момент на кривій життєвого циклу функції розвинені 

неоднаково. Послідовність посилення і спаду всіх чотирьох функцій відображає життєвий 

цикл організації, причому іноді їх розквіт або спад можуть означати будь-які проблеми 

компанії, а іноді - проблеми зростання. Маючи розуміння принципів роботи цього механізму, 

керівник може успішно управляти компанією, своєчасно посилюючи або послаблюючи 

потрібні функції. 

У цих чотирьох ролях Адізес виокремлює дві пари ролей, які протягом життєвого 

циклу організації протистоять один одному: Р-А і Е-I. На наведеному рисунку 1 можна 

помітити поєднання цих букв. Серед них присутні літери великі та малі - це слід трактувати 

таким чином: великі літери у кожної стадії є переважаючими функціями, які при 

нормальному розвитку організації повинні переважати на даному етапі. Прописні або 

маленькі букви означають, що на даному етапі ці ролі є відомими і мають підкорятися 

головним. 

Основним завданням в даному дослідженні є побудова ефективної системи мотивації, 

яка враховує життєвий цикл організації, тому була висунута наступна гіпотеза «Технологія 

формування мотивації, що враховує життєвий цикл організації, сприяє формуванню 

необхідних для кожної стадії життєвого циклу управлінських ролей» і зроблено спробу 

ввести додатковий код, який був названий кодом мотивації. 

В даний час існує велика кількість теорій лідерства, які по-різному трактують 

феномен лідерства: теорія особистісних якостей лідера, поведінкові теорії лідерства, 

ситуаційні теорії лідерства, теорія харизматичного лідерства, теорія лідерства, що 

перетворює, або лідерства змін, теорія резонансного лідерства та багато інших, які не 

пояснюють, звідки з'являються лідери організацій, здатні змінити систему, яка їх виховала і 

просунула на самий верх. 

Різноманіття факторів і їх взаємозв'язок позбавляють моделі лідерства конструктивної 

інструментальної основи, проявляючи важливе питання, що стосується того, що робити 

лідерові з системою мотивації. А концепція лідерства Адізеса якраз допомагає вибудувати 

відповідь на дане питання. Ця концепція передбачає існування чотирьох характеристик 

ідеального лідера, що складає інструмент під назвою «код Адізеса» або код РАЕI, як вже 

зазначалося вище. 

Функції Р і А відносяться до короткострокових, а Е і I - до довгострокових. Тобто, 

тільки за рахунок виконання ролей Р і А організація може стати прибутковою в 

короткостроковій перспективі, а ролі Е і I забезпечують продуктивність і ефективність 

компанії в довгостроковій перспективі. 

Оскільки лідери є продуктом організації, а організації в певні етапи її розвитку 

необхідні індивіди, які орієнтовані в своїй поведінці певним чином, то пропонуємо 

«мотиваційний код» - РПДУ. Цей код відображає в собі мотиваційний аспект лідерства, те, 

які сигнали подають лідери своєму оточенню, а також дозволяє оцінити стан системи 

мотивації в контексті як управління людськими ресурсами, так і розвитку організації і 

відповідності системи винагороди історичному періоду і стану менеджменту. 
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Пропонована концепція передбачає існування чотирьох механізмів, що мотивують 

людину в організації. В дослідженні робимо спробу заявити про первинність системи 

мотивації, що спонукає і просуває лідерів певної формації, які потім виводять організацію на 

певний період життєвого циклу організації Адізеса. Суть інструменту коду РПДУ полягає в 

наступному: щоб компанія була ефективною, менеджмент повинен вибудувати «правильну» 

систему мотивації, а потім своєчасно налаштовувати її на спонукання чотирьом формам 

поведінки, за якими стоять певні результати і просування співробітників певного стилю 

управління: 

– Р (результат) - система мотивації, побудована на винагороді за результат. Поведінка, 

яка призводить до результату, вимірному і конкретному - є сигналом для працівників. А 

компанія просуває найпродуктивніших менеджерів, які показали свою здатність підвищувати 

ефективність; 

– П (правила) - система мотивації, побудована на дотриманні правил, встановлених в 

організації. Система стимулювання своєчасно і швидко повинна дати сигнал, як про 

порушення правил, так і про дотримання правил. Часто ця система починає працювати як 

каральний інструмент, оскільки легко встановити норму, до якої треба прагнути, і не завжди 

так легко встановити бажану поведінку, а тим більше відстежувати її і винагороджувати; 

– Д (досягнення) - система мотивації, яка спрямована на преміювання кращих 

чемпіонів покликана відзначати видатні результати і ставити їх за приклад. На відміну від 

оплати за результат, винагороджується один співробітник, який показав найкращий 

результат, і ця система спрямована на довгострокові дії, тоді як зарплата виплачується 

щомісяця. Таким чином, можна стверджувати, що винагороджується підприємливість; 

– У (загальний успіх) - система мотивації, яка винагороджує за загальний успіх 

організації, що, як правило, передбачає участь в прибутках. Наявність такої системи сприяє 

орієнтації на успіх і націленість на співпрацю. 

Системи винагороди, пов'язані з формуванням мотивації, представлені на рис. 2. 

Термін «мотивуючий» в даному випадку використовується загальноприйнятий як і 

узагальнений, що включає спонукання людини до діяльності, стимулювання, винагороду і ін. 

 

Оплата за результат (результат) 

ДОГОВІРНА ОПЛАТА ПРАЦІ 

Вимірюваний результат 

+ Прозора, зрозуміла, технологічна 

- Не сприяє новизні, творчості 

Система стимулювання (правила) 

КОДЕКС ПРАВИЛ І ПРОЦЕДУР 

Швидка реакція, швидкий відгук 

+ Розвиток і навчання 

- Бюрократія і покарання 

Участь в прибутках (спільність) 

АКЦІЇ ТА ОПЦІОНИ 

Винагорода за загальний успіх  

+ Співпраця, єдність, розуміння  

- Випадкові фактори, залежність від інших 

Винагорода за досягнення (досягнення) 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ №1 

Кращий в своїй справі  

+ Новації, змагання, приклад іншим  

- Відсутня кооперація, політична боротьба 

 

Рисунок 2 – Системи винагороди (розроблено автором) 

 

У цю схему з різних причин не увійшли методи: погодинної оплати, і різного роду 

компенсації за шкідливість, змінність і ін.; багатофакторні моделі, що забезпечують 

справедливість, складність і відповідальність роботи; ринковий метод, заснований на 

визначенні середньої ринкової ставки. 

Під системою мотивації в даній моделі розглядається не тільки система винагороди, а 
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й система розпізнавання потреб, вибудовування зразків поведінки і відповідних мотивів, 

задоволення і пробудження нових потреб. 

Системи, орієнтовані на «Р» і «П», відносяться до короткострокових, а на «Д» і «У» - 

до довгострокових циклів. Ролі «Р» і «П» можуть забезпечити ефективність і продуктивність 

в короткостроковій перспективі. Оплата за результат (Р) може бути достойною лише тоді, 

коли сам результат затребуваний (У). Система (П) говорить про те, як правильно, а система 

(Д) - що можливо, вступаючи в суперечність з правильною поведінкою. 

Всі ці чотири складові «мотиваційного коду» компанії по-різному проявляються на 

життєвому циклі і визначають, яка поведінка доцільна для розвитку організації, для 

розширення діяльності, стабільності, а які мотиви призводять до згасання результатів і 

небажання змінюватися. 

У кожен конкретний момент мотиви задіюються та активуються неоднаково. Їх 

посилення або послаблення може свідчити про кризові моменти в компанії, а може говорити 

про недоліки зростання або випереджаючий розвиток, коли потреби актуалізовані, мотиви 

сформовані, а для дій, що здатні прийняти вивільнену рушійну силу, немає місця. 

Послідовність формування і реалізації всіх чотирьох мотиваційних структур в системі 

мотивації описує життєвий цикл організації. Знаючи це, керівник може своєчасно включати 

необхідні елементи системи мотивації, формуючи мотиви людей і орієнтуючи їх на 

необхідну поведінку. 
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Конкуренція є основою ринкової економіки. Але в основі конкурентної боротьби 

лежить, перш за все, модель ринку досконалої (вільної) конкуренції, при якій учасники 

ринку прагнуть максимізувати власний прибуток. Опортуністичні дії прямих конкурентів, 

постачальників, споживачів при такій неокласичній моделі можуть бути нейтралізовані 

погрозами викриття, зміною ділових партнерів. В цьому випадку альтернативи конкуренції 

не існує. 

Представники Гарвардської школи економіки Дж. Бейн і Е. Мейсон розглядали 

конкуренцію як невід'ємну частину структури ринку. Однак дана гарвардська парадигма [1] 

поза увагою залишає трансакційною теорію, приймаючи як постулат, що всі транзакції 

підприємства на ринку є конкурентними.  

З позиції поведінкової теорії (обмеженої раціональності, Г. Саймон [2]), еволюційної 

теорії фірм (С. Вінтер [3]) розвиток фірми описується поведінкою задоволення або рутинною 

поведінкою, пов'язаною не зі зростанням прибутку, а з утриманням частки ринку, рівня 

продажів. Подібна поведінка пояснюється складною, невизначеною ринковою ситуацією, 

пов'язаною з неоднозначними об'єктивними і суб'єктивними факторами, що впливають на 

характер прийнятих рішень. Наприклад, при виявленні багатозначних ринкових умов і 

встановлення відповідних пріоритетів, а в багатьох випадках - в силу нездатності 

менеджменту фірми діяти раціонально, адекватно ситуації розібратися в реальних намірах 

інших учасників ринку. Традиційні підходи, пов'язані зі зниженням витрат, диференціацією і 

фокусуванням не завжди забезпечують ефективність стратегічних планів. 

Причини такого розвитку подій - в наступному. У суспільстві розвиток здійснюється 

на основі ряду соціально-економічних законів. Один з найбільш важливих і найбільш ранній 

з них - поділу праці [4]. Даний закон породжує тенденції встановлення соціальної 

солідарності, що проявляється в кооперації зусиль між різними групами людей, в тому числі 

і організацій різних організаційно-правових форм. На багатьох підприємствах, перш за все 

при переході розвинених країн від індустріальної до постіндустріальної епохи, посилюються 

інтеграційні процеси. Зокрема, НТП вимагає постійного вдосконалення технічного базису 

виробництва, розвитку нематеріальних активів, інтелектуального капіталу підприємства, 

компетенцій і знань персоналу, що на рівні широкого спектру виробничих процесів не 

завжди під силу одному підприємству, необхідно використання великої кількості транзакцій 

[5].  

Особливо рельєфно проявляються коопераційні процеси в інформаційній економіці, з 

к. 20 – поч. 21 ст., причому практично у всіх галузях промисловості, не тільки в високо 

технологічних сферах телекомунікаційних, інформаційних технологій та ін. Відбувається 

активне перетворення реплікаційної економіки в інноваційну, засновану на знаннях. У цих 

умовах панівний раніше спосіб взаємодій між підприємствами, заснований на суперництві 

(конкуренції), перетворюється в поєднання суперництва та співробітництва (кооперації і 

конкуренції). 

У цих умовах однією з форм подолання невизначеності розвитку фірм є ставка на 

додаткові активи [6], які підприємство самостійно залучити не може або це не вигідно з 

різних причин. Реалізувати це можливо в рамках реляційних взаємодій [7], спрямованих на 

встановлення по ряду позицій довгострокових відносин між абсолютно незалежними 

партнерами. У даній ситуації здійснюється зміна кордонів фірм, що можна трактувати як 
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кооперацію з учасниками ринку - діловими партнерами, включаючи постачальників і 

споживачів, конкурентів, торгових посередників, фінансово-кредитних організацій, 

державних органів тощо. 

Реляційний контракт розглядається як договір, орієнтований на ряд обов'язкових 

функцій і відносин між діловими партнерами на той чи інший термін. При цьому 

незбалансований договір призводить до втрат з обох сторін, перш за все, в довгостроковій 

перспективі. 

З позиції економічних категорій реляційні договори добре вписуються в зміст таких 

сучасних теорій, як «соконкуренція» (А.М. Бранденбургер і Б.Дж. Найлебафф) і 

«підприємницькі екосистеми» (Дж.Ф. Мур) [8], розроблені в кінці 1990-х років. Основна 

методологічна ідея даних уявлень полягає в тому, що ставка підприємств на отримання 

односторонніх переваг далеко не завжди виправдана: стимулювання спільної діяльності має 

приносити вигоди діловим партнерам, в тому числі і конкурентам, що вступають у відносини 

реляції. В іншому випадку має місце ризик втрат і зайвих витрат. Г.Б. Клейнер [5] на основі 

ресурсної теорії організації економіки запропонував використовувати в методології 

стратегічного планування підприємства, в якості ключової установки, партнерські переваги 

як результат реляційних відносин і альтернатива конкурентних переваг. 

Методологічна база нових реляційних взаємодій істотно змінює традиційні горизонти 

стратегічного планування, орієнтованого на досягнення конкурентних переваг, як 

характерних ознак підприємства в зовнішньому середовищі, що забезпечують комерційний 

успіх, рішення поставлених завдань. Раніше невизначеність - флуктуації, пов'язані з 

оточенням, розглядалися лише як джерело ентропії, що приводить підприємство до стану 

хаосу. Однак тепер зовнішнє середовище може стати і причиною порядку - негативної 

ентропії, тобто забезпечити відтік ентропії з організаційних систем підприємства. Фактично 

це означає, що з точки зору реляційних відносин, підприємство забезпечує зміни, як самого 

себе, так і економічних партнерів в зовнішньому оточенні, на основі самоорганізації. Реляція 

виступає інструментом кооперативного обміну ентропією між підприємствами, що 

вступають у взаємодії. Вибір напряму формування, реалізації реляційних взаємодій, 

одержання замість конкурентних переваг партнерські переваги - стає новим завданням 

стратегічного планування. 

Для цілей дослідження сформоване наступне визначення реляційної стратегії. 

