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ВСТУП 
 

Важливим атрибутом ринкової економіки є 

конкурентоспроможність підприємства, фірми. 

Конкурентоспроможність фірми – це можливість ефективно 

розпоряджатися власними і позичковими ресурсами в умовах 

ринку. 

Дослідження конкурентоспроможності підприємства 

(фірми) в умовах економічної ситуації дає змогу розглядати її як 

комплексну характеристику потенціальних можливостей для 

забезпечення конкурентних переваг в перспективі. 

Конкурентоспроможність означає, що всі ресурси підприємства 

використовуються настільки продуктивно, що воно стає більш 

продуктивним, ніж його основні конкуренти. Це одночасно 

передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку 

товарів і послуг, його продукція користується постійним 

попитом. Однак в житті цей стан не є незмінним. Тому 

керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, 

що відбуваються в умовах господарювання і проводити 

відповідні перетворювання в політиці ведення виробництва та 

реалізації товарів. 

Існуючий спад і застій у промисловості України 

неможливо перебороти традиційними методами. Тільки 

радикальні заходи для впровадження нових технічних і 

технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних 

випускати конкурентоспроможні товари, дозволять економіці 

вийти з затяжної кризи і забезпечити Україні гідне місце у 

світовому співтоваристві. 

Зростання економіки можна досягти тільки за умови 

комплексного нововведення заходів технічного (нові продукти, 

технології, енергія, конструкційні матеріали, устаткування і 

т.п.), організаційного (нові методи і форми), економічного 

(методи господарського управління наукою, виробництвом), 
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соціального (різні форми активізації людського фактора, 

включаючи професійну підготовку й створення сприятливих 

умов праці та побуту працівників), юридичного (нові закони 

оподаткування і правові акти) спрямування для підприємств, у 

тому числі тих, які займаються нововведеннями. 

Вивчення курсу конкретизує основні завдання управління 

фірмою в умовах ринкової економіки для підтримання її 

конкурентоспроможності по відношенню до інших учасників 

ринкових відносин. 

Основна мета вивчення дисципліни “Управління 

конкурентоспроможністю” – більш глибоке ознайомлення 

студентів з питаннями ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємства (фірми), що необхідне в 

сучасних підприємницьких структурах для ефективного 

здійснення господарської діяльності, а також формування у 

студентів правильного та сучасного розуміння суті управління 

для досягнення конкурентоспроможності фірми. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни “Управління 

конкурентоспроможністю” – є оволодіння сучасними 

теоретичними основами та практичними навиками в 

ефективному управлінні конкурентоспроможністю фірми. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати:  

 теоретико-методологічні засади управління 

конкурентоспроможність як механізму ефективного 

управління підприємством; 

 сучасний погляд на ринкову конкуренцію; 

 світовий досвід аналізу конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності фірми; 

 аналіз конкурентів і конкурентної стратегії підприємства, 

 наукові підходи до управління конкурентоспроможністю; 

 методики аналізу і оцінки конкурентоспроможності різних 

об’єктів; 

 основи розробки конкурентоспроможних управлінських 

рішень; 

вміти: 

 на основі використання спеціальних методів 

розчленовувати систему управління 

конкурентоспроможністю на окремі підсистеми з метою 

виявлення проблем і пошуку шляхів підвищення 

ефективності її функціонування; 

 розробляти набір конкретних інструментів управління 

конкурентоспроможністю з урахуванням їх особливостей, 

ситуативних характеристик внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації; 

 аналізувати конкурентів і конкурентної стратегії 

підприємства з урахуванням факторів успіху в 

конкурентній боротьбі; 

 оцінювати конкурентоспроможність різних об’єктів. 
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2. КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ  
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1.1. Поняття конкуренції 

1.2. Умови виникнення конкуренції 

1.3. Негативні і позитивні риси конкуренції 
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1.5. Види конкуренції 
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1.7. Форми, методи і рівні конкуренції 
 

1.1. Поняття конкуренції 

 

Важливим складовим компонентом механізму ринкової 

економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм його дії не може 

нормально існувати без розвитку форм конкуренції. 

Дослівно поняття конкуренції походить від латинського 

слова “conkurrentia”, що означає “зіштовхуватися”, що 

характеризує боротьбу між товаровиробниками за найвигідніші 

умови виробництва і збуту продукції. 

Конкуренція за своєю природою виконує роль регулятора 

темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника активно 

впроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати 

продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію 

праці й т. ін. 

Конкуренція означає економічне суперництво між 

відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг 

щодо задоволення інтересів, пов’язаних з продажем 

продукції, виконання робіт, надання послуг одним і тим 

самим споживачам. 
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1.2. Умови виникнення конкуренції 

 

Перша – наявність на ринку великої кількості виробників 

будь-якого конкурентного продукту або ресурсу. Якщо 

виробництво зосереджене в руках одного власника, як в умовах 

адміністративно-командної системи, коли при створенні 

багатьох видів продукції домінував один виробник – держава, 

тоді утворюється монополія, яка, по суті, заперечує 

конкуренцію. 

Друга – свобода виробників щодо вибору господарської 

діяльності. Кожний повинен мати можливість визначати не 

тільки що виробляти, а й регулювати якість та обсяг продукції. 

Третя – відповідність між попитом і пропозицією; 

інакше, якщо, припустимо, попит переважає пропозицію, то 

покупець обмежений у виборі продукції. За наявності дефіциту 

всі вироблені товари швидко реалізуються. Там, де існує 

дефіцит, немає вільної конкуренції. 

Четверта – наявність ринку засобів виробництва. Вибір 

діяльності показує тільки можливість виробництва. Для того, 

щоб ця можливість перетворилась на дійсність, потрібно, маючи 

грошовий капітал, перетворити його на засоби виробництва. 

 

1.3. Негативні і позитивні риси конкуренції 

 

Негативні риси конкуренції полягають у тому, що дрібні 

виробники витісняються великим капіталом: одні розоряються, 

інші збагачуються, посилюється соціальне і майнове 

розшарування населення, зростає безробіття, посилюється 

інфляція. 

Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою 

ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто 

створює якісну продукцію при найменших витратах 

виробництва завдяки використання науково-технічних 

досягнень, передової організації виробництва. 
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1.4. Еволюція теорії конкуренції 

 

У своєму розвитку конкуренція пройшла складний 

еволюційний шлях удосконалення – від простих до складних 

форм. 

Теорія конкуренції була узагальнена Адамом Смітом в 

роботі “Дослідження про природу і причину багатства народів” 

(1776 ). 

Новизна теорії конкуренції А. Сміта у тому, що він 

вперше: 

1. сформулював поняття конкуренції як суперництва, яке 

підвищує ціни (при скороченню пропозиції) і знижує 

ціни (при надлишку пропозиції); 

2. сформулював головний принцип конкуренції – принцип 

“невидимої руки”, згідно з яким “смикаючи» за ниточки 

маріонеток-підприємців, “рука” заставляє їх діяти у 

відповідності з деяким “ідеальним” планом розвитку 

економіки, безжалісно витісняє фірми, зайняті 

виробництвом непотрібної ринку продукції; 

3. розробив теоретично дуже тонкий і гнучкий механізм 

конкуренції, який об’єктивно врівноважує галузеву 

норму прибутку, приводить до оптимального розподілу 

ресурсів між галузями.  

4. визначив основні умови ефективної конкуренції, які 

передбачають наявність великої кількості продавців і 

покупців, вичерпну інформацію, мобільність 

використання ресурсів, неможливість кожного продавця 

суттєво впливати на риночні ціни товару (при збереженні 

його якості або якості сервісу); 

5. розробив модель підвищення і розвитку конкуренції, 

доказав, що в умовах ринкових відносин можливе 

максимальне задоволення споживачів і найкраще 

використання ресурсів в масштабі суспільства в цілому. 

Щоб краще зрозуміти суть конкуренції, приведено її 

визначення, сформульовані деякими авторами. 
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“Конкуренція є прагнення як можна краще задовольнити 

критерії доступу до рідкісних благ” – сучасний американський 

економіст П. Хайне. 

Й.А.Шумпетер визначає конкуренцію як суперництво 

старого з новим, з інноваціями. 

Нобелівський лауреат по економіці 1974 р., австрійський 

вчений Фрідріх А. фон Хайек визначає, що конкуренція – 

процес, внаслідок якого люди отримують і передають знання. 

На його думку, на ринку тільки внаслідок конкуренції скрите 

становиться явним. 

В книзі “Міжнародна конкуренція” М. Портер відмічає, 

що конкуренція – динамічний і ростучий процес, безперервно 

змінний ланшафт, на якому появляються нові товари, нові 

шляхи маркетингу, нові виробничі процеси і нові ринкові 

сегменти. 

Найбільш сучасним є визначення академіка 

Р.А. Факхутдінова: 

Конкуренція – процес управління суб’єктом своїми 

конкурентними перевагами для отримання перемоги або 

іншої мети в боротьбі з конкурентами за задоволення 

об’єктивних або суб’єктивних потреб в рамках 

законодавства або в природних умовах. 

 

1.5. Види конкуренції 

 

За інтенсивністю конкуренція може бути: 

 приваблива, коли в даному сегменті суб’єкт якісніше 

задовольняє свої потреби або одержує прибутки більші, ніж 

попередньому сегменті; 

 помірна, коли дії суб’єкту конкуренції підтримують 

конкурентне середовище в даному сегменті ринку; 

 жорстка для об’єкта конкуренції, коли суб’єкт поглинає, 

зруйновує або витісняє об’єкт із даного сегменту; 
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 жорстка для суб’єкта конкуренції, коли об’єкт (конкурент) 

поглинає, зруйновує або виганяє суб’єкт із даного сегменту. 