Реляційна стратегія підприємства - це стратегія, спрямована на формування реляційного 

простору підприємства, як сукупності двосторонніх зв'язків між підприємством та іншими 

ринковими суб'єктами, які створюють партнерські переваги фірми (умови, що забезпечують 

взаємовигідні відносини з іншими учасниками ринку) з метою, по-перше, отримання 

реляційних рент - прибутку, одержуваної на основі обмінних взаємовідносин, яку можна 

утворити тільки спільними зусиллями партнерів, в рамках альянсів, по-друге, створення 

області безпеки розвитку підприємства, як результат спільних дій партнерів. 

Відзначимо, що важливою складовою даної дефініції є «реляційна рента» - термін, 

запропонований Дж. Дайер і X. Сінгхом [9], що відображає економічну складову 

партнерських відносин підприємств. Економічна цінність партнерських відносин може бути 

виміряна величиною реляційної ренти. Співзвучна даної категорії одна зі складових 

концепції стейкхолдерів Р. Фрімена - «реляційні активи» [10]. 

Таким чином, в рамках реляційних стратегічних взаємодій з'являються нові цільові 

установки. Фірма прагне відмовитися від конкурентної боротьби, яка цілком обґрунтовано 

може бути пов'язана з витратною і ризикованою стратегією, на користь коопераційних 

відносин. 

У ракурсі представлених факторів, пріоритетною характеристикою реляційних 

стратегій є підвищена безпека при прийнятної прибутковості. Дані стратегії пов'язані з 

цільовою установкою зниження невизначеності ринку не на основі ситуаційного системного 

аналізу зовнішнього середовища, а шляхом розвитку партнерських відносин з діловими 
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партнерами. Раціональність дій трактується по Дж. Томпсону [11].  

Для класичних конкурентних орієнтирів має місце економічна раціональність - 

мінімізація загальних витрат (сума транзакційних і виробничих витрат). Але для реляційних 

стратегій розглядається інструментальна трактування раціональності. У загальному випадку 

інструментальна або організаційно-технічна раціональність зводиться до відповідності 

комплексу виконуваних заходів заданим цілям. 

Досягнення мінімізації відхилень здійснюваних дій ділових партнерів від поставлених 

стратегічних цілей вимагає високого рівня координації їх виробничої та іншої спільної 

діяльності, що досягається створенням ряду організаційних структур. Інвестиції в подібні 

органи призводять до додаткових реляційним витратам.  

Фактично реалізація реляційних стратегій вступає в протиріччя з економічною 

трактуванням раціональності. Але забезпечується зниження флуктуацій ринку. У тому числі 

- в перспективі дозволить зменшити ризик втрат ділових партнерів і розвитку їх 

опортуністичного поведінки. Відповідно, це дозволить уникнути втрат, часто значних, 

пов'язаних з необхідністю пошуку нових реляційних взаємодій з іншими суб'єктами - 

постачальників та ін. Відзначимо також, що зазначені обставини реляційних взаємодій 

дозволяють зробити висновок про наявність ряду чинників стратегічного планування, які 

можуть бути інтерпретовані і як отримання додаткових конкурентних переваг підприємств 

промисловості, орієнтованих на коопераційні відносини. 

Зауважимо, що кооперація сприяє досягненню стратегічних цілей, проте не виключає 

орієнтацію на конкурентні стратегії поза реляційних відносин. Причому компанії нерідко 

намагаються розширити зони стійкості на основі встановлення нових коопераційних 

домовленостей, але зовсім не забувають про необхідність того чи іншого протидії 

конкурентам. 

Реляційні відносини здійснюють свою інституціоналізацію шляхом утворення 

альянсів. Визначальною особливістю альянсів є самостійність кожного з партнерів. Адже 

при інших формах інтеграцій підприємства позбавляються самостійності з різних напрямків 

свого бізнесу. З урахуванням стратегічної спрямованості об'єднань широко використовується 

термін «Стратегічні альянси». 

Альянс представляє договір між декількома незалежними компаніями, без освіти 

інших організаційно-правових форм. Таке досить лаконічне визначення альянсу найточніше 

відображає ділове співробітництво між компаніями. Інші дефініції альянсу пов'язані з 

вказівками на виконання ряду умов. Зокрема, оптимізацію (або мінімізацію) виробничих і / 

або транзакційних витрат партнерів альянсу, і / або відсутність контролю над власністю, і / 

або на контроль над поведінкою, і / або координацію дій (активів) партнерів та ін. Однак 

подібна вузька трактування альянсів не завжди виправдана. Адже частина даних умов 

можуть і не виконуватися або не бути визначальними: реляційних відносини досить 

різнопланові і не завжди можуть бути описані тими чи іншими умовами-обмеженнями. 

Цікавим є і таке визначення. Стратегічний альянс представляє об'єднання незалежних 

підприємств, реалізація стратегічних цілей яких пов'язана із здійсненням спільного проекту 

або організації виробництва на основі використання знань, матеріалів і інших ресурсів один 

одного. Найважливіші стратегічні цілі укладення альянсів складаються в появі ряду нових 

можливостей [6] з нижченаведеного переліку: 

– доступу до нових необхідним (відсутньою) ресурсів, технологій, методів організації 

виробництва; 

– отримання взаємодоповнюючих активів, 

– зростання можливостей за рахунок ефекту масштабу діяльності, інтеграції зусиль 

при виконанні спільних проектів; 

– перспектив зміни діючої структури ринку; 

– синергізму діяльності, в т. ч. інноваційних та виробничих можливостей компаній - 

партнерів; 
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– розподілу ризиків виробничих та інших рішень; 

– ефекту монополізації входять в альянс компаній, в т. ч. збільшення активів і 

розширення масштабів операцій, потенціалу отримання великих державних та інших 

замовлень; 

– появи альтернативних каналів збуту, що забезпечують доступ до цільових ринків; 

– ефективності взаємодій з постачальниками, в т. ч. зниження закупівельних цін, 

зростання обсягу закупівель; 

– отримання обмежених ресурсів з меншими витратами, ніж при використанні лише 

власних можливостей, в т. ч. ліцензій на патенти, торгові марки, авторські права; 

– усунення дублюючих функцій на основі об'єднання операцій підприємств-партнерів 

на окремому продуктовому або територіальному ринку, в т. ч. скорочення чисельності 

основного і допоміжного персоналу шляхом централізації маркетингової і збутової 

діяльності; 

– розширення можливостей отримання додаткової організаційно-технологічної 

інформації, відомостей про ринки, продуктах, зниження залежності від послуг 

консалтингових фірм; 

– поліпшення умов кредитування, в т. ч. зростання довіри до компаній, в 

розпорядженні яких знаходяться великі сукупні ресурси; 

– розширення географічних кордонів підприємств, в т. ч. на міжнародних ринках та 

ін. 

Відзначимо, що вибір злиття, приєднань інших компаній, як альтернативи альянсів 

пов'язаний з серйозними витратами. 

Злиття компаній вимагають вирішення надзвичайно важливих і непростих проблем 

інтеграції інфраструктури компаній, в тому числі інформаційної, організаційної, культурної, 

бізнес-процесів і ін. 

Приєднання, на додаток до названих проблем злиття, часто пов'язано з великими 

інвестиціями при придбанні компаній: витрати можуть помітно (до 50%) перевершувати 

ринкову вартість компанії. Крім того, інвестиції будуть потрібні невідкладно, а надходження 

від злиття проявиться далеко не відразу, через значний проміжок часу. Надмірний тиск при 

злиттях і приєднання часто може надавати держава або регіон, турбуючись про показники 

зайнятості, розвитку, загальних макро показниках, що ускладнює дані процеси. 

Для вітчизняної економіки альянси - порівняно нове явище. У той же час світовий 

досвід розвитку альянсів вже становить як мінімум два-три десятиліття, хоча і не є 

однозначним. Справа в тому, що 70% альянсів розпадається. Але це зовсім не означає 

недосконалість альянсу як форми розвитку. Але природно це підтверджує необхідність 

всебічних досліджень і розробку науково-практичних рекомендацій щодо формування 

реляційних стратегій. Зокрема, фахівці з Пенсільванського Університету зробили висновок 

про те, що 30% альянсів, хоча і проектувалися спочатку як альтернатива злиття - поглинань, 

але все ж такими завершуються; значна частина альянсів (понад 40%), успішно виконавши 

намічені цілі, розривають стосунки з компаньйонами, хоча найчастіше це на руку одному з 

партнерів.  

Аналіз стратегічних альянсів пов'язаний з різноплановим характером укладаються 

спілок, необхідністю врахування різних стратегічних завдань, обмежень при укладанні 

договорів між підприємствами партнерами. 

Схвалення як з боку держави, так і з боку акціонерів при встановленні коопераційних 

відносин часто не потрібно. Адже стратегічний альянс являє собою об'єднання економічних 

інтересів компаній з обмеженою відповідальністю входять в союз партнерів. Однак не зовсім 

зрозуміла регламентації діяльності учасників. У різних країнах ґрунтуються на регуляційних 

правових нормах, пов'язаних або з конкуренцією, або антимонопольним законодавством, або 

з діяльністю картелів. 

В цілому досвід розвитку альянсів свідчить, за висновком М. Портера та ін. [12], про 
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наступне. Включення багатьох видів діяльності в рамки альянсу призводить до низької 

ефективності компаній, що входять до альянсу. У той же час акцент лише на конкретних 

видах діяльності призводить до високої ефективності розвитку партнерів. У перспективі 

компаньйони йдуть від кооперації, розвиваються самостійно, а іноді приходять до 

необхідності злиття. 

Підводячи підсумки обговорення досвіду розвитку, досліджень нового реляційного 

формату розвитку підприємств, можна констатувати: у стратегічному плануванні формується 

нова теоретико-методична платформа, пов'язана з партнерським перевагами. Формування 

сукупності коопераційних відносин підприємства з іншими суб'єктами ринку для досягнення 

стратегічних цілей становить зміст реляційних стратегій.  

Ефективність об'єднань досягається не тільки за рахунок виробничої діяльності, 

активів, але і об'єднання людського капіталу, професійних, управлінських знань партнерів. В 

цілому, сучасний стан досліджень в даній області відображає, головним чином, позитивний 

аспект стратегічного планування. Проте формування нормативного інструментарію 

реляційних стратегій практично не досліджено. 
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Встановлення ціни ‒ досить непростий процес. Після багатьох років роботи над 

стратегією ціноутворення на всі види продукції в туризмі та інших галузях промисловості 

стало очевидним, що існує декілька загальних проблем ціноутворення на туризм, з якими 

багато хто стикається при ціноутворенні продуктів. Подолання цих проблем гарантує, що 

власники бізнесу цінуватимуть свої товари та послуги об’єктивно та впевнено, а не будуть 

постійно вгадувати свій підхід до ціноутворення. 

1. Припускаючи, що кожен хоче платити найнижчу ціну. 

Більшість споживачів ‒ це покупці на основі цінностей, а не покупці на основі цін. Це 

означає, що гості закладу завжди знайдуть компроміс через те, що вони вважають цінним для 

них. Тобто деякі відвідувачі побачать цінність у власній ванній кімнаті, і вони заплатять за 

це більше. Інші побачать хороші відгуки, які сигналізуватимуть про високу цінність бренду. 

Цінність, яку вони надають цьому ‒ знову ж таки особиста. 

Як вирішити цю проблему: ніколи не слід повідомляти про ціну спочатку на своєму 

веб-сайті та у маркетингових матеріалах, тобто не потрібно ставити ціну як головний акцент. 

Наприклад, прайс-листи орієнтують споживачів на ціну, а не на цінність. Готелям слід 

повчитися з меню ресторану ‒ вони залучають і переконують читача на основі опису. Чим 

більше зосереджуватися на переконанні та спокушанні читачів, тим менше вони 

зосередяться на ціні [1]. 

2. Зосередитися на прибутку, який отримується, а не на кількості, яка продається. 

Коли мислення зосереджено на кількості місць, або кімнати, або події, які 

продаються, приймається рішення що до зниження цін, а це призводить до зниження 

прибутку. Легко вдатися до знижок ‒ щоб отримати більше бронювань, що не завжди є 

виходом. 

Приклад зосередження на кількості замість прибутку: винагородження торгового 

персоналу за продаж кількості номерів або екскурсій замість прибутку. Вони можуть 

продавати найдешевші продукти замість преміальних продуктів, які приносять більший 

прибуток.  

Як вирішити цю проблему: варто працювати над оформленням веб-сайту, оскільки 

саме він відіграє вагому роль у прибутковості готелю. Зазвичай цю важливу функцію 

власники бізнесу перекладають на кваліфікаційного фахівця в цій справі. Наприклад, гарною 

ідеєю буде додати популярний розділ бронювання на домашню сторінку веб-сайту, де 

пріоритетним є показ високоприбуткових продуктів, а не лише швидкі дії, тощо. 

3. Не потрібно вказувати ціну таку саму, як конкуренти. 

Цінність ‒ це сприйняття, а не розрахунок, і тут відбувається психологія 

ціноутворення. Мандрівники подивляться на їх сприйняття якості та зважать його з ціною. 

Як вирішити цю проблему: як можна виглядати краще за конкурентів? Ніколи не 

повідомляти одразу ж ціну. Спочатку потрібно показати свою цінність та якість перш ніж 

покупець вирішить купувати чи не купувати товар або послугу. Добре було б розповісти про 

переваги (а не функції) і про те, як це допомагає гостю задовольнити його потреби. Отже, в 

такому випадку не потрібно знижувати ціну, оскільки клієнт бачить цінність у вашому 

продукті. Існує багато факторів, які визначатимуть ціну, адже ціноутворення ‒ це 

сприймання.  

4. Подивитися на всі витрати та фактори при встановленні ціни [2]. 
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Навіщо щось продавати, якщо не в змозі покрити витрати? Слід переглянути всі 

фактори до того, як фіксувати ціну. Час пандемії ‒ це час максимально скоротити витрати і 

зрозуміти, що заплатить ринок (споживач). Адже зростає попит на готельно-ресторанні 

послуги, а це означає, що ціни будуть триматися або навіть підвищуватися. 

Як вирішити цю проблему: необхідно скористатися електронною таблицею або 

системою бухгалтерського обліку, щоб підрахувати всі витрати та фактори, щоб визначити 

ціну. 