 

1.6. Функції конкуренції 

 

Функція регулювання. Для того, щоб перемогти у 

конкурентній боротьбі, підприємець повинен виготовляти товар, 

якому надає перевагу споживач (суверенітет споживача). 

Виходячи з цього, під впливом ціни капітали спрямовуються в ті 

галузі, де можливий найвищий прибуток. 

Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає 

шанс і ризик одночасно: 

 підприємства, що пропонують кращу за якістю 

продукцію або виготовляють її з меншими виробничими 

витратами, одержують винагороду у вигляді прибутку 

(позитивні санкції). Це стимулює технічний прогрес; 

 підприємства, що не реагують на уподобання клієнтів 

або порушують правила конкуренції зі своїми суперниками по 

ринку, виявляються покараними шляхом збитків або 

виштовхуються з ринку (негативні санкції). 

Функція розподілу. Конкуренція не тільки активізує 

стимули до вищої продуктивності, а й дозволяє розподіляти 

прибуток серед підприємств і домашніх господарств відповідно 

до їхнього ефективного внеску. Це відповідає панівному в 

конкурентній боротьбі принципу винагороди за результати. 

Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює 

економічну силу кожного підприємства. Наприклад, 

підприємець може призначити високу ціну, та конкуренція 

надає покупцеві можливість вибирати серед декількох 

продавців. Чим досконаліша конкуренція, тим справедливіша 

ціна. 
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1.7. Форми, методи і рівні конкуренції 

 

Форми конкуренції: 

1. предметна – конкуренція між товарами одної асортиментної 

групи, між аналогічними об’єктами, які задовольняють одну і 

ту ж потребу. (Найбільшим успіхом користуються товари 

тих фірм, що зарекомендували себе доброю якістю виробів і 

високо тримають честь своєї торгової марки.). 

2. функціональна – конкуренція між товарами (об’єктами) – 

замінниками. (Наприклад, конкуренція на рівні різних 

продуктів харчування, на рівні безалкогольних напоїв і т. 

ін.). 

3. видова – має місце на рівні аналогічних товарів різних 

підприємств чи одного підприємства, але різного 

оформлення. (Наприклад, вона поширена в торгівлі 

автомобілями.) 

 

Методи конкуренції: 

- на основі критерію підвищення якості (нецінова); 

- на основі критерію підвищення якості сервісу товару; 

- на основі зниження ціни (цінова); 

- на основі зниження експлуатаційних витрат у 

споживача товару; 

- на основі використання всіх конкурентних переваг 

(інтегральна). 

 

Конкуренція може проходити на наступних рівнях: 

- місцевому (у групі, відділі, організації і т. ін.); 

- регіональному (районі, місті, області і т. ін.); 

- національному (у країні); 

- міжнаціональному (у декількох країнах); 

- глобальному (у світовому масштабі). 
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ТЕМА 2.  

СУТНІСТЬ, ВИТОКИ І ВИДИ МОНОПОЛІЗМУ 
 

2.1. Концентрація та централізація виробництва і капіталу 

2.2. Типи монополій 

2.3. Класифікація монополій 

2.4. Основні показники монопольної влади 

2.5. Вхідні та вихідні бар’єри 

2.6. Основні показники монопольної влади: індекс  

       Лернера, індекс Херфіндала – Хіршмана 

2.7. Цінова дискримінація. Види цінової дискримінації 

 

 

2.1. Концентрація та централізація виробництва і 

капіталу 

 

Монополія виростає із конкуренції. Логічно цей процес 

виглядає таким чином. 

Конкуренція зумовлює диференціацію товаровиробників 

(збагачення одних і розорення інших). Унаслідок цього 

відбувається процес концентрації виробництва й капіталу. 

Концентрація спричиняє загострення конкуренції між 

дедалі більшими підприємствами. Загострення і вищий якісний 

рівень конкуренції породжують монополізацію. 

Монополізація – економічний результат концентрації та 

централізації виробництва і капіталу. 

Концентрація виробництва – це зосередження 

засобів виробництва, працівників і обсягів виробництва 

на великих підприємствах. 

Оскільки концентрація виробництва є тривалим процесом, 

сталим і внутрішньо необхідним для розвитку економіки, цей 

процес набуває рис закону концентрації виробництва. Щоб 

вижити у цій боротьбі, отримати більші прибутки, підприємці 

змушені впроваджувати нову техніку, розширювати масштаби 
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виробництва. В результаті з маси дрібних та середніх 

підприємств поступово виокремлюються кілька найбільших. 

 

Централізація капіталу – це збільшення розмірів 

капіталу внаслідок об'єднання або злиття раніше 

самостійних капіталів (наприклад, утворення 

акціонерних компаній). 

Багато монополій виникли внаслідок надання державного 

виключного (монопольного) права певній фірмі на виробництво 

й реалізацію певного виду товарів і послуг. 

 

2.2. Типи монополій 

 

Термін "монополія" походить від грецьких слів топо – 

один і poleo – продаю. 

Розрізняють три основні типи монополій: 

 монополія окремого підприємства; 

 монополія як змова; 

 монополія, що ґрунтується на диференціації продукту. 

Монополія означає наявність одного продавця певного 

товару чи послуги або ситуацію, коли одна фірма забезпечує 

повний випуск товарів. Такий тип монополії є монополією 

окремого підприємства, або монополією продавця. 

Це абсолютна монополія, і зустрічається вона рідко. 

Більш поширена змова чи угода (гласна або негласна) 

кількох великих фірм, що дає їм змогу швидко здобути панівне 

становище на ринку й отримувати високі прибутки. 

Таку ситуацію у виробництві й на ринку називають 

олігополією (від грецького слова олігос — мало, небагато). 
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2.3. Класифікація монополій 

 

Закрита монополія – це галузь, захищена від конкуренції 

за допомогою юридичних обмежень. (Прикладом може 

слугувати патентний захист, інститут авторських прав.). 

Природна монополія – галузь, у якій довгострокові 

середні витрати досягають мінімуму тільки тоді, коли одна 

фірма обслуговує весь ринок в цілому. У такій галузі 

мінімальний ефективний масштаб виробництва товарів 

близький (або навіть переважає) до тієї кількості, на яку ринок 

пропонує попит за будь-якою ціною, достатньою для покриття 

витрат виробництва.  

Відкрита монополія – це економічне явище, при якому 

фірма на деякий період стає єдиним постачальником певного 

продукту, не володіючи при цьому ніяким спеціальним захистом 

від конкуренції, як це має місце у випадку закритої або 

природної монополії. Для відкритої монополії характерна 

ситуація, коли фірми вперше виходять на ринок з новою 

продукцією. Конкуренти таких фірм можуть з'явитися на ринку 

лише через певний проміжок часу. 

 

2.4. Основні показники монопольної влади 

 

Монопольна (ринкова) влада полягає у здатності 

фірми впливати на ринкову ціну. Чистий монополіст 

має абсолютну ринкову владу, його здатність впливати 

на ціну обмежує лише попит споживачів. Тому фірма-

монополіст є ціноутворювачем, тобто встановлює ціпу 

на ринку. 

Основні показники монопольної влади: 

1. Відсутність досконалих товарів-замінників. 

2. Існування різноманітних вхідних бар'єрів, що фактично стає 

джерелом монопольної влади. 
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3. При монополії фірма-монополіст диктує ціну, здійснює 

відчутний контроль за нею, оскільки контролює загальний 

обсяг пропозиції.  

Чиста монополія утворюється там, де існує лише один 

продавець і відсутні реальні альтернативи – не існує товарів-

субститутів, а продукт, що виробляється, – однорідний і 

унікальний. 

 

2.5. Вхідні та вихідні бар’єри 

 

Важливою передумовою існування монополії є ситуація, 

коли вхід у галузь або вихід із неї супроводжується вхідними чи 

вихідними бар'єрами. 

Характер бар'єрів входу до галузі: 

 високий рівень капіталомісткості, в результаті чого 

фірма економить на масштабах виробництва; 

 тарифні знижки, високе мито на імпортні товари; 

 територіальне розміщення, високі транспортні витрати; 

 природна монополія (газо- і водозабезпечення, 

виробництво електроенергії). 

Вихідні бар'єри також сприяють збереженню монополій, 

оскільки примушують господарюючих суб'єктів продовжувати 

працювати в галузі з низькою рентабельністю за відсутності 

доходу на капітал (субсидування). 

Вихідні бар'єри базуються на суб'єктивних і об'єктивних 

чинниках: 

 необхідність відшкодування вкладених великих 

інвестицій; 

 небажання втратити свій імідж; 

 честолюбність менеджерів; 

 втручання керівництва; 

 великі затрати на ліквідацію підприємства; 

 профспілкова опозиція; \ 

 протест постачальників, клієнтури і дилерів. 
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2.6. Основні показники монопольної влади.: індекс 

Лернера, індекс Херфіндала – Хіршмана 

 

Для оцінки монопольної влади використовуються кілька 

показників. Найвідоміші – індекс Лернера й індекс 

Херфіндала – Хіршмана. 

Індекс Лернера – індикатор монопольної влади, який 

визначається за формулою: 
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де І1 – індекс монопольної влади за Лернером; Рт – монопольна 

ціна; МС – граничні витрати; Еd – цінова еластичність попиту. 
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Таким чином, за Лернером, високий прибуток – ознака 

монопольної влади фірми.  

 

Індекс Херфіндала – Хіршмана – показник концентрації 

галузевого ринку, або, інакше кажучи, розподілення "ринкової 

влади" між усіма учасниками ринку. 

Для розрахунку індексу індивідуальні частки ринку кожної 

фірми у вигляді процента повинні бути піднесені до квадрата. 

Індекс Херфіндала – Хіршмана ( hhI ) обчислюється додаванням 

усіх цих квадратів: 
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де S1,S2,S3 – питомі частки відповідно найбільшої, наступної за 

величиною і найменшої фірм. 