Далі наведено декілька прикладів витрат, які зазвичай не враховуються у визначенні 

ціни: 

‒ комісії ‒ те, що сплачується роздрібним турагентам, оптовикам. Це будь-хто, хто 

також продає відповідні послуги чи товар (навіть транспортна компанія рекомендує продукт 

за комісію). Це все комісійні витрати і якщо не врахувати їх, вони з’їдять прибуток. 

‒ постійні витрати, які потрібно сплачувати незалежно від того, скільки номерів або 

страв продано, наприклад: зарплати. 

‒ змінні витрати, які змінюються залежно від того, скільки гостей відвідали ресторан 

або готель, наприклад: прибирання постільної білизни або плата за вхід. 

‒ сезонність ‒ це дуже складний виклик у туристичній галузі, який можна вирішити за 

допомогою розумних, цілеспрямованих акцій та планування менших доходів у фінансах. 

‒ додана вартість ‒ речі, які вклалися у продукт, що є реальною вартістю, яку 

потрібно враховувати. Тобто, якщо включити у пропозицію безкоштовний сніданок, слід 

врахувати цю витрату у ціні. 

5. Не аналізувати ринок і те, за що гість готовий заплатити. 

Фактор COVID ‒ погляд на ринок зараз як ніколи важливий. Слід переглянути всі 

поточні тарифи, тарифи конкурентів та порівняти їх товари та послуги зі своїми. Для цього 

потрібно провести дослідження ринку, аналізувати ціни конкурентів, ринку, опитати людей 

та зрозуміти їх погляди на ціноутворення в туризмі. Динаміка попиту ‒ це схоже на аналіз 

ринку, без сумніву, гості будуть платити більше за номери та тури в регіоні з високим 

попитом порівняно з регіоном з меншим попитом. 

6. Спершу заплатіть собі. 

Часто, власники підприємств платять усім своїм постачальникам раніше за себе. Це 

поширена проблема багатьох підприємців, тому що вони вклали своє серце і душу в бізнес. 

Вони повинні вижити, щоб мати можливість вести бізнес, покласти їжу на стіл, подбати про 

свою сім’ю. 

Як вирішити цю проблему: додати до витрат зарплату, тому що вам потрібно платити 

собі. Звичайно, в часи COVID, коли багато підприємств закриті, і не отримують жодного 

доходу, однак, коли знову відкриються ‒ ваш дохід потрібно враховувати, щоб вижити. 

7. Надто покладаючись на дисконтування та думаючи, що підвищення цін призведе до 

втрати прибутку. 

Знижка може бути небезпечною грою, і з неї важко вибратися. Також небезпечно не 

підвищувати ціни, побоюючись, що в результаті прибуток знизиться.  

Як вирішити цю проблему: необхідно опрацювати сценарії ціноутворення ‒ звичайну 

ціну та акційні ціни [3].  

8. Не регулярно переглядати ціну 

Ціни не можна встановлювати один раз і ніколи більше не торкатися. Динаміка ринку 

постійно змінюється. Ціноутворення плавне, воно не фіксоване, тому сприйняття 

змінюється. Кон'юнктура, зміни конкуренції ‒ їх більше, і вони змінюють ціноутворення 

Як вирішити цю проблему: регулярно переглядати ціни. Головною метою цього є: 

знайти баланс між максимізацією прибутку та хорошою швидкістю продажу. І часто 

потрібно експериментувати з цінами, щоб це зрозуміти. 

9. Залишати фіксовані ціни замість динамічних.  

У готельної індустрії цієї проблеми не має, тому що різне ціноутворення в різні пори 
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року є звичайною практикою, і готелі роблять це роками. Допомагають їм в цьому програми 

онлайн бронювання Booking.com та Airbnb.com, саме вони вправно володіють динамічними 

цінами. Споживачі розраховують платити більше у високий сезон. Такий підхід допомагає 

розподілити свій грошовий потік та управляти прибутком. 

Як вирішити цю проблему: придбати декілька ресурсів динамічного ціноутворення 

для початку роботи. Провести тест-опитування на ринку та зрозуміти, як споживачі 

відносяться до динамічного ціноутворення [3-6]. 

Встановлення цін для туристичного бізнесу ‒ це сильне поєднання маркетингової 

стратегії і фінансового аналізу. Тому одної формули розвитку ціноутворення для 

туристичного бізнесу немає. Можемо дійти висновку, що фахівцям цієї галузі слід постійно 

навчатися, дізнаватися більше інформації про речі, які повинні враховуватися, компонентах 

стратегії ціноутворення, різних типах ціноутворення і способах стимулювання попиту. 
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Ринок гостинності займає значний сегмент на ринку послуг, та приносить значні 

доходи як на державному, так і на світовому ринках. Саме тому ця галузь є важливою для 

економіки. По-перше, це забезпечення робочими місцями, а по-друге, до бюджету держави 

надходять значні кошти. До того ж наразі цей сегмент активно розвивається та 

вдосконалюється, впроваджуючи все нові й нові методи залучення клієнтів. Саме тому 

формування тарифів на готельні послуги є невід’ємною складовою, необхідною для 

функціонування на ринку гостинності, а постійний моніторинг стану ринку, готовність до 

ринкових змін є незмінною умовою для виживання в умовах конкуренції [4]. 
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При розробці тарифів на номери до уваги беруться такі основні чинники, як 

собівартість номера та прийнятність даного тарифу для клієнта з точки зору 

платоспроможності. При цьому тариф на готельну послугу повинен повністю 

відшкодовувати витрати, які йдуть на утримання готелю, повертати вкладений капітал, при 

цьому не відштовхуючи потенційного клієнта. Якщо для вирішення проблем, пов’язаних з 

першим чинником, використовуються сучасні формули та методи розрахунку, то ситуація з 

другим чинником є значно складнішою, адже немає точної суми яку готовий сплатити клієнт 

за послуги гостинності. Тому, саме за допомогою системи спеціальних тарифів, якими 

користуються більшість готелів, для кожної категорії клієнтів вдається розробити прийнятні 

ціни. На сьогоднішній день практика спеціальних тарифів та знижок широко розповсюджена 

по всьому світу [2]. 

Спеціальний тариф – аргументовано знижений звичайний ціновий тариф, який 

відображає вартість певного номера. Зазвичай, такі знижки використовуються задля 

можливості розширення клієнтського ринку. Тому даний метод є рядовим способом 

отримання переваги перед конкурентами, а також засобом стрімкого зростання реалізації 

готельного продукту [1]. 

Існують такі найпопулярніші спеціальні тарифи: 

Тимчасові та сезонні тарифи. Вони є характерними для підприємств гостинності, 

розташованих в курортних зонах. При цьому існують декілька тимчасових тарифів, до яких 

відносяться тарифи міжсезону, сезону і високого сезону. На дані тарифи вливають такі 

фактори, як розташування закладу гостинності в межах курортної зони, профіль курорту та 

кліматичні умови. Коливання тарифів на окремий номер може бути різним та навіть сягати 

100%. Широко використовуються такі тарифи і в міських готелях в сезони відпусток чи у 

літні періоди, коли робоче життя сповільнює темп, найбагатшим клієнтам надається 

знижений тариф.  

Водночас у періоди, коли місто захоплюють культурні події, святкові заходи чи 

спортивні змагання та стрімко збільшується потік клієнтів, готелі значно підвищують свої 

тарифи, при цьому ціни на номери можуть зростати у декілька разів. У багатьох 

міжнародних готельних ланцюгах є знижки при продажі номеру на цілий тиждень, що для 

клієнта є досить вигідною пропозицією. І хоча, здавалось би, дохід від продажу номерного 

фонду зменшується, але це компенсується зростанням надходжень з ресторанів, барів, 

басейнів та інших додаткових джерел [5-8]. 

Тарифи для особливих категорій клієнтів. Такі тарифи набули популярності у безлічі 

готелів через те, що останні не завжди мають інформацію про платоспроможних клієнтів. 

Тому виходом з такої ситуації стають спеціальні пільгові тарифи. Так, у певних готельних 

ланцюгів введені системи пільгових тарифів для вчителів, студентів, пенсіонерів, військових 

та інших. Особливою категорією пільгових клієнтів являються турагенти, письменники та 

журналісти, які можуть розрекламувати заклад, тому іноді їм навіть надається безоплатне 

проживання на тривалий час.  

Також пільги стосуються і персоналу готелів, що входять до ланцюга або марки 

гостинності. При цьому вони отримують не лише значну знижку від тарифу, але й за таким 

тарифом можуть поселитися у дорожчому номері, якщо той пустує. 

Тарифи для урядовців. Даний контингент клієнтів найчастіше перебуває у 

відрядженнях, тому приносить готелям значний дохід. У США та країнах Європи 

застосовують спеціальні тарифи зі знижками для службовців. Втрати, які при цьому несе 

готель повністю компенсуються отриманням певного мінімум відвідувачів. При цьому такі 

пільги надаються лише при придбанні номеру в саме готелі, а не через системи бронювання. 

Корпоративні тарифи. До них відносяться пільгові знижки, які зазвичай отримують 

працівники приватних корпорацій, філіали яких розташовані по всьому світу. Тому 

працівники під час поїздок у відрядження часто зупиняються в готелях, які, в свою чергу, 

впроваджують корпоративні тарифи в обмін на гарантію певної кількості замовлень. 
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Комерційні тарифи. Такі тарифи характерні для готелів, які мають дефіцит клієнтів. В 

такому разі готельні номери пропонуються за найменшою ціною. Найчастіше такі тарифи 

пропонують невеликі готелі та мотелі, що конкурують з корпоративними тарифами 

готельних ланцюгів. 

Тарифи неповної доби. Призначені для клієнтів, які зупиняються в готелі без ночівлі, 

з’їжджаючи в день заселення. Такі номери оперативно приводяться до ладу та здаються 

іншим клієнтам. Максимальний термін, на який здається номер за таким тарифом – 6 годин. 

Даний спосіб продажу номерного фонду забезпечує 100% завантаження готелю. В 

основному, цим користуються готелі, розташовані біля аеропортів. 

Тарифи для пенсіонерів. Такі відвідувачі складають значну частку споживачів 

готельних послуг. У розвинутих країнах ця категорія має значні заощадження та часто 

подорожує, що робить їх ідеальними клієнтами готелів. Більшість таких клієнтів знаходяться 

в різних клубах та організаціях для пенсіонерів, що являються гуртовими покупцями номерів 

в обмін на знижки. Знижки можуть сягати 50% відсотків і стосуватися, наприклад, 

перебування в готелі за знижкою з другого дня включно, тобто перший день оплачується за 

повною вартістю. 

Молодіжні тарифи. Такі тарифи розраховані на клієнтів віком до 26 років. Знижка 

надається при пред’явленні членського квитка студентської спілки чи молодіжної асоціації. 

Такі знижки насамперед характерні для хостелів та готелів економ-класу. 

Номери без тарифів. Даний тариф являється досить розповсюдженим явищем і 

пропонується в основному турагентам чи журналістам на декілька діб в обмін на позитивний 

відгук чи рекламу готелю. Також безплатні номери можуть надаватися переможцям змагань 

та конкурсів, зіркам, відомим митцям та ін. Однак такі пільги не поширюються на послуги із 

харчування чи інші додаткові платні послуги [3]. 

Отже, на даний момент система соціальних тарифів та знижок є досить розвинутою, 

що робить послуги гостинності доступними для більш широкої аудиторії. При цьому, вибір 

готельним підприємством спеціального тарифу в основному залежить від мети та 

направленості підприємства, а встановлення таких знижок передбачає, що ціна залежить від 

змін на ринку гостинності та коливається з метою приваблення нових клієнтів. 
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МЕХАНІЗМ ТЕСТУВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

С.М. Березова 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

(м. Суми, Україна) 

 

Успішність інноваційної діяльності промислових підприємств зі створення товарних 

інновацій залежить від багатьох факторів. Одним із головних факторів тут є виконана 

об’єктивна оцінка їх ринкових перспектив. Дану оцінку можна провести за допомогою 

процедури маркетингового тестування, оскільки вона містить необхідне методичне 

забезпечення та інструментарій для визначення комерційних перспектив товарних інновацій 

на кожному етапі інноваційного циклу, що дозволить контролювати цю перспективність 

протягом всього процесу їх створення. Результативність маркетингового тестування багато в 

чому залежить від того, як успішно організований даний процес на підприємстві, що 

актуалізує розроблення організаційно-економічного механізму управління маркетинговим 

тестуванням ринкових перспектив товарних інновацій і його впровадження в практичну 

діяльність інноваційно активних промислових підприємств. Саме розробленню механізму 

управління і присвячено дане дослідження [1]. 

Маркетингове тестування ринкових перспектив товарних інновацій підіймали в своїх 

дослідженнях низка вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких можна відмітити: 

Ілляшенка С.М. [1], Кардаша В.Я. [2], Котлера Ф. [3], Краснокутську Н. [4], Купера Р. [5], 

Ламбена Ж.-Ж. [6], Перерву П.Г. [7], Чухрай Н.І. [8], Щербаня В.М. [9] тощо. Однак, в їх 

наукових доробках широко представлені різні методи та інструменти маркетингового 

тестування для оцінки та відбору ринково успішних товарних інновацій. Питанням 

розроблення організаційно-економічного механізму управління маркетинговим тестуванням 

ринкових перспектив товарних інновацій в цих дослідженнях приділено недостатньо уваги. 

Саме це і визначає актуальність розроблення механізму управління маркетинговим 

тестуванням, який надасть підприємницькому сектору України можливість її впровадження в 

своїй діяльності в досить короткі терміни. 

Організаційно-економічний механізм будь-якої системи управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства містить наступні підсистеми [10, 11]: 

інформаційного забезпечення, цільову, керуючу, керовану, контролінгу, забезпечуючу тощо. 

Розглянемо їх з позиції маркетингового тестування. 