Значення Ihh буде рівним 10000, якщо в галузі діє тільки 

одна фірма, оскільки S1 = 100%, якщо в галузі 100 однакових 

фірм, то Si = 1%, а Ihh =100. 

Якщо частка S1 = 90,1%, а питома вага кожної з наступних 

99 фірм становить 0,1% , то Ihh = 90,1
2
 + 99 • 0,1

2
 = 8119. 
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2.7. Цінова дискримінація. Види цінової дискримінації 

 

Монополісти з метою збільшення свого прибутку досить 

широко використовують цінову дискримінацію. 

Цінова дискримінація – принцип ціноутворення, коли той 

самий товар або послуга продається різним категоріям покупців 

за різними цінами. 

Ця дискримінація зумовлена як цілеспрямованою 

діяльністю виробника, так і характеристиками споживачів. 

Цінова дискримінація першого ступеня (досконала 

дискримінація) існує тоді, коли кожному споживачеві 

встановлюють індивідуальну ціну на рівні його готовності 

платити за благо, тобто найвищу з цін, за якою споживач 

погоджується купували певну одиницю товару або послугу. 

Цінова дискримінація другого ступеня полягає у 

встановленні рівня ціпи залежно від обсягів продажу. 

Цінова дискримінація третього ступеня (на 

сегментованих ринках) запроваджується монополістом тоді, 

коли можна виділити кілька окремих груп споживачів з різною 

еластичністю попиту, тобто визначити так звані сегменти ринку. 
 

 

 

ТЕМА 3. 

РИНОК І РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ 

 

3.1. Ринок, структура ринків 

3.2. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та  

       її типи 

3.3. Варіанти зміни конкуренції між фірмами 

3.4. Товарне виробництво і суб’єкти конкурентних  

       Відносин 
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3.1. Ринок, структура ринків 

 

Ринок: 

1. місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання 

торгових угод; 

2. економічні відносини, зв’язані з обміном товарів і 

послуг, в результаті яких формуються попит, 

пропозиція і ціна. 

3. умовне місце купівлі-продажу конкретного виду 

товару, яка (купівля-продаж) здійснюється в певних 

по інтенсивності умовах конкуренції, з дотриманням 

етичних і правових норм і правил. 

Структура ринків надзвичайно багатогранна. 

 

За видом товару, що продається виділяють ринки 

сировини, матеріалів, дорогоцінностей, засобів виробництва, 

нерухомості, товарів і послуг, інформаційного і 

інтелектуального (духовного) продукту, інновацій, капіталу, 

валюти, цінних паперів, праці, робочих місць, робочої сили. 

За масштабом охвату території розрізняють ринки: 

світовий, зональні, регіональні, в межах країни. 

Стосовно до окремої країни ринки розрізняють: 

внутрішні і зовнішні. 

Розрізняють також легальні (офіційні) і нелегальні 

(тіньові, чорні) ринки. 

Залежно від того, позиції якої із сторін є більш сильними, 

прийнято розрізняти “ринок продавця” і “ринок покупця”.  

Основними видами конкуренції є внутрішньогалузева, 

міжгалузева та міжнародна. 

Внутрішньогалузева конкуренція – це конкуренція між 

товаровиробниками, що діють в одній галузі народного 

господарства.  
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Міжгалузева конкуренція – це конкуренція між 

товаровиробниками, які діють у різних галузях народного 

господарства. 

Міжнародна конкуренція – це конкуренція виробників на 

світовому ринку, яка поєднує внутрішньогалузеву і міжгалузеву 

конкуренцію. 

 

3.2. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція 

та її типи 

 

Досконала конкуренція передбачає, що ринок складається 

з великої кількості конкурентів (виробників, продавців). Вони 

пропонують покупцям товарний продукт з однаковими якісними 

параметрами або ж цілком ідентичні товари. Причому частка 

кожного з них настільки мала, що практично ніхто не може 

впливати на ціну ринку. 

Ринкова ціна формується на ринку під впливом попиту і 

пропозиції. При цьому державі немає потреби контролювати 

ціни. Немає потреб з реалізацією. Продукція збувається методом 

звичайного обміну або через товарну біржу. 

Монополістична (недосконала) конкуренція діє на ринку 

з відносно великою кількістю економічних суб’єктів (від 10 до 

100), кожен з яких має певний вплив на ціни внаслідок 

специфічного товару, який він виготовляє, й може мати і 

реалізувати монопольну владу.  

Монополістична конкуренція виникає за умови збуту 

багатьма фірмами подібної, але не ідентичної продукції. Вона 

нагадує досконалу конкуренцію за трьома аспектами: 

 і тут і там є багато покупців і продавців; 

 проникнення на ринок і вихід з нього прості; 

 фірми встановлюють ціни в діапазоні, запровадженому 

іншими фірмами. 
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Відмінність полягає в тому, що за досконалої конкуренції 

продукція є ідентичною, а за монополістичної – 

диференційованою. 

Олігополія – це тип ринкової структури, коли декілька 

великих фірм монополізують виробництво та збут основної 

маси продукції і ведуть між собою нецінову конкуренцію. 

Існує ще декілька видів конкуренції в умовах ринку 

недосконалої конкуренції: монопсонія, олігопсонія, дуополія, 

білатеральна монополія. 

Основні види ринку в умовах досконалої і недосконалої 

конкуренції 

Покупці Продавці 

Багато Декілька Один 

Багато Поліполія 

(повна 

конкуренція) 

Олігополія  

(декілька 

продавців, 

багато покупців) 

Монополія 

(один продавець, 

багато покупців) 

Декілька Олігопсонія 

(олігополія 

попиту) 

Білатеральна 

олігополія 

(декілька 

продавців і 

покупців) 

Обмежена 

монополія 

(один продавець, 

декілька 

покупців) 

Один Монопсонія 

(монополія 

попиту) 

Обмежена 

монопсонія 

(декілька 

продавців, один 

покупець) 

Білатеральна 

монопсонія 

(один продавець і 

один покупець) 

 

Монопсонія – це тип ринкової структури, при якій існує 

монополія одного покупця товару. Обмежуючи свої закупівлі, 

покупець забезпечує собі монопольний прибуток за рахунок 

втрати частини доходів продавця. 

Олігопсонія – це тип ринкової структури, при якій існує 

невелика вузькоспеціалізована група покупців певного товару. 

Обмежуючи закупівлі товару, покупці забезпечують собі 
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монопольний прибуток за рахунок втрати частини доходів 

продавця. 

Дуополія – це тип ринкової структури, при якій існує 

тільки два постачальники певного товару і між ними повністю 

відсутні монополістичні угоди про ціни, ринки збуту та інше. 

Білатеральна монополія – це тип ринкової структури, 

при якій виникає протиборство єдиного постачальника і 

єдиного споживача. Такий ринок виникає на ринку 

електроенергії, водо- та газопостачання. 

 

3.3. Варіанти зміни конкуренції між фірмами: 

 

- конкуренція посилюється із збільшенням кількості 

суперницьких фірм; 

- конкуренція посилюється, коли великі фірми 

приєднують іншу фірму і вживають рішучі заходи для виводу її 

в лідери; 

- конкуренція сильна, коли попит на товар росте 

повільно; 

- конкуренція посилюється, коли умови господарювання 

в галузі штовхають фірму на зниження ціни або на застосування 

інших засобів збільшення об’єму продаж; 

- конкуренція посилюється, коли витрати покупців при 

переході із споживання одної марки на інші невеликі; 

- конкуренція посилюється, коли одна або декілька фірм 

не задоволені своєю долею ринку; 

- конкуренція посилюється пропорціонально росту 

прибутку від успішних стратегічних рішень; 

- конкуренція посилюється, коли витрати на вихід із 

ринку великі, високі бар’єри; 

- хід конкуренції передбачливий, коли стратегії, ресурси, 

місії фірм різні в значній мірі і в більшості відкриті. 
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3.4. Товарне виробництво і суб’єкти конкурентних 

відносин 

 

Товарне виробництво - це створення  різних життєвих 

благ і послуг економічно відокремленими і самостійними 

суб’єктами господарювання, що спеціалізуються на їх реалізації 

(збуті, продажі обміну) на товарному ринку. 

 

Суб’єктами конкурентних відносин є всі юридичні і 

фізичні особи – виробники-продавці, покупці-споживачі, і 

торгові посередники. Саме між ними виникає та існує 

конкуренція. 

 

Функціонування товарного виробництва і ринку 

спирається на такі соціально-економічні умови: 

1. Суспільний поділ праці і спеціалізація суд’єктів 

виробництва. На відміну від натурального господарювання 

господарська спеціалізація виробництва обумовлює 

неможливість задоволення потреб виробників тільки 

продукцією власного виробництва і об’єктивно вимагає товаро-

ринкового обміну на продукцію безлічі інших спеціалізованих 

виробників. 

2. Приватна власність (одноособова, корпоративна, 

акціонерна) на джерела, виробничу продукцію і обмежену 

економічну роль держави. Приватна власність обумовлює повну 

свободу вибору кожним суб’єктом господарювання своїх 

контрагентів на ринку і цивілізоване економічне поводження. 

Держава втручається у відносини між суб’єктами 

господарювання лише в тих випадках, коли це необхідно для 

створення конкурентного середовища і підтримки конкуренції, 

тобто його роль обмежується спостереженням. 

3. Відокремленість суб’єктів господарювання. Особисті 

економічні інтереси незалежних суб’єктів господарювання 

спрямовані на максимізацію доходів при мінімізації витрат. Такі 

інтереси є основним мотивом виробничо-господарської 
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діяльності , невгамовних пошуків шляхів її удосконалення і в 

остаточному підсумку підвищення економічної ефективності 

суспільного виробництва. 

 

3.5. Суть основних економічних законів 

функціонування ринкових відносин 

 
Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту) 

Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту) 

характеризує зміну ціни товару при зміні попиту на нього (при 

незмінній якості). Він описує поведінку покупців товару на 

ринку. 
 

Із зниженням ціни товару попит на нього 

підвищується, а з підвищенням ціни, навпаки, - 

знижується. 
 

Механізм дії закону попиту покажемо на умовних цифрах 

(табл. 3.1) і графічно (рис. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для ілюстрації механізму дії 

закону попиту 

Ціна одиниці товару, 

грошова одиниця, 

(гр. од.) 

Об’єм попиту 

(продаж), шт. 

Покупці 

(точки на рис.1) 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

100 

50 

20 

10 

0 

А (>Б) 

Б (>В) 

В (>Г) 

Г (>Д) 

Д (=0) 
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Позначення:
І - крива нормального попиту
ІІ - крива пониженого попиту
ІІІ - крива підвищеного попиту

 
 

Рис. 3.1. Залежність між попитом та ціною 

(закон попиту) 
 

Аналіз рис. 3.1 показує, що із зниженням ціни 

підвищується попит. Наприклад, за ціною, рівною одній 

грошовій одиниці ( це може бути гривня, долар, тисяча доларів, 

тощо) покупець А готовий купити 100 одиниць даного товару. 

За ціною, рівною двом грошовим одиницям, вже менше 

покупців і вони готові купити в два рази менше товарів (50 

одиниць).А за ціною, рівною п’яти грошовим одиницям, взагалі 

не знайшлося покупців, попит на даний товар рівний нулю 

(точка Д). 

На рис. показані три криві: І – нормального попиту; ІІ – 

пониженого попиту; ІІІ – підвищеного попиту. Причин зміни 

попиту в ту чи іншу сторону може бути багато. Наприклад, 

вихід з даного сегменту ринку продавців товарів-замінників і 

зменшення на даному ринку сили конкуренції (в цьому випадку 

попит на аналізуючий товар підвищується), точка попиту із В' 

переміщується в точку В'''. Ціна, при цьому, може зберегтися, 

тоді виробник (посередник) отримає додатковий прибуток за 

рахунок реалізації закону масштабу. На жаль, на практиці із 

зниженням сили конкуренції на даному ринку як правило 

підвищується ціна на даний товар. 
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Попит на товар може підвищитися з підвищенням якості 

товару (споживчих властивостей), якості його сервісу, зниження 

експлуатаційних витрат, посилення маркетингової стратегії і під 

дією ряду інших факторів. Наприклад, з підвищенням якості 

товару, як правило, підвищується попит і ціна товару. Цей 

випадок на рис. показаний точкою Е. Очевидно, що кількість 

покупців в точці Е більша кількості покупців в точці В', а ціна в 

точці Е > В''.  

Закон попиту аналізується разом із законом пропозиції. 

 

Закон залежності між пропозицією і ціною (закон 

пропозиції) 

Закон попиту описує поведінку покупців із зміною ціна 

товару. Поведінку продавців (виробників) товару на ринку 

описує закон пропозиції. 

Закон пропозиції характеризує зміну ціни товару із 

зміною його пропозиції на ринку. Закон пропозиції описує 

поведінку продавців на ринку. 

 

Якщо ціни підвищуються, то на ринок буде поступати 

більше товарів даного найменування, ринок стимулює 

збільшення об’єму пропозиції, продавцям вигідно збільшувати 

об’єм продаж. І, навпаки, якщо ціна на даний товар на ринку 

(під дією ринкових механізмів, а не продавця) буде 

знижуватися, то продавцям стає невигідно пропонувати даний 

товар на даному ринку і його пропозиція буде скорочуватися. 
 

Із збільшенням ціни товару, пропонованого продавцем, 

кількість товару на ринку збільшується. 
 

Механізм дії закону пропозиції покажемо на табл. 3.2 і 

рис. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Вихідні дані для ілюстрації механізму дії закону пропозиції 

Ціна одиниці товару, 

грошова одиниця, 

(гр. од.) 

Об’єм 

пропозиції 

(продаж), шт. 

Продавці 

(точки на рис.2) 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

0 

10 

30 

60 

100 

А (=0) 

Б (>А) 

В (>Б) 

Г (>В) 

Д (>Г) 
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Рис. 3.2 Залежність між пропозицією та ціною 

(закон пропозиції) 

І – крива нормальної пропозиції; ІІ – крива зниженої пропозиції; 

ІІІ – крива підвищеної пропозиції 

 

Аналіз рис. 3.2 показує, що із зниженням ціни 

скорочується кількість бажаючих виробляти (продавати) даний 

товар, скорочується об’єм пропозиції. Так, за ціною, рівною 

п’яти грошових одиниць, виробляється 100 одиниць товару 

(точка Д), а за ціною, рівною трьом грошовим одиницям, - 30 

одиниць (точка В'). 
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Під дією різних факторів об’єм пропозиції одного і того 

ж товару на один і той же ринок може зменшуватися або 

збільшуватися (криві І, ІІ і ІІІ на рис. 3.2). Понижуючими 

пропозицію факторами можуть бути, наприклад, нестабільність 

податкової системи або політичної обстановки, ріст вартості 

робочої сили в даному сегменті ринку, тощо. Цей аспект 

показаний схематично стрілкою із точки В' в точку В''. 

Покращення перечислених факторів приводить до підвищення 

пропозицій (стрілка із точки В' в точку В'''). Очевидно, що за 

однакової ціни, рівної трьом, об’єм пропозиції (кількість 

продавців) в точках відповідає нерівності В''<В'<В'''. 

Для визначення рівноважної ринкової ціни товару 

графіки закону попиту і пропозиції накладаються і отримуємо 

схему закону залежності між пропозицією і попитом. 

 

Закон залежності між пропозицією і попитом 

 

Схема дії закону залежності між пропозицією і попитом 

показана на рис. 3.3. 

Опишемо механізм дії закону залежності між 

пропозицією і попитом, показаний на рис. 3.3. 

Крива пропозиції показує, яку кількість товару і по якій 

ціні виробники можуть продати на ринку. 

Крива попиту показує, яку кількість продукції споживачі 

готові купувати по кожній ціні. 

Криві перетинаються в точці рівноваги попиту і 

пропозиції. В цій точці (С) немає ні дефіциту, ні лишньої 

пропозиції, а отже нема тиску на зміну ціни в подальшому. 

Степінь зміни ціни при зміні попиту визначається 

показником еластичності (залежності). 
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Рис. 3.3. Залежність між пропозицією і попитом 

 

 

 

ТЕМА 4 

ФІРМА І ЇЇ МІСЦЕ НА РИНКУ 

 

4.1. Огляд історії фірми 

4.2. Визначення фірми, функції фірми 

4.3. Типи фірм (компаній) і конкурентних стратегій 

4.4. Цикл життя фірми 

 

4.1. Огляд історії фірми 

 

Головною діючою особою конкурентних відносин на 

ринку виступає фірма. Сам термін “фірма” вперше став 

використовуватися в північних і центральних областях Італії в 

XIV – XV ст. з початком розвитку капіталізму. Якраз нажитому 

фірмами багатству зобов’язані своїм возвишенням італійські 

міста того часу – Венеція, Флоренція, Мілан. В XV – XVІІ ст. 
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капіталістичні фірми отримують розповсюдження в Голландії, 

Англії, Франції, Німеччині, а в подальшому і в усьому світі. 

Перші капіталістичні фірми були невеликими 

підприємствами, організованими як одноосібні володіння або 

товариства (останній тип фірм також називають партнерствами 

або товариствами на паях). Власник або співвласники вносив 

весь необхідний для діяльності фірми капітал і особисто 

управляв фірмою. У випадку банкрутства фірми він був 

зобов’язаний відповідати за її борги усім своїм майном, а не 

тільки внесеними в діло засобами. 

В ХІХ ст. спочатку в залізничному будівництві, а потім в 

більшості галузей економіки виникають великі фірми, які діють 

в загальнонаціональних або навіть міжнародних масштабах. До 

такого розмаху одноосібні підприємства і товариства були не 

готовими.  

По-перше, для великого підприємства недостатні засоби, 

які один чоловік або невелика група можуть вкласти в справу. 

По-друге, судьба великих підприємств з сотнями і 

тисячами зайнятих і гігантською вартістю обладнання не може 

залежати від готовності або неготовності спадкоємців 

засновника фірми продовжити справу, що неминуче в 

одноосібному підприємстві або вузькому партнерстві. 

По-третє, велике підприємство потребує професіональної 

ієрархії управлінців (менеджерів), менеджерів, відносно 

незалежних від власника, чого в одноосібних підприємствах 

звичайно не буває. 

Довільна для великих підприємств форма організації 

компанії – акціонерне товариство або корпорація – була 

знайдена ще в ХVII ст. У цій формі у 1600 році була 

організована англійська Ост-Індська, а у 1602 – голландська 

Ост-Індська компанії. В даний час акціонерні товариства є 

панівною формою організації компаній, на них приходиться біля 

90% всього об’єму виробництва товарів і послуг. 
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4.2. Визначення фірми, функції фірми 

 

Фірма – організація, яка концентрує і використовує 

ресурси для виробництва товарів і/або послуг з метою 

отримання прибутку. 

Більш повно сутність фірми можна зрозуміти, 

розглянувши функції, які вона виконує в ринковій економіці 

(рис.4.1.). 