Підсистема інформаційного забезпечення містить вхідні та внутрішні інформаційні 

потоки, які необхідні для проведення процедури маркетингового тестування. До вхідної 

інформації, яка необхідна для проведення маркетингового тестування є: дані про ринок, про 

його кон’юнктуру, інформація про цільових споживачів, конкурентів, результати проведених 

маркетингових досліджень тощо. Дана інформація є вхідною для всіх елементів механізму 

тестування, саме вона використовується під час розрахунку комплексного показника оцінки 

ринкових перспектив товарних інновацій, а також вона необхідна для побудови ідеальної 

моделі товарних інновацій, тобто таких інновацій, які будуть максимально відповідати 

потребам і запитам цільових споживачів. До внутрішніх інформаційних потоків належить 

інформація, яка надходить від всіх підрозділів підприємства і вказує на актуальні дані про 

розроблювані товарні інновації, на ті параметри, якими володіють ці інновації (наприклад, 

при розрахунку їх рівня новизни, конкурентоспроможності тощо). Вцілому інформаційне 

забезпечення дозволяє порівняти параметри (характеристики тощо) товарних інновацій, які в 

них заложили їх розробники, з тими, які хочуть бачити їх цільові споживачі, з метою оцінки 

їх ринкових перспектив [2,3]. 

Керуюча підсистема механізму маркетингового тестування містить суб’єкти 

управління та функції управління. Суб’єктами управління виступають вище керівництво 
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підприємства і керівники функціональних відділів та керівник з тестування, які приймають 

участь як в розробленні та виготовленні товарних інновацій, так і їх наступному тестуванні. 

В цілому вище керівництво здійснює загальний контроль над маркетинговим тестуванням і 

приймає остаточне рішення за його результатами. Також до суб’єкта управління належить 

керівник з маркетингового тестування, який організовує всю діяльність над процедурою 

оцінки ринкових перспектив товарних інновацій. До функцій управління маркетинговим 

тестуванням належать: планування, організація, мотивація та контроль. Саме на керівника з 

маркетингового тестування покладено дані функції управління. Цей керівник залучає до 

тестування вибраних працівників з функціональних підрозділів підприємства, які будуть 

відповідати за виконання покладених на них функцій, де вони є компетентними. Ці 

працівники можуть брати участь у тестуванні як разово, під час оцінки ринкових перспектив 

інновацій одного виду, так і увійти до віртуального відділу тестування, при оцінці 

перспектив товарних інновацій різних видів. Доцільність створення реально діючого відділу 

тестування на постійній основі залежить від ряду факторів: в першу чергу фінансових 

можливостей та щорічної кількості створюваних зразків товарних інновацій або кількості 

товарних інновацій що розроблюються в даний момент [4]. 

До цільової підсистеми механізму належать завдання, цілі та принципи управління 

маркетинговим тестуванням, а також цільові критерії. Головне завдання маркетингового 

тестування – оцінка ринкових перспектив розроблюваних товарних інновацій. Цілями 

маркетингового тестування є: комерціалізація успішних товарних інновацій, зниження 

інноваційних ризиків, підвищення ефективності інноваційної діяльності в напрямку 

розроблення товарних інновацій. Принципами управління маркетинговим тестуванням є: 

комплексність (маркетингове тестування потрібно здійснювати на всіх етапах інноваційного 

циклу розроблення товарних інновацій, а не лише на етапі пробного маркетингу); 

узгодженість (в процедурі маркетингового тестування приймають участь фахівці 

підприємства, цільові споживачі та інші економічні контрагенти, таким чином прийняті 

рішення є узгодженими), об’єктивність (оцінка ринкового успіху відбувається не на основі 

суб’єктивної впевненості керівництва, а за об’єктивними даними за результатами проведених 

досліджень), прогресивність та сучасність (під час маркетингового тестування 

використовуються новітні та прогресивні інструменти тестування), достовірність (результати 

маркетингового тестування є достовірними, для цього використовуються реальні дані із 

зовнішнього та внутрішнього середовища). Цільовими критеріями маркетингового 

тестування є одиничні показники індикатори маркетингового тестування на основі яких 

здійснюється оцінка ринкових перспектив товарних інновацій (новизна, 

конкурентоспроможність, інноваційний ризик, інноваційний потенціал) [5, 6]. 

Підсистема забезпечення маркетингового тестування складається з методів та 

ресурсів управління. Для процедури маркетингового тестування необхідні наступні ресурси: 

матеріальні (дослідні зразки та прототипи товарних інновацій), кадрові (фахівці 

тестувальники), фінансові (грошові кошти на оплату праці та на організацію процедури 

тестування), інформаційні (інформація з внутрішніх та зовнішніх джерел). Методами 

управління є соціально-психологічні, адміністративні, економічні та організаційні. Вони є 

загальними для всіх видів діяльності, і тому не потребують окремого пояснення. 

До керованої підсистеми механізму належать всі підрозділи підприємства, які 

залучені у процесі розроблення та тестування товарних інновацій. Це відділ тестування 

(якщо він є реально створеним), маркетинговий відділ, відділ НДДКР, плановий відділ, 

відділ технолога, конструкторський відділ тощо. Об’єктом керованої підсистеми є оцінка 

ринкових перспектив товарних інновацій. Оцінка того, щоб протягом всіх етапів 

інноваційного циклу розроблення товарних інновацій їх ринкові перспективи були 

реальними (мали високий рівень перспективності). Безпосередня ця оцінка здійснюється в 

наступній підсистемі [6]. 

Підсистема маркетингового тестування складається з теоретико-методичних підходів 
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до оцінки ринкових перспектив товарних інновацій на етапах інноваційного циклу їх 

розроблення. В її основі лежать наступні, авторські підходи: 

– теоретико-методичний підхід до форсайтних досліджень майбутніх потреб у 

товарних інноваціях, який, дозволяє привести у відповідність проектне завдання на 

розроблення товарних інновацій з реальними потребами і запитами споживачів; 

– теоретико-методичний підхід до критеріальної бази оцінки та відбору з ряду 

альтернатив інноваційних проєктів з розроблення товарних інновацій; 

– теоретико-методичний підхід до маркетингового тестування та оцінки ринкових 

перспектив товарних інновацій; 

– теоретико-методичний підхід до діагностики споживчого капіталу підприємства; 

– методичний підхід, за допомогою якого приймають рішення про готовність 

товарних інновацій до комерціалізації та закінчення робіт над процедурою маркетингового 

тестування. 

В дослідженні наведено організаційно-економічний механізм управління 

маркетинговим тестуванням ринкових перспектив товарних інновацій промислових 

підприємств. Розроблений механізм містить: підсистему інформаційного забезпечення 

(внутрішня і зовнішня інформація), цільову підсистему (завдання та цілі, критерії та 

принципи управління маркетинговим тестуванням), керуючу підсистему (суб’єкти, які 

здійснюють управління та функції, які вони виконують), керовану підсистему (підрозділи 

підприємства, які залучені до маркетингового тестування), забезпечуючу підсистему (методи 

та ресурси управління) та підсистему контролінгу за процедурою маркетингового тестування 

ринкових перспектив товарних інновацій. До механізму також впроваджено і підсистему 

маркетингового тестування, яка складається з авторських теоретико-методичних підходів до 

оцінки ринкових перспектив товарних інновацій на етапах інноваційного циклу їх 

розроблення. Механізм маркетингового тестування містить взаємозв’язки між підсистемами 

(вплив, взаємоузгодження, коригування, зворотного зв’язку) для отримання загального 

результату. Результатом впровадження запропонованого механізму є протестована на 

ринкову успішність товарна інновація, яка готова до комерціалізації, і якій прогнозується 

успіх. 
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Розвиток новітніх технологій, динамічність кон’юнктури ринку дають поштовхи для 

аналізу сучасних тенденцій та можливостей, де ключовим елементом є 

конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність є основним важелем ефективної 

діяльності підприємств, зміст якої полягає у виявленні та реалізації потенційних 

можливостей господарюючих суб’єктів при визначенні конкурентних переваг, можливості 

адаптації підприємства до умов конкурентного середовища, здатності впроваджувати 

інновації. 

Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності та управління нею в різних 

галузях господарства отримали розвиток у роботах зарубіжних та вітчизняних науковців.  

Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад конкурентоспроможності, 

виявлення впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства. 

Конкурентоспроможність - це комплекс набору різного роду характеристик, що 

володіють конкурентними перевагами при порівнянні їх між собою.  

Сутність конкурентоспроможності характеризується властивостями: 

– порівняльністю, тобто співвідносністю з реальними конкурентами, які 

функціонують в одній галузі та виготовляють аналогічну продукцію, надають послуги; 

– просторовістю – характеристикою в межах певного конкретного ринку; 

– динамічністю – оцінкою в обмеженому часі показників техніко-екологічних, 

виробничих, реалізаційних, маркетингових, професійно-кваліфікаційно-кадрових, 

інноваційно-інвестиційних, організаційно-економічних, що характеризують джерела 

формування конкурентоспроможності; 

– предметністю – виокремленням певного набору параметрів, які формують 

конкурентоспроможність підприємства (високою якістю продукції; використанням сучасних 

технічних засобів та технологій; високим рівнем кваліфікації персоналу; формуванням 

позитивного іміджу підприємства та його продукції в свідомості споживачів; застосуванням 

комплексу маркетингу при просуванні продукції на ринок; забезпеченістю підприємства 

матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами; наявністю патентів на унікальні 

винаходи; використання прогресивних управлінських технологій тощо). 

– атрибутивністю – виокремленням унікальних характеристик, для формування 

конкурентних переваг підприємства (унікальністю продукції, додатковим сервісом, 

оригінальною технологія виробництва тощо). 

– системністю – можливостю дослідження сукупності параметрів та умов, 

взаємозв'язку та взаємообумовленості їх складових [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства - сукупна числова характеристика, що 

розкриває досягнуті підприємством підсумкові результати її діяльності протягом 

конкретного періоду часу – система елементів, призначених для вираження числової оцінки 

конкретного виду потенціалу. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства залежить від придбаних ним 

деяких переваг (економічних, інвестиційних, іміджевих, фінансових і т. п.), при порівнянні їх 

з основними, діючими конкурентами. 

Конкурентними перевагами підприємства виступають нові товари, нові технології, 

нові послуги, нові ринки, нове обладнання, модернізація засобів виробництва, нові методи 

організації та управління виробництвом, працею та продажами. 

До джерел виникнення (формування) конкурентних переваг підприємства слід 
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відносити: високу якість товару, надійність; імідж підприємства, торгову марку, статус 

(призначення) товару; асортимент і номенклатуру продукції, що випускається; технічні 

пріоритети, інновації; наданий сервіс (кредити, післяпродажне обслуговування); окремі 

маркетингові функції (частка витрат на рекламу, канали розподілу); використовувані 

технології (точність обробки); кваліфікація та досвід працівників; контроль діяльності; 

вигідне місце розташування (наприклад, роздрібних магазинів); ступінь вертикальної 

інтеграції. 

Рівень конкурентної боротьби підприємства залежить від впливу різних факторів. 

Важливе місце займають фактори зовнішнього середовища, що визначають рівень ставлення 

споживачів до самого підприємства, а також продукції та послуг, що надаються їм. Динаміка 

пристосування підприємства до змінних умов зовнішнього середовища залежить від різних 

причин, умов, параметрів — конкурентоутворюючих факторів, що представляють собою 

рушійну силу (синергізм, порівняльна оцінка, інтелектуальний, фінансовий капітал тощо).. 

Друга група факторів має найбільший вплив на внутрішню середу компанії, 

дозволяючи через них керувати конкурентоспроможністю підприємницької структури в 

цілому. Особливої уваги заслуговують техніко-економічні (якість, продажна ціна; витрати на 

використання, споживання продукції або послуги, тобто продиктовані рівнем 

продуктивності, витрат виробництва та ін.); комерційні (кон'юнктура ринку, наданий сервіс; 

реклама, імідж підприємства фірми; тобто критерії реалізації товарів на даному ринку) та 

нормативно-правові чинники, що визначають необхідність екологічної, технічної або іншої 

безпеки застосування товару на конкретному ринку. 

Конкурентоспроможність продукції є одним з визначальних складників 

конкурентоспроможності підприємства. На позиціях лідерів перебувають ті виробники, які 

постійно контролюють якість виробленої продукції. Створення та впровадження ефективної 

системи управління якістю продукції повинно стати пріоритетним при утриманні наявних 

покупців за рахунок новизни споживчих властивостей продукції. Ідея поліпшення якості 

повинна бути доведена до кожного працівника підприємства та підкріплена мотиваційними 

настановами. Рівень конкурентоспроможності підприємств підвищується в умовах 

упровадження інновацій у виробництво або здійснення інноваційної діяльності. 

Найефективнішими засобами підвищення інноваційної активності підприємств є системне 

впровадження організаційних заходів шляхом об’єднання ресурсів, компетенцій 

взаємопов’язаних між собою підприємств.  

Висновки: Комплексне дослідження конкурентоспроможності підприємства потребує 

врахування поєднання економічних, науково-технічних, виробничих, організаційно-

управлінських, маркетингових та інших можливостей як окремого підприємства, так і галузі 

в цілому, що потребує більш детального дослідження.  

Рівень конкурентоспроможності підприємства в кожний конкретний момент часу 

залежить від спільного впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, що мають 

динамічний характер. 

Перспективою подальших досліджень є оцінка впливу факторів на конкурентні 

можливості підприємства та мінімізація їх негативного прояву для діяльності підприємства. 
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На тлі сучасної будови світогосподарських взаємовідносин характерним є 

функціонування різних міжгалузевих комплексів. Відтак, до туризму слід підходити як до 

міжгалузевого господарського комплексу національної економіки, що проявляє свою 

сутність через сукупність взаємопов’язаних галузей і виробництв з’єднаних функціональним 

завданням задоволення різноманітних і постійно зростаючих потреб людини в різних видах 

відпочинку, оздоровлення та подорожей при раціональному використанні всіх наявних 

туристичних ресурсів через взаємодію із довкіллям. За для перспективи свого виживання в 

складній конкурентній боротьбі у туристичному бізнесі також існують різні підприємницькі 

колаборації. Дані об’єднання сприяють забезпеченню одних і тих же технологічних, 

організаційних та економічних умов господарської діяльності підприємств як єдиного цілого 

у формі туристичних логістичних систем.  