 

   

Концентрація і 

використання 

ресурсів 

Організація 

виробництва 

Збутова 

діяльність 

 

 Фірма  

   

Накопичення 

досвіду 

 Отримання 

прибутку і 

несення 

ризику 

Рис. 4.1. Фірма і її функції 

1. Концентрація і використання ресурсів. Як відомо, 

основними факторами виробництва є земля, капітал і праця. Їх 

сполучення і використання в ринковій економіці здійснює 

фірма. Їй необхідно отримати в своє розпорядження ресурси, 

добитися при цьому, щоб по своїх якісних і вартісних 

характеристиках вони були придатними для виробництва 

конкурентоспроможної продукції. 

2. Організація виробництва. Вплив ринкового 

середовища на фірму виявляється “на вході” в виробничий 

процес через ціни і якість споживаних ресурсів і “на виході” із 

нього через попит на готову продукцію. Але сама організація 

виробництва – вибір технології, створення стимулів для праці, 

контроль якості і ін. – є сугубо внутріфірмовою справою. 
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3. Збутова діяльність. Готова продукція повинна бути 

доведена до споживача. В ринкових умовах це вимагає від 

фірми створення збутової сітки тої чи іншої конфігурації: від 

продажу всього виробленого оптовику-посереднику в простому 

випадку до складних і дорогих схем :прямого продажу” який 

передбачає показ товару торговим агентом кожному 

потенціальному покупцю. Необхідно також стимулювати 

реалізацію продукції, для чого використовується широкий 

спектр маркетингових і рекламних заходів. 

4. Отримання прибутку і несення ризику. Прибуток є 

метою діяльності фірми. При цьому особливо важливо, що 

прибуток служить джерелом фінансування інвестицій, без яких 

розвиток ні фірми, ні всієї економіки в цілому неможливий. Не 

менш важливим і неприємним боком комерційної діяльності є 

небезпека замість отримання прибутку понести збитки. Ризики - 

обов’язковий, невід’ємний елемент ринкової економіки, де ніщо 

не може бути заплановано з абсолютною точністю.  

5. Накопичення досвіду. Подібно до живих організмів 

фірми є самонавчальними системами. Успіхи і невдачі старанно 

аналізуються , щоб наростити переваги і усунути недоліки. 

Здатність до самонавчання є  індивідуальною і зв’язаною з 

загальною внутріфірмовою культурою, що є важливою 

характеристикою кожної компанії. 

 

4.3. Типи фірм (компаній) і конкурентних стратегій 

 

Конкуренція спонукає до дії різноманітні стратегії 

конкурентної боротьби, кожна з яких зорієнтована на різні 

умови економічного середовища та різні ресурси, що є у 

розпорядженні фірм. Це допомагає фірмам вдало 

пристосовуватися до умов та вимог ринку. 

Існують чотири типи компаній: 

 віоленти (“леви”, “слони”, “бегемоти”); 

 патієнти (“хитрі лиси”); 
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 комутанти (“миші”); 

 експлеренти (“ластівки”) 

і відповідні конкурентні стратегії. 

(Теорія типів конкурентної стратегії вперше була 

запропонована в 1935 році Л.Г. Раменським і залишилася 

неприйнятою, поки через 40 років не була перевідкрита 

англійцем Дж.П. Граймом і не придбала світове визнання. 

Автором “звіриних” визначень типів фірм є всесвітньо відомий 

швейцарський експерт Харальд Фрезевінкель. Класифікація 

Х. Фрезевінкеля і Л.Г. Раменського добре погоджуються між 

собою.) 

Віолентна (силова) стратегія характерна для фірм, що 

діють у сфері великого стандартного виробництва товарів та 

послуг. 

Три найважливіших різновидності фірм-віолентів 

отримали назви “гордих левів”, могучих слонів” і “неповоротких 

бегемотів”. 

Джерелом сили фірм, які дотримуються цієї стратегії, є 

економія на масштабах виробництва, тому що великі обсяги 

виробництва продукції більш ефективні, ніж виробництво 

невеликих партій, а тим більше якщо вони відрізняються одна 

від одної. 

Стратегія віолентів – це така стратегія, коли 

спираючись на свою силу гіганта, фірма намагається 

домінувати на загальному ринку, витісняючи з нього 

конкурентів. 

Віоленти приваблюють покупця відносного дешевизною та 

добротністю своїх виробів. Піклування віолентів про покупця 

слід розглядати не як благодійність, а як реальне використання 

законів масового попиту. 

Патієнтна (сегментна) стратегія притаманна фірмам, 

що обрали шлях вузької спеціалізації. Вона передбачає 

виготовлення особливої, унікальної продукції для обмеженого 

кола споживачів. 
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Переваги компаній-патієнтів зумовлені тим, що їхні товари 

більшою або меншою мірою є незамінними для відповідної 

групи клієнтів. 

Продукція, що виробляється патієнтом, зазвичай дорога, 

високоякісна, розрахована на тих, кого не влаштовує стандартна 

продукція. 

Стратегія патієнтів – не просто спеціалізація, а 

зосередження всіх ресурсів на виробництві 

економічних благ, що користуються обмеженим 

попитом. 

Комутантна (локальна) стратегія переважає в умовах 

звичайного бізнесу в місцевих (локальних) масштабах. 

Численні малі підприємства, що створюються кожного 

разу для конкретного виду товару, виконують роль сполучного 

елемента економіки. 

Комутанти готові використати будь-яку нагоду для 

бізнесу, тоді як інші компанії суворо дотримуються свого 

профілю. Така непомітність і навіть невиразність послужила 

основою присвоєння комутантам назви “сірі миші”. 

Стратегія комутантів полягає в тому, що вони легко 

йдуть на кардинальну зміну сфери комерційної 

діяльності, на яку інші фірми неспроможні. 

Експлерентна (піонерська) стратегія пов'язана зі 

створенням нових або радикальною зміною старих сегментів 

ринку. 

Ідеться не просто про поліпшення якості товарів та послуг, 

а про вкрай ризикований, але надзвичайно вигідний (у випадку 

успіху) пошук революційних рішень. 

Головний фактор дієздатності експлерентів пов'язаний із 

швидким впровадженням принципових новацій.  

Це послужило основою для порівняння подібних фірм з 

“першими ластівками”  
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Стратегія експлерентів — це не просто поліпшення 

якості товарів та послуг, а пошук украй ризикованих, 

але неймовірно вигідних (у випадку успіху) 

революційних рішень. 

Пошуки експлерентів у 85 випадках із 100 закінчуються 

невдачею, і фірми стають банкрутами, але у 15 випадках на 

долю експлерента випадає нечуваний технічний і фінансовий 

успіх. Саме це й приваблює в бізнес усе нові й нові фірми. 

 

4.4. Цикл життя фірми 

 

Життєвий цикл фірми – процес її природного росту і 

зв’язаної з цим ростом послідовної зміни конкурентних 

стратегій. 

У світі компаній маленька фірма, яка правильно вибрала 

свою лінію поведінки, навпаки, може пробитися до вершин 

піраміди бізнесу, здійснивши невидане в біології перетворення. 

Відправним пунктом розвитку тільки організованої 

компанії, як правило, служить стан комутанта – “сірої миші”. Не 

володіючи ні високопродуктивним обладнанням, ні 

спеціальними знаннями, ні науково-технічними запасами така 

фірма завдяки правильному вибору сфери діяльності може 

забезпечити собі стійке положення і достатній рівень прибутків. 

Якщо компанія виявиться гнучкою, то поступово нагромадить 

капітал і стане збільшуватися в розмірах. 

Тут, однак, її чекає перша небезпека. Практика показує, що 

механічне збільшення розмірів, без відповідної зміни стратегії 

веде до краху. Сучасний ринок, на якому діє ця фірма, не 

порожній. На ньому вже панують великі корпорації, які не 

потерплять нових конкурентів, якщо в них не виявиться 

особливих сильних сторін. 

“Миша-переросток” тому частіше всього приречена. Щоб 

вижити і продовжити розвиток малій фірмі необхідний час 

перетворитися в “хитру лисицю” – спеціалізовану компанію-
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патієнта. Якщо фірма навчиться робити що-небудь набагато 

краще інших, її вже не страшні конкуренти. 

Компанія-лисиця росте, закріплюється і займає все більшу 

частину ринкового сегмента. Тут фірму чекає другий бар’єр – 

обмежені розміри вибраного сектора. Щоб продовжити ріст, 

необхідно вторгнутися в сферу масового виробництва. 

Це далеко не простий вибір. Адже поза своїм ринковим 

сегментом “лисиця” стає значно більше вразливою для 

конкурентів. Частіше всього перехід до масового виробництва 

закінчується благополучно., якщо вибрана спеціалізація 

виявиться дуже перспективною. Тоді “хитра лисиця” 

перетворюється в “гордого лева”, тобто в компанію-віолента. 

Дальше еволюція фірми продовжується в рамках 

віолентної стратегії. Динамічний стан “гордого лева” поступово 

змінюється на роль “могучого слона”. Справа в тому, що ні одна 

галузь економіки не перебуває постійно в стадії вибухового 

росту. Наступає насиченість ринку. Щоб не стати заложником 

судьби єдиного товару, фірма проникає у все нові сфери, 

намагається всюди зайняти домінуючі позиції. 

 

 

ТЕМА 5. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ 

ДОСЯГНЕННЯ 

5.1. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність 

5.2. Життєвий цикл конкурентної переваги 

5.3. Аналіз конкурентних переваг організації (модель  

       М.Портера) 

5.4. Аналіз стратегічного положення організації і  

       привабливості ринку (модель McKinsey 7S) 

5.5. SWOT-аналіз конкурентоспроможності фірми 
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5.1. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність 

 

В економічній літературі конкурентні переваги часто 

ототожнюють з конкурентоспроможністю. Необхідно 

відзначити, що така аналогія має під собою вагомі підстави, 

тому що зміст конкурентоспроможності найчастіше трактується, 

як здатність випереджати суперників у досягненні поставлених 

задач і цілей. Разом з тим, між даними поняттями є причинно-

наслідкове розходження: 

Конкурентоспроможність є результатом, що фіксує 

наявність конкурентних переваг. Без останніх неможлива 

конкурентоспроможність. Однак наявність окремих 

конкурентних переваг не означає автоматичну перевагу. Тільки 

в комплексі вони можуть уплинути на конкурентоспроможність 

фірми. 

 

Конкурентна перевага – яка-небудь ексклюзивна 

цінність , якою володіє фірма і яка дає їй перевагу над 

конкурентами. 

Розуміння конкурентоспроможності фірми, підприємства 

трактується авторами в цій галузі, фахівцями по різному. 

Конкурентоспроможність фірми – це можливість 

ефективно розпоряджатися власними і позичковими 

ресурсами в умовах ринку. 

“Європейський форум з проблем управління” визначив, 

що: 

Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна 

можливість фірми в існуючих умовах проектувати, 

виготовляти і збувати товари, які по цінових і 

нецінових характеристиках більш привабливі для 

споживача, ніж товари конкурентів. 

Конкурентоспроможність означає, що всі ресурси фірми 

використовуються настільки продуктивно, що вона стає більш 

прибутковою, ніж її основні конкуренти. Це означає, що фірма 



40 

займає стабільне місце на ринку товарів і послуг, що її 

продукція користується постійним попитом. 

Однак в житті цей стан не є незмінним. Тому керівництво 

фірми повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються в 

умовах господарювання і проводити відповідні перетворювання 

в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. 

Такими перетворюваннями можуть бути: 

 зміна товарної продукції; 

 впровадження нових технологій; 

 зміна організаційно-правового статусу; 

 модернізація форм збуту продукції; 

 вихід на нові ринки; 

 створення спільних підприємств, тощо. 

 

5.2. Життєвий цикл конкурентної переваги 

 

Конкурентоспроможність характеризується життєвим 

циклом конкурентної переваги фірми. 

Зі схеми рис.5.1. ми бачимо, що на кожному етапі стан 

конкурентоспроможності фірми різний. Коли вона переходить в 

так звану зрілість, тобто стає незмінною, то вважається, що 

настав момент для проведення перетворень. Але при такому 

підході може виникнути ситуація, при якій проведення 

перетворень нічого не дасть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Життєвий цикл конкурентної переваги фірми. 

Зародження  Прискорення Уповільнення  Зрілість     Спад 
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Усі фактори, що впливають на конкурентоспроможність, 

можна розділити на дві групи: 

 зовнішні фактори; 

 внутрішні фактори. 

Зовнішні фактори – це ті, на які підприємство впливати 

не може і в своїй політиці повинно сприймати їх як дещо 

незмінне. 

До них відносяться наступні: 

1. Діяльність державних владних структур: 

 кредитно-грошова політика, 

 законодавство, 

 податкова політика. 

2. Господарська кон’юнктура:  

 ринки сировини та матеріальних ресурсів 

 ринки трудових ресурсів, 

 ринки засобів виробництва, 

 ринки фінансових ресурсів. 

3. Розвиток нових технологій, нових матеріалів, джерел 

енергії. Їх впровадження у виробництво підвищує науковий та 

виробничий потенціал. 

4. Параметри попиту. Ріст попиту на товари дозволяє 

підприємству отримувати високий прибуток, а також 

закріпити своє положення на ринку 

Внутрішні фактори: 

1. Діяльність керівництва та апарату управління: 

 організаційна та виробнича структура 

управління; 

 професійний та кваліфікаційний рівень керуючих 

кадрів. 

2. Система технологічного оснащення. Оновлення 

устаткування та технологій, заміна їх на більш прогресивні 

забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

підсилює внутрішню гнучкість виробництва. 
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3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість 

сировини, комплексність її перероблення та величина відходів 

серйозно впливають на конкурентоспроможність підприємства. 

4. Збут продукції: його об’єм та витрати реалізації. Цей 

фактор серйозно впливає на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: можна добитися 

непоганих результатів у виробництві, випускаючи продукцію 

вищої якості і відносно невисокої собівартості, але все буде 

зведене нанівець по причині непродуманої збутової політики 

 

5.3. Аналіз конкурентних переваг організації (модель 

М.Портера) 

 

Модель п'яти сил конкуренції Портера є найбільш 

розповсюдженим, потужним інструментом для систематичної 

діагностики основних конкурентних сил, що впливають на 

ринок, оцінки ступеня впливу кожної з них та визначення 

характеру конкурентної боротьби на даному ринку  

Згідно класичної моделі, конкурентне середовище 

формується під впливом таких конкурентних сил, як: 

І. Суперництво між конкуруючими продавцями однієї 

галузі; 

ІІ. Конкуренція з боку товарів, що виробляються 

фірмами інших галузей, і що є гідними замінниками 

(субститутами), а також конкурентоспроможні за ціною; 

ІІІ. Загроза входу в галузь нових конкурентів; 

IV. Економічні можливості та торгівельні 

спроможності постачальників; 

V. Економічні можливості та купівельні спроможності 

покупців. 

П'ять чинників конкуренції відбивають той факт, що 

конкуренція в галузі не зводиться лише до гри між 

підприємствами, що вже закріпилися на ринку. Покупці, 

постачальники, товари-замінники та претенденти на вхід до 
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галузі – це конкуренти підприємства на певному ринку, що 

відіграють різну роль залежно від обставин. 

Розглядаючи загальні положення методики проведення 

діагностики галузі за М.Портером, слід звернути увагу на деякі, 

концептуально важливі моменти: 

- методика дозволяє оцінити стан конкуренції лише у 

певній галузі (на продуктовому ринку) та прогнозувати її 

еволюцію без огляду на те, що кожне з диверсифікованих 

підприємств-учасників галузі водночас присутнє на кількох, а то 

й багатьох ринках; ця обставина надає результатам 

діагностування фрагментарності, адже аналітику, що здійснює 

стратегічний аналіз і обґрунтовує вибір стратегії підприємства, 

слід проводити оптимізацію з урахуванням усіх бізнес-полів; 

- методичний підхід є цілком виправданим лише для 

галузей, у яких існує конкуренція; це накладає суттєві обмеження 

на сферу доцільного використання методики, яка дозволяє 

продіагностувати лише внутрішньогалузеве суперництво, а не 

оцінити стан будь-якої галузі; для тих галузей, ринок продуктів 

яких перебуває у стані формування, вона малопридатна. 

М. Портер виходить з припущення, що конкуренція у 

будь-якій галузі формується під впливом п'яти основних сил; 

разом із тим, чимало галузей у вітчизняній економіці 

перебувають під впливом ще й інших чинників: безпосереднього 

державного втручання, залишків так званого адміністративного 

монополізму тощо. 

 

5.4. Аналіз стратегічного положення організації і 

привабливості ринку (модель McKinsey 7S) 

 

 

Назва моделі йде від назви компанії і семи чинників її 

діяльності, семи слів, що починаються в англійській мові на 

букву "S" (strategy – стратегія, skills – навики, shared values – 

загальновизнані цінності, structure – структура, systems – 
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системи staff – кадри, style – стиль). Взаємозв’язок складових 

(зверху вниз) представлений на рис. 5.2. 

Стратегічне положення фірми рекомендується 

оцінювати за наступними показниками: 

 відносний розмір; 

 зростання; 

 частка ринку; 

 позиція; 

 порівняльна рентабельність; 

 чистий дохід; 

 технологічний стан; 

 образ (реальність, що сприймається ззовні); 

 керівництво і люди. 

 

 

Рис. 5.2. Чинники, що впливають на розвиток фірми по моделі 

McKinsey 7S 

 

Привабливість ринку рекомендується оцінювати за 

наступними показниками: 

 абсолютний розмір; 

 зростання ринку; 

 широта ринку; 
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 ціноутворення; 

 структура конкуренції; 

 галузева норма прибули; 

 соціальна роль; 

 вплив на навколишнє середовище; 

 юридичні обмеження. 

Після аналізу перерахованих показників будується 

матриця "стратегічне положення/привабливість ринку" і 

визначається стратегія фірми (рис. 5.3). 

 

Рис.5.3. Матриця "стратегічне положення/привабливість ринку" 

Представлена на рис. 5.3 матриця останнім часом 

піддається суворій критиці. Вона зосереджена на наслідках 

застосування рекомендацій, які робилися на основі матриць. 

Наприклад, якщо стратегічне положення фірми 

оцінюється як слабке, а її ринок як невигідний, то відповідно до 

теорії з нього потрібно "зняти урожай", а потім залишити ринок. 
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Але збиткова СОБ може згодом стати перспективною і 

опанувати ринок. 

Так, General Electric, на дослідженні якої виникла подібна 

філософія, була вимушена переоцінити рекомендації McKinsey. 

Наприклад, згідно висновкам методу 7S було визнано 

недоцільним виготовлення трамваїв і підземних залізно-

дорожніх систем, які володіли величезним потенціалом 

розвитку. Тому дану модель необхідно розвивати і поліпшувати. 
 

5.5. SWOT-аналіз конкурентоспроможності фірми 

 

При розробленні стратегічних планів багато фірм 

застосовують SWOT-аналіз. 

SWOT-аналіз є одним з перших етапів стратегічного 

планування. Ідея SWOT-аналізу полягає в наступному: 

а) прийняття зусиль для перетворення слабостей у силу, а 

погроз – у можливості; 

б) розвиток сильних сторін фірми відповідно до її 

обмежених можливостей. 

SWOT-аналіз  пропонується розбити на ряд етапів. 