Проблематикою логістики туризму на мезорівні, його сталого розвитку й логістики 

ресурсної бази туризму займається Смирнов І.Г. Питання модернізації логістичної системи в 

туристичних фірмах висвітлені у Лукіна А.М. Перспективи застосування логістичного 

підходу в управлінні туристичною діяльністю знайшли відгук у працях Григана С.А. Методи 

оцінки пляжних ресурсів, рекреаційних територій та іноваційного потенціалу 

бальнеологічної курортної території знайшли своє відображення у працях Гришина І.Ю., 

Данильчука В.Ф. та Донченко Л.М. Однак поглибленого вивчення питань пов’язаних з 

виділенням та докладним опрацюванням ключових завдань логістики ресурсної бази 

туризму саме з позицій екологізації, валеології і курортології ще не було проведено, що й 

зумовило мету даного наукового дослідження. 

У зв’язку з розвитком технологічних інновацій і глобалізацією туристичного бізнесу, 

підприємства, для досягнення і утримання своїх конкурентних переваг, повинні обов’язково 

враховувати логістичний підхід до управління в туристичному бізнесі. Концепція 

логістичного підходу до управління в туристичному бізнесі дозволяє значно підвищити його 

прибутковість за рахунок скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації 

всіх операцій з обслуговування туристів [8].  

Отже, система управління в туристичному бізнесі, яка застосовує логістичний підхід - 

це система, що базується на компліментарному підході, що дозволить створити реальну 

можливість об’єднання функціональних областей логістики шляхом координації дій, 

виконуваних незалежними ланками логістичної системи, які поділяють спільну 

відповідальність в рамках цільової функції управління туристичними підприємствами [2]. 

Міжгалузева і внутрішньогалузева взаємодія дає можливість підприємствам спільно 

розподіляти та використовувати ресурсну базу туризму. 

Треба відмітити, що процес впровадження логістичного підходу до управління в 

туристичному бізнесі не суперечить внутрішній соціально-економічній політиці 

туристичного підприємства і не тягне за собою кардинальних нововведень, а лише доповнює 

її, виводячи, як окреме підприємство, так і всю систему туристичного бізнесу на більш 

високий рівень розвитку, що забезпечує поліпшення економічного, ресурсного, екологічного 

стану територій та країни.  

Отже, туристична логістика грає консолідуючу роль, об’єднуючи логістичні ланки в 

єдину логістичну систему весь туристичний бізнес, змінюючи менеджмент, маркетинг та 

організаційну поведінку від загальноприйнятого - ефективного функціонування до сучасного 

- результативного. А логістика ресурсної бази з точки зору туризму - це наука про 
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планування, здійснення контролю і менеджмент операцій, а також процес передачі, 

зберігання і обробки інформації щодо туристичних ресурсів в процесі розробки 

туристичного продукту, доведення кінцевої послуги/продукту до споживача відповідно його 

інтересам [6]. Місце логістики ресурсної бази у системі управління в туристичному бізнесі 

показано на рис. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Місце логістики ресурсної бази у системі управління в туристичному бізнесі* 

*Авторська розробка 

 

Туристичний інтерес проявляє себе через бажання людини реалізувати ним: отриману 

соціально-економічну, культурно-політичну, освітньо-наукову, геопросторову, природно-

кліматичну інформацію; потребу в певних емоціях або перспективу покращення фізичного 

здоров’я за допомогою туристичної послуги, товару й продукту, заснованих на комплексі 

туристичних ресурсів.  

Об’єкти туристичного інтересу - визначні пам’ятки історії, природні об’єкти і 

природно-кліматичні зони, соціально-культурні об’єкти, бізнес, наукові, event-заходи та 

політичні події, спроможні задовольнити бажання й потреби туриста під час туристичної 

поїздки або подорожі й споживанні туристичних послуг або продукту. Для результативного 

використання об’єктів туристичного інтересу в туристичному бізнесі потрібне певне 

забезпечення [11]: 

– надання туристичної інформації про конкретний туристичний об’єкт, необхідної і 

достатньої для вибору подорожі саме у цю місцевість та до цього об’єкта; 

– комфортне і безпечне переміщення туриста до цієї місцевості; 

– розміщення; 

– харчування; 

– розваги (анімаційні послуги). 

Таким чином, логістика ресурсної бази є компонентом системи управління в 

туристичному бізнесі, що містить функціональні області, які вирішують певні завдання: 

– визначення сутності та встановлення значення ресурсної бази в туризмі; 

– раціонального використання туристичних ресурсів та керування процесом взаємодії 

туриста з довкіллям; 

– дослідження логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів та науково-
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методична реалізація логістичного підходу до управління соціально-економічними 

(інфраструктурними) ресурсами туризму. 

Отже, логістична оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів базується на визначенні їх 

логістичного потенціалу, тобто максимально можливої для даного туристичного ресурсу 

кількості споживачів (потік туристів), що [9]:  

– не зашкодить стану самих ресурсів;  

– не зашкодить самопочуттю та стану здоров’я туристів; 

– не зашкодить екології місця знаходження ресурсу;  

– не порушить «показник гостинності» (припустиме співвідношення числа туристів та 

постійних мешканців, за якого зберігається атмосфера гостинності; оптимальним вважається 

співвідношення не вище 1:3);  

– не зашкодить безпеці туристів.  

Що стосується методики визначення логістичного потенціалу ресурсної бази туризму, 

в сучасній науковій літературі існує чотири підходи:  

– рекреалогічний [4];  

– порогового аналізу [10];  

– кількісних характеристик [3];  

– рекреагеографічний [5].  

Відповідно, науково-методична реалізація логістичного підходу до управління 

соціально-економічними (інфраструктурними) ресурсами туризму є предметом подальшого 

поглибленого вивчення і входить до наукової сфери інтересів автора даної праці. 

Реалізацію вище описаних частин третього завдання логістики ресурсної бази туризму 

слід здійснювати з урахуванням їхньої класифікації, що входить до першочергового завдання 

і вимагає, від початку, встановити сутність і значення туристичних ресурсів.  

Так, під туристичними ресурсами слід розуміти об’єкти і специфічні особливості 

навколишнього середовища (артефакти природного або антропогенного походження), які 

володіють певною рекреаційно-туристичною цінністю, виступають предметом інтересу 

туристів і можуть бути використані з метою організації відпочинку, оздоровлення або ж 

культурного збагачення людей та здатні спонукати до подорожі (споживання туристичного 

продукту/послуги).  

Ступінь освоєння і розвитку туристичних ресурсів на тій чи іншій території 

визначається їх властивостями [1]:  

– атрактивність (привабливість) ресурсу;  

– доступність (транспортна, інфраструктурна, законодавча);  

– наукова, культурна та екскурсійна значимість;  

– потенційний запас (ємність) ресурсу; 

– пейзажні і екологічні характеристики;  

– способи та інтенсивність використання ресурсу. 

На думку автра, класифікація туристичних ресурсів, запропонована польським 

економістом М. Труасой в 1963 році, не дивлячись на її просту структуру, повністю 

відображає склад ресурсної бази туризму. 

Отже ресурсна база туризму містить три категорії ресурсів: 

– природні або рекреаційні туристичні ресурси (бальнеологічні, кліматичні, 

ландшафтні, пляжні, заповідні території, пам’ятники природи тощо); 

– історико-культурні ресурси (архітектурні споруди, палацові ансамблі, фортеці, 

музеї, скульптурні пам’ятники, історичні некрополі, твори мистецтва та інше);  

– соціально-економічні або інфраструктурні ресурси (готелі, кафе і ресторани, 

екскурсійні бюро, кемпінги, санаторії, розважальні комплекси транспортні та авіаційні 

компанії тощо).  

Крім того, вище зазначені категорії ресурсів можна виділити у два класи:  

І клас: Прямі (безпосередні) - це природні та історико-культурні об’єкти, що 
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безпосередньо використовуються в організації видів туристичної діяльності (пізнавальний, 

діловий, рекреаційний, екологічний, event-туризм).  

ІІ клас: Непрямі (додаткові) – інфраструктурні або просторові (об’єкти розміщення - 

турбази, готельне господарство, кемпінги, бази відпочинку, пансіонати, санаторії; об’єкти 

харчування - кафе, ресторани, їдальні, бари; об’єкти обслуговування туристичних потреб - 

шляхи сполучення, транспорт і дорожнє господарство, торгівля, побутове обслуговування, 

сучасні інформаційні та рекламні служби, туристичні фірми, навчальні заклади, 

підприємства з виробництва товарів туристичного сервісу тощо), матеріальні, фінансові, 

трудові та інформаційні ресурси, які залучаються з метою освоєння прямих туристських 

ресурсів. 

Далі ми більш детально розглянемо раціональне використання ресурсної бази 

туризму, з точки зору екологізації, валеології і курортології, за допомогою основних і 

найбільш затребуваних рекреаційних туристичних ресурсів, а саме: бальнеологічних, 

кліматичних, ландшафтних, пляжних; історико-культурних, розважально-подієвих та 

соціально-економічних.  

Під раціональним використанням слід розуміти не тільки економічно обґрунтоване 

використання туристичних ресурсів, а також: 

– oщадне використання у сенсі екологічного усвідомлення як з боку туристичного 

бізнесу, так і споживача туристичного продукту/послуги; 

– розумне використання у лікувальному, оздоровчому, профілактичному, 

пізнавальному, освітньому, розважальному, діловому значенні з боку туриста в ролі 

споживача ресурсу при задоволенні власного інтересу; 

– доцільне використання у лікувальному, оздоровчому, профілактичному, 

пізнавальному, освітньому, розважальному, діловому значенні туристичним бізнесом при 

формуванні туристичного продукту/послуги. 

Так, екологізація туристичної детстинації буде залежати від ряду факторів: 

– контрольованої і регульованої (з боку підприємств туристичного бізнесу) та 

відповідальної (з боку споживачів туристичного продукту/послуги) організації туристичної 

діяльності; 

– планування розвитку та модернізації туристичної інфраструктури відповідно до 

загальноприйнятих міжнародних стандартів якості та екологічного усвідомлення 

раціонального використання ресурсної бази туризму; 

– логістичної концепції управління в туристичному бізнесі з визначенням пріоритетів 

вибору потенційних споживачів туристичної продукції/послуг та факторів сезонності; 

– рівня знань туристів з екологізації туристичної діяльності та усвідомленого 

рекреаційного ресурсокористування. 

Щодо розумного використання ресурсної бази, то історія туризму простежує 

тенденцію формування освітніх і оздоровчих напрямків, які можуть бути основою розвитку 

концепції валеотурізма. 

Якщо перевести мету і завдання валеології в ціль і завдання туризму, то можна 

зробити висновок, що туризм з цієї позиції стає тією галуззю життя суспільства, яка створює 

умови для формування готовності людини активно створювати своє здоров'я і відповідати за 

нього, розкривати свій внутрішній потенціал. На підставі даного висновку можна 

сформулювати концепцію валеотуризма - зміна вектора уваги від споживання туристичних 

ресурсів на створення людиною образу самого себе, на побудову відносин між людьми, 

культурами, народами, на зміну світогляду, світосприйняття, екологізацію свідомості. І тоді 

туристичні ресурси стають інструментом освіти і формування комплексного здоров'я 

людини, а одне з головних завдань валеотурізма - формування здорового стилю життя. 

Здоровий стиль життя - особистісне бачення, продукт духовних і фізичних зусиль, 

цілісна система усвідомлених життєвих проявів особистості, що сприяє гармонізації своєї 

індивідуальності в умовах соціуму і є засобом самоорганізації себе і свого життєвого 
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простору.  

Відповідно, доцільне використання ресурсної бази туризму треба розглядати через 

призму рекреаційних ресурсів. Призначенням у туристичному бізнесі і особливостями їх 

використання на курортах у лікувальних, оздоровчих, профілактичних і релаксаційних 

(духовне оздоровлення) цілях займається курортологія. Сьогодні провідні курорти світу 

прагнуть розвиватися як поліфункціональні багатоцільові тур центри, що спеціалізуються на 

задоволенні інтересів оздоровчого туризму [7]. Для комплексного розвитку оздоровчого 

туризму у конкретному регіоні з курортним спрямуванням соціально-економічного розвитку 

актуальним є поєднання загального інфраструктурного розвитку території та спільних зусиль 

баз відпочинку, санаторіїв, приватних садиб і господарств, місцевих жителів створює 

резерви для модернізації всієї ресурсної бази оздоровчого туризму. 

Підсумовуючи усі вище наведені пункти дослідження слід зазначити наступне:  

– логістика ресурсної бази туризму сприяє вирішенню проблематики управління в 

туристичному бізнесі, і не тільки економічно обґрунтованого, а й щадного, доцільного і 

розумного використання ресурсної бази галузі;  

– дозволяє зменшити ризики погіршення екологічної ситуації, зниження якості 

туристичного продукту/послуг, загрози здоров’ю та безпеці туристів; 

– має служити основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в країні та 

її регіонах. 
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РЕКРУТИНГ ПЕРСОНАЛУ В РІЗНИХ ТИПАХ ПІДПРИЄМСТВ 
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(м. Одеса, Україна) 

 

Рекрутинг або підбір персоналу - це процес або ж спеціалізована діяльність, націлена 

на пошук працівників, виходячи з їх рівня на вакантні посади організації-замовника. В 

умовах нинішніх реалій, найчастіше компанії звертаються з питань рекрутингу в 

спеціалізовані фірми, які знаходять потрібного спеціаліста за певним запитом [1]. 

У нинішній час рекрутинг може здійснюватися фахівцями різного рівня: HR-

менеджерами, лінійними керівниками, за умовою, що це малий бізнес, і, що спеціалізуються 

в цій області, рекрутинговими агентствами різних типів. 

 
Рисунок 1 – Етапи рекрутингу як бізнес-процесу 

 

Перший етап рекрутингу персоналу - це пошук. Він може здійснюватися в двох 

формах. Перша - активна. Роботодавець сам здійснює пошук шуканого кандидата шляхом 

розсилки повідомлень, е-мейлів, масове інформування в соціальних мережах. Друга форма - 

пасивна. Роботодавець просто виставляє своє оголошення про вакансії на певну посаду на 

сайтах з пошуку роботи. У таких анкет найчастіше вказується інформація, яка може 

зацікавити кандидатів, будь то культура компанії або ж рівень заробітної плати для 

майбутнього співробітника [2, 3]. Наступним етапом є відбір кандидатів, який в свою чергу 

теж здійснюється в кілька етапів. Сукупність цих етапів називається «лійкою відбору».  

 
Рисунок 2 – Інструменти ефективного підбору персоналу 

 

Залежно від кількості кандидатів, роботодавці можуть використовувати різні методи 

їх «відсіювання». Деякі великі компанії, які отримують велику кількість резюме, 

використовують автоматичний скринінг. Після цього етапу, кандидатів, які пройшли чекає 

телефонне інтерв'ю, на якому у майбутнього співробітника з'ясовують очікування від 

заробітної плати, готовність до виходу на роботу та інші логістично важливі питання для 

компанії. Деякі компанії зараз використовують альтернативні види тестування. Це можуть 
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бути як опитування, так і моделювання нестандартних ситуацій, щоб з'ясувати як в такі 

моменти буде реагувати співробітник [4].  

Наступним етапом рекрутингу є пропозиція про роботу. Найчастіше «пропозиція про 

співпрацю» отримує кращий кандидат - фіналіст попередніх етапів. Саме процес онбордінга 

є дуже важливим, так як співробітник може знати дійсно багато, але через відсутність 

досвіду допускати багато помилок, що стоять компанії великих збитків [3].  

В рекрутингу існує спеціальне програмне забезпечення - AТL (applicant tracking 

system). Воно дозволяє компаніям полегшити або ж навіть повністю автоматизувати 

розміщення вакансій, заповнення заявок, отримання згоди на юридичну обробку даних 

кандидата, а в деяких випадках навіть дозволяє онлайн підписати договір, не доставляючи 

майбутнього співробітника незручностей. Часто ATS є окремими модулями комплексних 

систем по автоматизації процесів управління персоналом як SAP SuccessFactors, Workday, 

Orcale HCM. Фірми з пошуку персоналу, або ж рекрутингові компанії розподіляються на два 

типи - компанії, які беруть оплату з фірми-найманець або ж компанії, які надають платні 

послуги для кандидатів на бажану посаду [5].  

Як відомо, при відборі кандидатів на будь-яку посаду, компанії слід придивлятись до 

кандидатів, яких рекомендують їхні ж співробітники. Такі співробітники завідомо знають 

умови роботи, відносини у колективі та фінансові питання, тому, судячи з статистики 46% 

залишаються у компанії-найманця протягом одного року, 44% - протягом двох років та 

47,5% залишаються протягом 3 років і більше. Це гарантує фірмі меншу плинність кадрів, 

що в свою чергу призведе до покращення якості роботи та єдності колективу. Якщо 

майбутній роботодавець прагне зекономити на відборі персоналу, шляхом самостійного 

вибору через будь-які сайти по пошуку роботи, то він скоріш за все стикнеться з проблемою 

якості вибору співробітника [6]. 

Сфера управління персоналом зазнає постійні зміни, пов'язані з віддаленою роботою, 

активним проникненням інформаційних технологій і цифровизацією. Функція рекрутингу 

знаходиться в авангарді змін, але в центрі процесу залишається досвідчений рекрутер, який 

розуміє, що найм персоналу - один з ключових бізнес-процесів підприємства та успіх бізнесу 

багато в чому залежить від його кваліфікації та натхнення. Кмітливого рекрутера завжди 

відрізняє хороша ерудиція і розуміння бізнес-процесів. Досвідчений фахівець - цінний і 

рідкісний кандидат, його навички завжди затребувані, він цікавий вашим конкурентам і 

вимагає індивідуального підходу до себе, тому в таких випадках завжди прагніть скоротити 

дистанцію і час в таких комунікаціях. 
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Система ціннісних орієнтацій майбутнього менеджера визначає змістовну сторону 

спрямованості особистості і складає основу її відносин до навколишнього бізнес середовища, 

комунікацій, до себе самого, формує основу світогляду і ядро мотивації життєдіяльності, 

основу життєвої концепції і відповідність парадигмі сталого розвитку світової економіки. 

Для менеджерів по персоналу важливо прояснити структуру ціннісних орієнтацій 

людини, яка претендує на вакансію, визначити провідні цінності, діагностувати 

суперечливість професійних цінностей. За результатами тесту і співбесіди можна скласти 

уявлення про закономірності індивідуальної системи ціннісних орієнтацій особистості і 

запропонувати найбільш прийнятний для обох сторін варіант працевлаштування. 

В останні роки фахівці з управління персоналом фіксують принципове зрушення в 

кар'єрних цілях і очікуваннях працівників компаній, з одного боку, і новий погляд 

менеджерів на кар'єрну мотивацію працівників як на додатковий ресурс розвитку компанії, з 

іншого ... 

Протягом тривалого періоду часу характерними особливостями реалізації кар'єри 

працівника були повна, довгострокова і гарантована зайнятість, постійна професія і 

прихильність до однієї компанії протягом усього трудового життя. Кар'єра ще зі школи 

програмувались державною системою, а провідну роль у професійному розвитку і темпу 

кар'єрного росту грала організація. Сьогодні кар'єрні цілі ставить перед собою сама людина, 

постійно навчаючись новим навичкам і вибираючи з широкого спектру можливостей 

найбільш прийнятні. 

Раніше достатньо було освоїти одну спеціальність і цього вистачало практично на 

весь період активної професійної діяльності, а зараз цінується різноспрямована компетенція і 

практичний досвід, динаміка в зміні спеціалізації слідом за постійно виникаючими ризиками 

і можливостями. Постійна зміна організацій-роботодавців стала нормою для більшості 

людей. Установка «одне життя - одна організація - одна професія - одна кар'єра» застаріла. 

На зміну їй прийшла ідея варіативності і багатовекторності в кар'єрі. 

Сьогоднішня цифровизация економіки пропонує масу можливостей для вибору 

траєкторії професійного розвитку і посадового просування по всьому світу. 

Студентські роки є періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, 

який впливає на становлення характеру і особистості в цілому. Молодь біологічно 

універсальна, але її конкретні вікові рамки, її соціальний статус і соціально-психологічні 

особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та 

притаманних даному суспільству. Молоді люди прагнуть визначити найважливіші цілі, 

ідеали, життєві смисли, відповідно до яких здійснюють свою життєдіяльність і вибирають 

основні засоби для реалізації планів. Однак сьогодні юнаки і дівчата поставлені в умови 

самостійного вибору системи цінностей і їх розуміння. 

Сприйняття цінностей залежить від часу їх існування і тих соціально-технологічних 

умов, в яких вони сформувалися. Теперішній період розвитку нашої країни характеризується 

нестабільністю всіх сфер життя суспільства. Відповідно, нестабільне і життя окремої 

людини. Успішність чи неуспішність життєвого шляху особистості залежить від її власних 

зусиль, від здатності швидко адаптуватися до мінливих обставин. 

Це становище наклало відбиток на процес формування молоді як певного соціального 
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зрізу суспільства, зумовило велику варіативність в особистому ставленні молодих людей до 

сьогодення, призвело до перегляду молоддю життєвих цінностей, власних принципів. 

Психологія управління покликана забезпечити психологічну підготовку менеджерів, 

сформувати або розвинути їх психологічну управлінську культуру, створити необхідні 

передумови для теоретичного розуміння і практичного застосування найважливіших 

проблем сфери управління, до яких слід віднести: розуміння природи управлінських 

процесів; знання основ організаційної структури; чітке уявлення про відповідальність 

менеджера і її розподілі за рівнями відповідальності; знання способів підвищення 

ефективності управління; знання інформаційної технології і засобів комунікації, необхідних 

для управління персоналом; вміння усно і письмово висловлювати свої думки; 

компетентність щодо управління людьми, відбору та підготовки фахівців, здатних до 

лідерства, до оптимізації службових та міжособистісних взаємин серед працівників 

організації; здатність планувати і прогнозувати діяльність організації з використанням 

засобів обчислювальної та комп'ютерної техніки; вміння оцінювати власну діяльність, 

робити правильні висновки і підвищувати свою кваліфікацію, виходячи з вимог поточного 

дня і очікуваних змін в майбутньому; розвинене уявлення про особливості організаційної 

поведінки, структурі малих груп, мотиви і механізмах їх поведінки. 

Головними принципами психології управління є: 

Управління - невід'ємна складова людського буття. Без управління абсолютно 

неможлива спільна діяльність людей. Управління дозволяє ефективно реалізувати сильні 

психологічні якості людей. 

Вміння ставити прості ясні цілі, які об'єднують усіх працівників. 

Завданням психології управління є надання колективу і кожному його члену 

можливості вдосконалювати свої здібності, покращувати індивідуальні якості і в повній мірі 

задовольняти потреби. 

В цілому цінності і ціннісні орієнтації можуть характеризувати те чи інше суспільство 

маркерами суспільної свідомості і динаміки поведінки. Так як в загальному сенсі цінності 

схвалюються і розділяються більшістю людей уявленнями, вони дозволяють окреслити і 

параметри, умовно кажучи, внутрішнього світу особистості, соціалізованої в конкретному 

соціокультурному контексті. 

У кожної молодої людини формується ТОП передових особистісних якостей, що 

сприяють досягненню поставлених життєвих цілей і успіху. Основним зразковим 

особистісною якістю в свідомості молоді, є така якість, як «впевненість у собі». Така риса 

характеру переважає над усіма іншими властивостями особистості. 

Соціологічний моніторинг, показав, що в п'ятірку цінностей у молоді входять: 

 матеріально-забезпечене життя - 74,3%; 

 щасливе сімейне життя - 58,4%; 

 здоров'я - 54,1%;  

 цікава робота - 44,2%;  

 любов - 43,9%. 

Одну з лідируючих позицій в даній системі займає кар'єра. Матеріальне благополуччя 

відрізняється істотною динамікою в бік збільшення його значущості, що пояснюється зміною 

соціально-економічного статусу молоді в сучасних умовах, зростанням безробіття, які 

обумовлюють формування тенденції орієнтованості молоді на максимізацію вигоди в 

короткостроковому періоді. 

Але потрібно сказати, що поняття кар'єри неоднозначно, і в різні історичні етапи воно 

трактувалося по-різному. Кар'єра - це рівень соціально-економічного поведінки в людському 

суспільстві, що включає в себе кар'єрні устремління особистості. 

Найширше дається визначення кар'єри в юридичному аспекті, тобто кар'єру 

сприймають як «просування індивіда по східцях професійних сходів протягом трудового 

життя, зміну видів робіт на шляху досягнення успіху на службовому терені, що виражається 
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в занятті більш престижними видами праці, більш високій оплаті праці, більшої службову 

відповідальність та влади». 

Кар'єра активно взаємодіє з багатьма потребами людини.  

З одного боку, забезпечує матеріальну базу, і, як наслідок, задоволення біологічних 

потреб, а з іншого - допомагає в самореалізації, тим самим, задовольняючи духовні потреби. 

Тому забезпечення матеріального благополуччя стає ключовим компонентом 

життєвих установок у сучасній молоді. Головна мета кар'єрних діяльності сучасних молодих 

людей - отримання великого прибутку, матеріальне забезпечення.  Все більше 

поширюються прагматизм, орієнтація на особисту вигоду. Так поступово відбулася 

трансформація ролі кар'єри: на місце трудових амбіцій прийшла комерційна основа. 

Людина, яка має успішну кар'єру, автоматично стає добре забезпеченими, його 

становище в суспільстві, тобто соціальний статус, підвищується. Для великої частини 

опитаних запорука успішної кар'єри - висока заробітна плата. Більшість опитаних не має 

роботи, але практично всі в майбутньому планують працювати за своєю спеціальністю і 

домогтися високого кар'єрного успіху. Багато хто вважає, що для успішної кар'єрної 

діяльності потрібно чимось жертвувати. 

Велика частина анкетованих при виборі між сім'єю і кар'єрою, вибирають сім'ю, тим 

самим створюючи для кар'єри суперечливе положення в системі життєвих цінностей; 

швидше за все це позначається через сильного впливу усталених традицій в суспільстві. 

Успішна кар'єра, фінансова незалежність, можливість самореалізації - все це стає провідними 

пріоритетами у молодих людей. Але важливу роль відіграють методи, якими людина буде 

домагатися успіхів у своїй роботі; до них відносяться правильно вибудувані стратегії 

кар'єрного розвитку. Кар'єрна стратегія - план з розвитку професійних і особистих якостей 

працівника заради досягнення успішної кар'єри, які включають в себе цілі, плани, стратегії, 

які відповідають вимогам організації. 

Головною мета молодих людей, фахівців - менеджерів, є досягнення єдності щодо 

поданні про найбільш актуальні для організації психологічних аспектів: 

– підвищення професійної компетентності керівників (менеджерів) усіх рівнів, тобто 

вдосконалення стилів управління, міжособистісного спілкування, прийняття рішень, 

стратегічного планування та маркетингу, подолання стресів; 

– підвищення ефективності методів підготовки і перепідготовки управлінського 

персоналу; 

– поліпшення соціально-психологічного клімату, згуртування персоналу навколо 

цілей організації. 

В такому випадку, з'являється новий момент: залучення таланту. Щоб домогтися 

успіху в залученні талантів, необхідно почати з розуміння, який саме кандидат вам 

необхідний. Дайте відповідь на питання, які потреби і проблеми зараз є у компанії, і які б 

навички допомогли з ними розібратися. Виділіть компетенції, які хочете бачити в новачку. 

Так ви з самого початку залучите кандидатів, які будуть близькі вашої місії - і успішно 

запустіть рекрутингові стратегії. 

Коли талановиті кандидати порівнюють компанії, вони вибирають ту, у якій кращі 

цінності, культура і баланс між роботою та особистим життям. Бренд проявляється в тому, як 

компанію бачать на ринку нинішні і потенційні співробітники. Він включає в себе цінності, 

місію і культуру, робочу атмосферу, про які роботодавець говорить по всіх можливих 

каналах, підкріплюючи слова досвідом співробітників. 

Ціннісна пропозиція роботодавця включає: 

– компенсації (заробітна плата, і все, що з нею пов'язано - особливо, прозорість 

оплати); 

– пільги (ті самі матеріальні «плюшки», але з урахуванням підтримки у важких 

ситуаціях, турботи про фізичне і ментальному здоров'ї, корпоративних заходів і т.д.); 

– досягнення (сюди входять цінності компанії, її місія і репутація, імідж, повага як до 
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роботодавця на ринку праці); 

– менеджмент (сильний лінійний керівник або підтримка команди, культура 

зворотного зв'язку і розуміння свого місця і ролі, комунікація та лідерство в команді); 

– розвиток (виклики і можливості, оплата професійного навчання, персональний і 

кар'єрний ріст); 

– баланс між життям і роботою (атмосфера, гнучкість графіка, можливість віддаленої 

роботи, забезпечення необхідним, безпека). 