На першому етапі SWOT-аналіз глибоко вивчаються 

конкурентні переваги фірми в таких сферах: 

 патентоспроможність товарів, що випускаються; 

 ціна товарів; 

 прогресивність технології; 

 кваліфікація кадрів; 

 вартість ресурсів, які застосовує фірма; 

 вік основних виробничих фондів; 

 географічне розташування фірми; 

 інфраструктура; 

 система менеджменту (у т.ч. маркетингу); 

 сила конкуренції на «вході» й «виході» системи 

менеджменту фірми та ін. 

На другому етапі SWOT-аналізу вивчаються слабкості 

фірми. Він починається з аналізу конкурентоспроможності 
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товарів, що випускаються, по всіх ринках. Будується дерево 

показників конкурентоспроможності: на 0-му рівні – 

комплексний показник конкурентоспроможності конкретного 

товару; на 1-му рівні – корисний ефект (інтегральний показник 

якості), сукупні витрати, умови застосування товару; на 2-му 

рівні – конкретні показники і т.д. Розраховуються показники 

відповідно до побудованого дерева. Збираються або 

прогнозуються аналогічні показники по конкуруючих товарах. 

Визначаються слабкості за вивченими на першому етапі 

конкурентними перевагами фірми. 

На третьому етапі SWOT-аналізу вивчаються фактори 

макросередовища фірми (політичні, економічні, технологічні, 

ринкові та ін.) з метою прогнозування стратегічних і тактичних 

загроз фірмі й своєчасному запобіганню збитків від них. 

На четвертому етапі вивчаються стратегічні й тактичні 

можливості фірми (капітал, активи й т.п.), необхідні для 

запобігання загроз, зменшення слабостей і росту сили. 

На останньому, п’ятому, етапі SWOT-аналізу 

погоджуються сила з можливостями для формування проекту 

окремих розділів стратегії фірми. 

 

5.6. Метод аналізу GАР 

 

Метод аналізу GАР розроблений у Стенфордському 

дослідницькому інституті в Каліфорнії. Він являє собою спробу 

знайти методи розробки стратегії й методи управління, завдяки 

яким можна привести справи у відповідність з найвищим рівнем 

вимог. 

Кроки аналізу: 

 попереднє формулювання цілей діяльності на один рік, 

гри роки, п’ять років; 
 прогноз динаміки норми прибутку в пов’язуванні із 

установленими цілями для існуючих підприємств; 
 установлення розриву між цілями й прогнозами; 
 визначення альтернатив здійснення інвестицій для 

кожного підприємства й прогноз результатів; 
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 визначення загальних альтернативних конкурентних 

позицій для кожного підприємства й прогноз результатів; 
 розгляд інвестицій та альтернатив цінової стратегії для 

кожного підприємства; 
 узгодження цілей стратегії кожного підприємства з 

перспективами портфеля в цілому; 
 установлення розриву між попередніми цілями діяльності 

й прогнозом для кожного підприємства; 
 уточнення профілю можливих придбань нових 

підприємств; 
 визначення ресурсів, необхідних для таких придбань, і 

характеру їхнього можливого впливу на наявні в 

портфелі підприємства; 
 перегляд цілей і стратегії існуючих підприємств із метою 

створення цих ресурсів. 
Такий аналіз може проводитися як по відношенню до 

групи підприємств (об’єднання), так і окремого підприємства. 

Таким чином, аналіз GАР можна назвати організаційною атакою 

на розрив (ліквідацію розриву) між бажаною й прогнозованою 

діяльністю. 

 

5.7. Метод аналізу LOTS 

 

Спробою об’єднати всі елементи цілісного погляду на 

бізнес з’явилася розробка методу LOTS, що шведською мовою 

означає «лоцман». Філософія LOTS виходить із того, що 

компанія, державна установа або яка-небудь інша організація 

повинна прагнути й уміти пристосувати свої дії до вимог 

покупців. 

Метод LOTS включає детальне, послідовне обговорення 

ряду проблем бізнесу на різних рівнях і різній мірі складності: 

від корпоративної місії компанії в цілому до індивідуального 

проекту усередині підприємства. 

Обслуговування включає 9 етапів і стосується: 

 існуючого положення; 
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 стратегії;  

 довгострокових цілей; 

 короткострокових цілей; 

 методів і об’єктів аналізу; 

 кадрового потенціалу; 

 планів розвитку; 

 організації менеджменту; 

 звітності. 
Під час обговорення цих проблем можна використати різні 

моделі ділової стратегії й способи вирішення завдань. Кінцевою 

метою є вироблення позиції, що дасть компанії, підрозділу або 

індивідууму можливість правильно будувати свої взаємини із 

зовнішнім світом. 

 

5.8. Метод аналізу РІМS 

 

Метод РІМS (Profit Impact of Маrket Strategy) – метод 

аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток. Був розроблений 

у середині 60-х років у компанії «General Electric». РІМS являє 

собою спробу узагальнити всі змінні, які впливають на 

довгострокову прибутковість компанії. Вважають, що за цією 

моделлю, яка використовує майже 30 змінних, можна виявити 

близько 67% факторів успіху компанії. Модель складається з 

бази даних, що охоплюють майже 3000 підприємств, головним 

чином північноамериканських та європейських компаній. 

Вирішальні фактори прибутковості для будь-якої галузі 

відповідно до моделі РІМS представлені на рис. 5.4.  

Можна порівняти дані, що характеризують діяльність 

підприємств, які функціонують у відповідній галузі, з даними 

емпіричного матеріалу моделі. Використання емпіричного 

матеріалу є її величезною перевагою, тому що при цьому можна 

скоротити розрив між абстрактним (теоретичним) і конкретним 

(практичним).  

Ці фактори поділяються на три групи: конкурентна 

ситуація, виробнича структура, ринкова ситуація. 
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Найбільший вплив на норму прибутку, в порядку 

убування, мають: 

 капіталоємність; 
 відносна якість продукту; 
 відносна частка компанії на ринку; 
 продуктивність праці. 

 

 
 

Рис. 5.4. Вирішальні фактори прибутковості 

На схемі знак «+» означає сприятливий ефект на прибутковість, 

а знак «-» означає несприятливий ефект.  

Фактори проран жовані. 

 

Велика перевага моделі РІМS полягає в тому, що її автори 

намагаються виміряти відносну якість продукту, тому що 

вирішальною умовою успіху в бізнесі є задоволення потреб 

споживачів. 

У цій моделі робиться спроба оцінити відповідність 

структури виробництва структурі потреб. 
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ТЕМА 6 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ I КОНКУРЕНТНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 

6.1. Поняття конкурентних стратегій підприємства 

6.2. Виявлення та оцінка стратегії конкурентів 

6.3. Методи відкритої цінової конкуренції 

6.4. Методи прихованої цінової конкуренції 

6.5. Нецінові форми і методи конкуренції 

6.6. Фактори успіху в конкурентній боротьбі 

 

6.1. Поняття конкурентних стратегій підприємства 

 

Конкурентні стратегії — це стратегії, що дозволяють 

компанії зайняти міцні позиції в боротьбі з конкурентами і дають 

найбільшу з усіх можливих стратегічну перевагу перед 

конкурентами. Класифікація конкурентних стратегій 

представлена на схемі на прикладі лідера ринку. 

 

 

Підвищення попиту 

 

Завоювання частки 

ринку 

 

Підвищення 

продуктивності 

 

Оборона позиції 

Залучення нових споживачів 

Пошук нових можливостей використання товару 

Залучення нових споживачів 

Завоювання споживачів конкурентів 

Завоювання конкурентів 

Завоювання відданості споживачів 

Вдосконалення структури витрат 

Вдосконалення асортименту продукції  

Підвищення цінності 

Підвищення цінності 

Вичікувальна оборона 

Оборона з превентивними заходами  
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Залучення нових споживачів. Кожен вид товару може 

привернути увагу групи споживачів, які ще не підозрюють про 

його існування або не бажають його купувати через високу ціну 

або відсутність у нього деяких властивостей.  

Пошук нових можливостей використання товару. 

Маркетолог може розширити ринки, відкриваючи і стимулюючи 

нові можливості використання товару. 

Підвищення частоти споживання товару. Третя стратегія 

розширення ринку — це переконання людей використовувати 

товар частіше та інтенсивніше. 

Завоювання споживачів конкурентів. Завоювати споживачів 

конкурентів - справа нелегка. Стимулювання збуту і зниження 

цін дозволяють швидко збільшити частку ринку, але такий 

приріст може бути отриманий тільки за рахунок зниження 

прибутковості.  

Завоювання конкурентів. Деякі провідні компанії мають 

бажання купити конкурентів, ніж завойовувати їхніх споживачів.  

Завоювання відданості споживачів. (завоювання частки 

ринку досягається завдяки довгостроковим вкладенням у 

підвищення якості, нововведення, у створення торгової марки, 

тощо.) 

Удосконалювання структури витрат. Витрати будь-якого 

підприємства є одним з основних елементів ціни товару. Від 

розміру витрат залежить рентабельність підприємства. 

Зниження витрат веде до збільшення прибутку, і навпаки. 

Тому підприємство завжди зацікавлене в їх скороченні. 

Удосконалювання асортименту продукції. Постійне 

удосконалювання асортименту продукції дозволяє виробнику не 

тільки утримувати свою частку ринку, але і завойовувати частку 

ринку конкурентів. 

Підвищення цінності. Ціль полягає в тому, щоб зберегти 

підвищену ціну за рахунок посилення торгової марки і надання 

різноманітною асортименту товарів вищої якості. 
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6.2. Виявлення та оцінка стратегії конкурентів 

 

Конкурент – це, насамперед той, хто бореться за 

споживача товару чи послуги.  
Конкурентна боротьба починається із сегментації ринку. 

Той, хто вірно визначив свого споживача, той вірно визначив і 

своїх конкурентів, А хто вірно визначив конкурентів, той більш 

ощадливо і раціонально розподілить свої сили в цій нелегкій 

боротьбі. 