Таким чином, можна говорити про те, що на сучасному етапі, через істотні зміни в 

умовах соціалізації молоді, зростає значущість вивчення цього страту суспільства. Стає 

важливим виділення чітких соціально-психологічних характеристик молоді як найбільш 

активної частини суспільства, що переживає період становлення психосоціальної зрілості, 

економічної самостійності, етап знаходження свого місця в соціальній структурі суспільства. 

На що в основному звертають увагу при рекрутингу? На досвід, сертифікати, 

підвищення кваліфікації та історію роботи? Так, це стратегія, яка працювала до 2019-2020 

років. Але пандемія прискорила цифрову трансформацію, зробила ставку на віддалену 

роботу і дозволила кандидатам еволюціонувати швидше, ніж їх «скіли» отримають офіційне 

схвалення від яких-небудь курсів або навчальних програм. Дослідження Gartner показує, що 

сьогодні 43% кандидатів є самоучками, а в 2021 році вже необхідно мати до 10 нових 

навичок. Як і коли встигнути їх отримати? Відповідь - наймайте тих, у кого є потенціал і 

бажання отримувати потрібні для вашої команди навички. Уявіть: якщо у людини вже буде 

потенціал, вам залишиться наростити ефективність. Ось, чому вирощування своїх талантів 

так набирає обертів. 

Виходячи з вищесказаного, роль кар'єри змінилася. І зараз для побудови кар'єри 

потрібно багато коштів, зусиль і амбіцій, але у молодих людей нашого часу є всі передумови 

для досягнення професійних успіхів. Тому ось стратегія для менеджерів у залученню 

талантів - розвивайтеся самі. Ви - перша особа бренду роботодавця, і на ваших плечах - 

безперервний процес самовдосконалення, щоб той самий головний кандидат не просто 

знайшовся, а захотів піти за вами. 
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В конкурентних умовах будь-який господарюючий суб’єкт для ефективного 

функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен оцінювати рівень власної 

конкурентоспроможності.  

Володіючи інформацією про власні конкурентні позиції, промислові підприємства 

отримують можливість визначити свої переваги, обрати правильну стратегію і тактику 

поведінки, адекватну реаліям сучасних ринкових процесів. Але, незважаючи на важливість 

та увагу до досліджуваної проблеми, все ж і досі не окреслено єдині підходи до вивчення 

шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах ринку. 

Серед найбільш відомих досліджень, присвячених конкурентоспроможності 

підприємств слід виділити праці таких вітчизняних вчених, як А. Сміт, А. Курно, Д. Рікардо 

та ін. У вітчизняній економічній думці проблеми конкурентоспроможності розглядали у 

своїх працях І. Должанський, Л. Балабанова, С. Шевельова та ін.  

Метою дослідження є аналіз особливостей формування конкурентних переваг 

підприємства. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства визначає його конкурентну позицію на 

ринку в поточному періоді, яка, в свою чергу, бере участь у формуванні позиції в 

майбутньому періоді як конкурентний потенціал. Інтегрована оцінка конкурентного 

потенціалу пов'язана з перспективним аналізом, заснованому на прогнозі динаміки розвитку 

ринку і продажів підприємства.  

За словами Філіпової І.Г., окремим вираженням конкурентоспроможності 

підприємства є його адаптованість, що виражає адекватність її реакцій на вплив 

навколишнього середовища та дотримання поправок до динаміки навколишнього 

середовища [2].  

Дмитрова Р. зазначає, що ці конкурентні переваги є центральними у процесі 

формування та розвиток конкурентоспроможності підприємства. 

Вона також зазначає, що поява сучасної концепції конкурентних переваг ґрунтується 

на розвитку науково-технічного прогресу, глобалізації та інтернаціоналізація конкурентних 

відносин [1].  

Конкурентоспроможність проявляється через конкурентні переваги. Вважається що 

цей зв'язок між цими категоріями є причинним, а конкурентоспроможність – такою 

відбивається на прояві конкурентної переваги.  

На думку Маркової Б.Д., конкурентна перевага -це ознаки компанії та її продукції, які 

є цінністю для споживачів, саме їх оцінка послужила основою для розвитку маркетингових 

стратегій [3].  

Кюрова В. вважає, що конкурентну перевагу можна розглядати як специфічну 

характеристику, що належить продукту, що додає цінують споживачів і приносять більшу 

користь, ніж продукція конкурентів.  

Конкурентні переваги є надзвичайно трудомісткими особливостями суб'єкта 

господарювання або фактори зовнішнього середовища, що забезпечують підприємству 

перевагу над конкурентів на конкретному ринку за розглянутий період. Конкурентні 

перевагою є характеристики чи властивості, якими володіє продукт чи торгова марка, які 

надають вони мають деяку перевагу над найближчими найближчими конкурентами [4].  

Важливо зазначити, що придбання та розвиток конкурентоспроможних переваги 

визначаються як найбільший виклик, з яким стикаються малі та середні підприємства. Для 
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малого бізнесу є розвиток та впровадження нових продуктів на ринок або вдосконалення 

існуючих, як реалізація таких продуктів пов'язана, з одного боку, з більш повним 

задоволенням, постійне зростання потреб споживачів і, з іншого боку, досягнення 

конкурентоспроможності перевагу.  

У практичному плані компанія має конкурентну перевагу, якщо пропонує клієнтам те, 

що відрізняється від пропозицій інших конкурентів, і ця різниця вигідним для клієнтів. 

Компанія має конкурентну перевагу, коли здатна створити більш економічну цінність у 

порівнянні з конкурентами.  

Економічна цінність - це різниця між суб’єктивною оцінкою клієнта щодо переваг, які 

він отримав від використання продукції чи послуги компанії та повної вартості, яка включає 

всі витрати на компанія з виробництва та реалізації товару чи послуги.  

Таким чином, розмір конкурентної переваги компанії можна визначити як різницю 

між економічними вартість, яку створює компанія, та економічна вартість, яку створюють її 

конкуренти. 

З обговорюваної теми можна зробити кілька основних висновків:  

По-перше: існує двосторонній зв'язок між конкурентними перевагами та 

конкуренцією стратегії. З одного боку, конкурентні переваги є основою для розробки 

ефективна стратегія, а з іншого боку, успішна стратегія - це та, яка веде до набуття та 

збереження конкурентних переваг.  

По-друге: для того, щоб зрозуміти механізм формування конкурентоспроможності, 

розкриваючи його зміст і внутрішні посилання, необхідно дослідити сутність конкурентні 

переваги.  

По-третє: компанія має конкурентну перевагу, якщо пропонує клієнтам різні і нові 

продукти на ринку, які перевершують продукти конкурентів.  

По-четверте: Компанії можуть отримати стійкі переваги, лише якщо вони володіють 

цінні ресурси, які рідкісні, їх важко наслідувати та замінити.  

По-п’яте: малі підприємства є більш успішними, дотримуючись стратегії 

диференціації і таким чином прагнути до отримання конкурентних переваг на основі 

диференціації. 
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Інформаційні потоки - це шляхи передачі інформації, що забезпечують існування 

будь-якої системи, а саме підприємства. Повна, своєчасна і точна інформація (тобто добре 

налагоджений і організований інформаційний потік), підвищує продуктивність праці на 10-

30% [1]. Можливо припустити, що правильною стратегією буде скористатися цим резервом 

для оптимізації процесів на підприємстві. Важливо відмітити, що інформаційні потоки в 

більшості випадків будуть шляхами передачі інформації, що забезпечують існування 

соціальної системи (підприємства, установи), всередині якої вони рухаються. Це процеси 

передачі інформації для забезпечення взаємозв'язку всіх ланок соціальної системи [1]. 

Існує два основних види інформаційних потоків (табл. 1) [1]: 

 

Таблиця 1 – Основні види інформаційних потоків 
№пп Вид потоку Характеристика 

1 Горизонтальні Відбувається між рівними за службовим положенням і 

статусом працівниками або групами працівників, 

наприклад, між начальниками відділів 

2 Вертикальні Відбувається між працівниками або групами працівників, 

що знаходяться на різних рівнях ієрархії, наприклад, між 

начальником і підлеглим 

 

Для удосконалення інформаційного забезпечення менеджменту часто потрібна 

радикальна перебудова традиційно сформованих інформаційно-комунікаційних процесів, яка 

породжує багато проблем. Виникає протиріччя між вимогами машинізованих систем, в 

основу яких покладають чіткі алгоритми інформаційного обміну, формалізовані моделі 

прийняття рішень, й внутрішньою логікою функціонування самого середовища, природою 

конкретного процесу управління. Зазначеним протиріччя знімається в результаті 

технологізації е інформаційно-комунікаційних процесів, що передбачало, з одного боку, 

вдосконалення й розвиток опорних складових ІТ, а з іншого, - раціоналізацію середовища 

значною мірою за допомогою застосування апарата логістики. Можна з впевненістю 

стверджувати, що реалізація елементів логістики можлива лише на основі розвитку 

відкритих інформаційних технологій. Саме завдяки можливому обміну інформацією в 

оперативному режимі отримав широке застосування логістичні підходи, головні умови 

функціонування яких е інтеграція матеріальних, фінансових та інформаційних потоків через 

створення єдиного інформаційного простору [2]. У другій таблиці показано, як можна 

удосконалити та реформувати інформаційні потоки в теперішньому часі, що може підійти 

для сучасних компаній, які серйозно підходять до удосконалення цих інформаційних потоків 

(рис.1).  

На даний час все більше світових гігантів-компаній замислюються про поліпшення 

каналів передачі інформації, особливо це помітно у зв'язку зі світовою епідеміологічною 

ситуацію. Чим краще комунікація між різними співробітниками, командами, 

департаментами, покупцями тощо, тим краще у будь-якого підприємства будуть фінансово-

економічні показники. Так, зараз оптимально навчати співробітників всім новітнім способам 

комунікації через програми, опрацьовувати плани нарад і створення умов для того, щоб 

система комунікацій на всіх рівнях діяльності підприємства як внутрішня, так і зовнішня, 
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була максимально ефективною.  

 

  
Рисунок 1 – Поліпшення та реформування інформаційних потоків [2]. 

 

Отже, на нашу думку, за умов глобальної трансформації всіх систем та жорсткої 

вітчизняної та міжнародної конкуренції, все вище зазначене має сприяти розвитку і 

процвітанню підприємств та зростанню їх прибутку шляхом створення нових або 

удосконалення діючих на підприємстві інформаційних потоків. 
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Організаційна комунікація в рамках діяльності сучасного підприємства не тільки 

стала набагато складнішою та різноманітнішою, але стала важливим чинником загального 

функціонування та його успіху. Спілкування на будь-якому підприємстві має вирішальне 

значення для безперебійного функціонування та вирішення стратегічних завдань. 

Нездатність менеджерів ефективно спілкуватися зі своїми працівниками призводить до 

погіршення економічних показників діяльності. Можливо припустити, що це стосується і тих 

випадків, коли персонал не довіряють своїм керівникам, оскільки не буде належного 

висхідного потоку важливої інформації. Ефективне спілкування веде до підвищення 

задоволеності роботою, безпеки, продуктивності та прибутку; це зменшує скарги та 

товарообіг, зростанню лояльності персоналу та цільової аудиторії. 

Дослідження організаційної комунікації значно еволюціонували від ранніх концепцій 

комунікації та її ролі на підприємстві. Визнання важливості комунікації для процесу 

управління можна багато в чому віднести до роботи Честера Барнарда (1938 р.) [1], який 

стверджував, що комунікація є самим «серцем» процесу управління. Рух людських відносин 

1940-х років істотно сприяв уявленню, що спілкування на пыдприэмствах має бути 

двостороннім процесом. Честер Барнард підкреслював турботу про ставлення та 

задоволеність працівників, стимулював дослідження щодо участі співробітників у прийнятті 

рішень, двоступеневого потоку спілкування та потоку спілкування вгору та вниз [2]. 

Також, слід зазначити, що існують традиційні методи управління через комунікацію 

(Теорія X, яка стверджує, що працівники мають вроджену схильність до ліні і уникатимуть 

роботи за найменшої можливості. Як наслідок цього виникає необхідність ретельного 

контролю над працівниками) та ці методи можуть бути не єдиним способом мотивувати 

людей. Натомість можливо застосувати інший підхід (теорія Y) і досягти того самого, якщо 

не більше [3]. Теорія Y, заснована на інтеграції цілей особистості та підприємства, 

стверджує, що прихильність людини до певної мети є функцією винагороди за її досягнення. 

Теорія Y, здається, є правильним підходом, який вимагає великих зусиль керівництва. 

Кемпбелл і Прітчард (1976 р) [4], визначають мотивацію, на нашу думку, як набір 

незалежних і залежних відносин що базуються саме на комунікаціях, та це пояснює 

напрямок, амплітуду та наполегливість поведінки індивіда, утримуючи постійні наслідки 

здатності, навичок, розуміння завдання та обмежень, що діють у робочому середовищі. 

Внутрішня система спілкування відіграє важливу роль у впровадженні всіх цих 

ідеальних мотиваційних практик на підприємстві, та може призвести до розвитку потенціалу 

працівників [5]. 

Якщо співробітники вважають, що комунікація з боку керівництва ефективна, це 

може викликати почуття задоволеності роботою, прихильність до організації та підвищення 

довіри до робочого місця й продуктивності роботи підприємства в цілому [6]. 

Цілі аналізу системи комунікацій [7]: розуміти концепцію та важливість системи 

внутрішньої комунікації; проаналізувати стратегії, які використовуються деякими 

підприємствами для відпрацювання ефективної системи внутрішніх комунікацій та 

визначити найбільш ефективні алгоритми управління ними; розуміти роль системи 

внутрішньої комунікації в управлінні відносинами з працівниками та мотивацією. Внутрішня 

комунікація – це «осмислена» діяльність, яка використовує такі мовні жанри, як новини, 

написання функцій для захоплення та побудови фірмового стилю бренду. 
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Мотивовані співробітники важливі для постійного успіху підприємства. Насправді 

багатьом корпораціям вдалося змінити свої статки через прихильність співробітників та 

рівень їх мотивації. Внутрішня комунікація – це двосторонній обмін інформацією, ідеями та 

почуттями, що призводить до позитивного діалогу та дій у різних організаційних рядах, що 

може виступати як інструмент мотивації [8].  

Внутрішня комунікаційна діяльність повинна бути зосереджена на кращому 

інформуванні та залученні робочої сили. Співробітники, які вважають, що вони краще 

проінформовані про свою, стають більш особисто залученими до бізнесу та зазвичай 

створюють роботу вищої якості. Хороша внутрішня комунікація підвищує продуктивність 

праці; зменшує прогули; збільшує рівень інновацій, зменшується кількість страйків та 

знижуються витрати. Внутрішня комунікація - це окреме і тривале завдання на кожному 

рівні підприємства. Кожен, від новачків до директорів, відіграє певну роль у «мережі 

зв’язку» підприємства. Таким чином, оскільки спілкування є постійною функцією, якою слід 

керувати свідомо, важливо зазначити, що слід використовувати різноманітні програми 

підвищення кваліфікації саме з цього приводу [9]. Спілкування між співробітником та 

керівником має вирішальне значення для покращення трудових навичок працівників та 

мотивують їх до успіху [10].  

Система внутрішньої комунікації підприємства повинна працювати в інтересах як 

співробітників, так і підприємства. Отже, досить важливо залучати співробітників до бачення 

та короткострокових та довгострокових цілей підприємства. Необхідно також мати план дій, 

який безпосередньо пов'язаний зі стратегією, і визначатиме заходи, цілі, терміни та ресурси, 

необхідні для реалізації кожного елемента стратегії. Робота механізму внутрішніх 

комунікацій та його оцінка, повинні носити системний характер, щоб мати можливість 

регулярно контролювати та впливати на ефективність комунікацій. Слід звертати увагу на 

зворотній зв'язок від ключових зацікавлених сторін, таких як керівники та персонал щодо 

методів внутрішньої комунікації. Важливо регулярно контролювати та оцінювати окремі 

методи спілкування, оскільки це покращує довіру співробітників, впливає на їх мотивацію та 

продуктивність, а отже є вигідним для підприємства а отже є вигідним для підприємства.  
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Актуальність теми ціноутворення в готельному бізнесі заслуговує на особливу увагу і 

є ключовим фактором для успішного ведення бізнесу. Готель прагне встановити ціну, яка 

покриває всі витрати на виробництво, розподіл, просування продукту та отримання 

прибутку.  

Метою дослідження являється розкриття особливостей, принципів та факторів, які 

впливають на ціноутворення та визначення актуальних можливостей покращення ведення 

цінової політики в готельному бізнесі. 

В основу механізму ціноутворення в залежності від якості обслуговування в 

міжнародній та вітчизняній практиці належить, перш за все, якість готельного 

обслуговування.  

Найвищі ціни – в готелях чотирьох- і п'ятизіркового категорії. Готелі дво- і три 

зіркової категорії пропонують ціни нижчі в декілька разів [1]. Однак вітчизняна класифікація 

готелів, яка формально використовує іноземну систему, не завжди відповідає фактичному 

стану матеріально-технічної бази і рівнем комфортності обслуговування на підприємствах 

готельного бізнесу. Попит на готельні послуги є головним регулятором рівня цін, тому його 

прогнозування має стати найважливішою умовою вироблення ефективних цін.  

Ґрунтуючись на дані аналітичних і теоретичних досліджень, можна відзначити 

невідповідність рівня цін вітчизняних підприємств готельного бізнесу їх якості. Наприклад, 

ціна на проживання в українських готелях перевищує вартість проживання в готелях 

аналогічного рівня країн Європи, що зумовлено неналежним державним регулюванням цієї 

сфери і низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа хостелів, 

мотелів, кемпінгів, пансіонатів і ін.). 

На сьогоднішній день основою успішного функціонування підприємства готельного 

бізнесу є прибуток, який може бути отриманий від основної та додаткової діяльності його 

підрозділів. Прибуток готельного підприємства є сумою доходів за вирахуванням витрат по 

основним видам і вона формується в процесі використання адекватних цін. Саме правильні 

ціни дозволяють залучити покупця і одночасно з цим вони дозволяють в повній мірі 

відшкодувати витрати на їх виробництво. Таким чином, саме гнучка цінова політика 

дозволяє підприємству готельного бізнесу більшою мірою враховувати особливості 

клієнтської бази, а різноманітність тарифних ставок допомагає отримувати додатковий дохід, 

який формується за допомогою залучення клієнтських груп з різноманітних сегментів ринку.  

Слід зазначити, що ціна є одним з елементів ринку, і являє собою грошовий вираз 

вартості товарів і послуг. Вона також виступає в якості найважливішого елемента комплексу 

маркетингу, оскільки від ціни залежить досягнення комплексного результату. Так, правильно 

сформована цінова стратегія здатна надати довгострокове і вирішальне значення, яке буде 

сприяти конкурентоспроможності підприємства готельного комплексу. 

Готельний бізнес, як структурний елемент сфери гостинності, є складовим ринку 

платних послуг. Він має низку характерних особливостей, які безпосередньо впливають на 

формування цін. Слід зазначити, що ціни на готельні послуги мають високу еластичність, 

оскільки формуються на неоднорідному товарному ринку. Така еластичність попиту 

трансформується під впливом наступних факторів: доходи споживачів, ступінь насиченості 

ринку, традиції в споживанні, рівень культури. 

Сформована практика роботи готельних підприємств демонструє, що формування 

єдиної стратегії ціноутворення, розробка підходів до визначення рівня цін на інноваційні 
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готельні продукти, а також регулювання вже склалася цінової політики виступають в якості 

складової частини маркетингу підприємства готельного бізнесу. В індустрії гостинності 

розробка цінової стратегії взаємопов'язана із загальною стратегією маркетингу: це 

обумовлено тим фактом, що ціна є потужним інструментом прямого впливу на ринок [3]. 

Таким чином, актуальність проблем розробки цінової стратегії готельних підприємств 

обумовлена низкою факторів: 

‒ ціноутворення, будучи структурним компонентом маркетингу, виступає в якості 

засобу управління. Процес ціноутворення дозволяє спрогнозувати обсяг прибутку 

підприємств готельного бізнесу; 

‒ процес вільного ціноутворення на послуги готелів дозволяє визначити: яким чином 

формується ціна в умовах ринкового господарювання; які критерії відбору цін, а також який 

порядок регулювання цін, який відбувається з боку держави; 

‒ суб'єкти малого підприємництва, які належать до готельним підприємствам, в силу 

організаційних особливостей не можуть активно застосовувати методи нецінової 

конкуренції; 

‒ спочатку ринок готельних послуг є похідним ринку покупців. 

Крім того, слід зазначити, що процес ціноутворення в готельному бізнесі має свою 

специфікою: 

‒ рівень цін в більшій мірі залежить від рівня цін готелів-конкурентів; 

‒ попит на готельні послуги має сезонним характером; 

‒ підприємства готельного бізнесу орієнтовані на психологічні особливості гостя: 

найчастіше ціна на розміщення визначається статусом і становищем у суспільстві 

конкретного гостя; 

‒ сегментування ринку послуг визначає багатоваріантність тарифів на розміщення. 

Сучасні цінові структури підприємств готельного бізнесу представлені кількома 

десятками видів тарифів. Так, кожен з них має свої характерні риси, а також має особливі 

умови застосування. На сьогоднішній день розрізняють кілька основних груп [2, 4-6]: 

1. Базовий тариф (rack rate) він є офіційно опублікованими або представленим в 

прайсі готелю. Обсяг продажів готелю по ньому, як правило, невеликий; 

2. Ринковий тариф (best available rate). Він пов'язаний з формуванням ціни на послуги, 

коли реально співвідносяться попит і пропозицію, що діють певний момент часу. Цей тариф 

схильний активної зміни в залежності від коливання попиту; 

3. Агентський тариф (consortia rate) являє собою комісійний тариф для агентств і для 

глобальних систем бронювання. Найчастіше він дорівнює базового тарифу; 

4. Корпоративний тариф (corporate rate) формується спеціально для корпоративних 

клієнтів і діє протягом певного періоду часу. 

5. Туроператорськії тариф (tour operator net rate) реалізується в рамках туристичних 

програм і зазвичай містить в собі знижку; 

6. Тариф для оптових продажів (wholesaler rate) формується спеціально для 

працюючих на ринку великих операторів для включення в турпакет інших туроператорів. 

Наведені тарифи, незалежно від способу ціноутворення включають в себе розрахунок 

ціни готельного номера. Саме він дозволяє визначити мінімально допустиму планку ціни, 

визначальну поріг рентабельності. Найбільш поширеним способом ціноутворення в 

підприємствах готельного бізнесу є метод, який отримав назву «Недоліки +». Його сутність 

полягає в тому, що до собівартості готельного номера додаються відповідні витрати. Вони 

формують націнку, розмір якої може варіюватися в широких межах і визначається 

сукупністю внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Ціна є одним з елементів управління ринковим механізмом господарювання в 

готельному бізнесі і відображає закономірності розвитку економіки і кон'юнктури ринку. 

Одночасно ціна –важливий показник для кожного конкретного підприємства готельної 

індустрії, оскільки безпосередньо впливає на розмір його прибутку, фінансову стійкість, 
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набуває особливого значення в період економічної нестабільності і значних коливань 

споживчого попиту на послуги підприємств готельного бізнесу. 
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З метою покращення конкурентоспроможності більшість компаній обирає стратегію 

оптимізації, що дозволяє знизити ризик помилки при вирішенні управлінських задач і, 

відповідно підвищити економічну ефективність (в короткостроковій перспективі) та 

життєздатність підприємства (в довгостроковій). Але досягти бажаних результатів вдається 

не завжди. Якщо ж змінити підхід, застосовувані методи і способи, можна домогтися стійких 

результатів підвищення ефективності і продуктивності управлінської діяльності. 

Проблема оптимізації виникає у всіх областях виробництва та економіки, наприклад, 

розробка технологічного процесу, збільшення продуктивності, логістиці, управлінні 

трафіком, транспортними потоками, робочим навантаженням, стратегічному плануванні та в 

інших. Діяльність будь-якої компанії чи організації – це комплекс взаємопов’язаних бізнес-

процесів, специфічних для даного підприємства. Тому основою постійного покращення їх 

діяльності може бути оптимізація бізнес-процесів [1]. 

Бізнес-процес – сукупність дій (функцій), які здійснюються в організації для 

перетворення входів (ресурсів) у виходи (продукти), що мають цінність для учасників 

(споживачів, інвесторів, персоналу і т. д.). Оптимальний бізнес-процес – це бізнес-процес, 

який забезпечує досягнення бізнес-цілей підприємства, сформульованих у термінах 

кількісних показників, які використовуються як критерії оптимізації. [2] Оптимізація бізнес-

процесів – це робота над удосконаленням дій компанії та пошук оптимальних рішень для 

досягнення її цілей. Так, з допомогою оптимізації можна скоротити час на виконання 
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операцій, знизити собівартість товарів та послуг, підвищити якість продукції, досягти 

прозорості операцій та розподілу ресурсів, посилити контроль за діяльністю організації, 

вивільнити ресурси для розвитку підприємства, поліпшити роботу систем управління і 

планування.  

Оптимізація матиме вагоме значення за наступних обставин: умовах занадто 

повільного прийняття і реалізації управлінських рішень; при незадовільній якості продукції; 

за відсутності чітко визначених меж відповідальності; при слабкій координації роботи 

відділів; у випадку невідповідності рівня продуктивності чисельності штату. 

Необхідність оптимізації також виникає при зниженні рентабельності бізнесу за 

рахунок падіння темпів зростання економіки або попиту, і в разі пошуку додаткових джерел 

для зростання компанії [3] . 

Виділяють чотири головні принципи оптимізації бізнес-процесів: основа для 

оптимізації. Суть цього принципу полягає в тому, що перш ніж проводити оптимізацію, 

потрібно чітко виділити бізнес-процеси, які має підприємство; від часткового до загального. 

Даний принцип спрямований на виявлення окремих недоліків, об'єднання їх в групи і 

оперативне усунення; рішення щодо оптимізації - неоднозначні. Іншими словами, велика 

ймовірність того, що усуваючи неоптимальність за одним критерієм, є ймовірність 

погіршення процесу за іншим. Важливого значення набуває вміння виявляти такі наслідки, 

оцінювати переваги і недоліки, та робити обґрунтований вибір; опір змінам. Неминучим 

наслідком цієї оптимізації процесів є посилення експлуатації виконавців, тому неминуче 

явний і неявний, часто навіть несвідомий опір працівників [4] . 

Оптимальність процесу оцінюється за такими основними параметрами: якість 

кінцевого результату бізнес-процесу; якість та зміст проміжних результатів (по кожній 

процедурі). Менеджер процесу повинен своєчасно отримувати інформацію про стан процесу; 

змістовність дій виконавців при виконанні процедури. Оцінюючи оптимальність кожної 

процедури, необхідно аналізувати дії виконавців (дія – це послідовність операцій, виконавши 

які працівник здійснює контроль результату); компактність та узгодженість бізнес-процесів; 

ефективність управління бізнес-процесами[5]. 

Останнім часом суттєво збільшилась кількість спеціалістів саме з питань оптимізації 

діяльності: менеджерів з розвитку, консультантів та ін. Вони володіють відповідною освітою 

і великим досвідом у вирішенні складних завдань оптимізації, а також знають та можуть 

застосувати основні технології оптимізації на практиці. Насправді однозначних методик 

побудови бізнес-процесів немає, але є загальні рекомендації, на основі яких, 

використовуючи свій та чужий досвід, сильний управлінець спроможний, як мінімум 

збудувати діючу систему. 

Таким чином, можна зробити висновок, що оптимізація бізнес-процесів – це 

необхідна, дуже складна робота з безперервного вдосконалення діяльності компанії, яка 

вимагає великої уваги і відповідальності, та багато в чого залежить від участі самого 

керівника. 
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