Основними конкурентами підприємства виступають 

підприємства-виробники аналогічних товарів, що надходять 

на даний ринок.  

Дуже поширена конкуренція на рівні товарів-замінників.  

Конкуренція товарами-сполучниками. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

1. В основі будь-якої конкуренції завжди є прагнення 

підприємств задовольнити ту ж саму потребу покупця. 

2. У тих випадках, коли основна потреба має постійний 

характер, найважливішими типами конкуренції стають 

"товар - товар-аналог", "товар — товар -субститут", "товар 

— послуга". 

3. Конкуренція може мати вираз також у повній ліквідації 

визначеної потреби, тобто товару (послуги), що її 

задовольняв. 

Оцінка стратегії основних конкурентів. Для оцінки 

стратегії конкурентів треба відповісти на такі питання: 

1. Які основні параметри конкурентоспроможності чужих 

товарів? 

2. Яка практика конкурентів щодо найменування, торгових 

марок товарів? 

3. Які привабливі сторони товарів-конкурентів? 

4. Які види сервісу надають конкуренти в гарантійний і 

післягарантійний періоди? 

5. Чи використовують конкуренти для збуту місцеву 

торгову мережу, чи створюють власну? 
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6. Яка практика товароруху у конкурентів (вид транспорту, 

обсяг запасів, розміщення складів, їх площа і вартість). 

Таким чином, при здійсненні конкурентних стратегій 

кожне підприємство повинне мати інформацію як про своїх 

конкурентів, так і про товари, що вони поставляють на ринок. 

Підприємство повинне мати і постійно поповнювати, 

удосконалювати власну інформаційну базу. Збір і оперативне 

відновлення інформаційних даних дають реальну можливість 

здійснювати моніторинг конкурентів, мати надійний 

аналітичний матеріал для оцінки і прогнозування поведінки 

конкурентів. 

 

6.3. Методи відкритої цінової конкуренції 

 

Конкуренція на ринку товарів і послуг відбувається у двох 

формах: 

 цінова, 

 нецінова. 

У свою чергу, цінова форма конкуренції підрозділяється на: 

 відкриту, 

 приховану. 

Причому, прихована цінова форма конкуренції одночасно 

є і неціновою формою, оскільки використовувані нею методи 

застосовуються без зниження цін на відповідні товари чи 

послуги. 

Відкрита цінова конкуренція: 

 зниження цін до рівня ціни виробництва; 

 зниження цін нище ціни виробництва; 

 надання знижок: 

- на кількість, 

- спеціальним покупцям, 

- за певних умов контракту. 

Прихована цінова конкуренція: 

 конкуренція за “якістю”; 
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 конкуренція “за умовами продажу”. 

Використання відкритого зниження цін здійснюється 

виходячи з його багатоцільового призначення, тобто переслідує 

ряд цілей. 

Перша мета зниження цін – це проникнення на новий 

ринок. При цьому рівень зниження ціни у спеціалізованого 

аутсайдера обмежується ціною виробництва, інакше більш низька 

ціна приведе його до банкрутства. 

Друга мета – захоплення монопольного положення, що 

дає можливість диктувати умови виробництва і збуту. Особливо 

це стосується ринків нових товарів. 

Третя мета зниження цін - це встановлення бар'єру 

проти виходу на ринок нових, потенційних конкурентів. У 

цьому випадку ціна може бути тимчасово встановлена нижче 

рівня ціни виробництва з покриттям збитків за рахунок 

нерозподілених прибутків минулих років, акумульованих, 

наприклад, у резервному фонді фірми чи об'єднання. 

Особливим методом цінової конкуренції є надання 

знижок з офіційно оголошеної ціни. Даний метод широко 

використовується як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі. 

При оптових закупівлях партій товару чи при закупівлі 

устаткування знижки надаються визначеним групам покупців. 

Залучення постійних покупців має на меті стабільне багаторічне 

завантаження виробничих потужностей і одержання в результаті 

цього гарантованого прибутку. 

Знижки надаються: 

 на кількість товарів; 

 спеціальним покупцям; 

 за певних умов контракту. 

Знижки на кількість товарів надаються покупцям у 

випадку придбання визначеної кількості товару чи на визначену, 

заздалегідь установлену суму. Чим більше закуповувана партія, 

тим більше рівень знижки. Це змінна знижка. 

Знижки спеціальним покупцям підрозділяються на: 

 бонусні; 

 за особливий характер відносин; 
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 за особливий характер постачання. 

Бонусні знижки надаються за умови, якщо обсяг закупівель 

за визначений період досягне встановленого розміру. 

Знижка за особливий характер відносин 

використовується при необхідності збереження добрих відносин 

з покупцями, до яких фірми-продавці мають великий інтерес. 

Цей вид знижок є, як правило, комерційною таємницею будь-

якої фірми. 

Третій вид знижок спеціальним покупцям (за особливий 

характер постачання) надається оптовикам.  

Знижка за певних умов контракту – це знижки з ціни за 

порушення умов контракту щодо якості товарів. Вони 

обумовлюються в контрактах у кожному конкретному випадку 

чи за домовленістю сторін у разі виявлення дефектів у товарах, 

що плануються до поставки, або вже поставлених товарах. 

 

6.4. Методи прихованої цінової конкуренції 

 

Сутність прихованої цінової конкуренції полягає в тому, 

що інтерес покупця до товару стимулюється не прямим 

зниженням ціни, а іншим способом, наприклад, поліпшенням 

споживчих властивостей товару та умов його реалізації при 

незмінному рівні продажних цін. 

З'явилися навіть вирази — конкуренція "за якістю" і 

конкуренція "за умовами продажів". 

Конкуренція "за якістю" проявляється у прагненні 

захопити частку товарного ринку конкурента шляхом випуску 

нових видів товарів за тією ж ціною, але кращої якості. 

Конкуренція "за умовами продажів" охоплює всі ті 

різноманітні засоби, що використовуються фірмами для 

залучення покупців: 

- гарантійні терміни; 

- продаж у кредит; 

- з відстрочкою платежу; 
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- обговорені терміни постачання. 

Для складних технічних товарів прихований характер 

цінової конкуренції проявляється подвійно: 

 як підвищення рівня техніко-економічних 

характеристик корисного ефекту товару на одиницю ціни; 

 у зниженні відношення ціни до величини основних 

техніко-економічних параметрів товару. 

Розглянемо тепер конкуренцію "за умовами продажів". 

(Припустимо, що дві фірми продають на ринку дві моделі 

холодильників з однаковими технічними характеристиками і за 

однією ціною, але перша модель має більш тривалий термін 

гарантії. Ясно, що мова іде про кращу якість цієї моделі за ту ж 

саму продажну ціну. З погляду споживача йому запропоновано 

два товари – і у першого питома ціна споживчих властивостей 

(відношення ціни на одиницю якості) нижче, ніж у другого.) 

Така ж справа у процесі продажу в кредит однакових 

товарів (або устаткування) за однаковими цінами. Та фірма, що 

падає дешевший кредит і на більш велику частину вартості товару, 

пропонує його відносно дешевше. 

До методів нецінової конкуренції можна включити і термін 

постання товару. 

(Якщо термін постачання товару коротший, ніж у 

конкурентів, то це дає покупцю можливість швидше 

використовувати капітал у товарній формі, менше витратити 

коштів на банківські відсотки. Скорочення термінів постачання 

дозволяє підприємцю-покупцю отримати додатковий прибуток 

за рахунок того, що йому вдалося раніш інших конкурентів 

поставити товар у потрібне місце (чи раніш інших освоїти нове 

виробництво, якщо мова йде про покупку устаткування). 

Цінова конкуренція у відкритій і прихованій формах 

застосовується і аутсайдерами, і монополіями. 

Аутсайдери обмежені у фінансових коштах для 

використання нецінових методів боротьби, тому вони 

здійснюють відкриту цінову конкуренцію (зниження цін у 

порівнянні з цінами монополістів). 
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У той же час, монополії також використовують ціни як 

метод конкурентної боротьби за зміцнення своїх монопольних 

позицій, особливо на світовому ринку. 

 

6.5. Нецінові форми і методи конкуренції 

 

Нецінові форми конкуренції розподіляються на три групи: 

1) законна нецінова конкуренція; 

2) недобросовісна конкуренція; 

3) пряма боротьба фірм за обмеження дій своїх 

конкурентів. 

До законних методів конкуренції відносяться: 

 проведення науково-дослідних і конструкторських 

робіт з метою створення принципово нових товарів; 

 диференціація товарів; 

 надання додаткових послуг; 

 реклама товарів і фірми; 

 різноманітність пропонованого асортименту. 

Під диференціацією товару мається на увазі: 

 наявність визначених особливостей самого товару, 

наприклад, торгової марки, фірмової назви, оригінальної 

упаковки; 

 наявність індивідуальних особливостей товару, що 

відносяться до його якості, форми, кольору, фасону, 

відповідності моді тощо; 

 умови продажу товару (зручне місце розташування 

продавця, психологічна атмосфера в магазині, репутація 

магазину і симпатія до його персоналу, можливість одержати 

консультацію тощо). 

До законних методів конкуренції відноситься надання 

разом з товаром великого комплексу додаткових, супутніх 

послуг, технічної документації, інструкцій, рецептів, що 

полегшують експлуатацію і користування товаром, безкоштовне 

навчання персоналу покупця тощо.  
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Реклама товарів і послуг – один з найбільш сильних і 

ефективних методів нецінової конкуренції. Реклама фірми 

також відноситься до методів законної конкуренції і 

здійснюється з метою завоювання суспільної довіри не тільки до 

своїх товарів, а й до неї самої. 

Серед методів законної нецінової конкуренції слід виділити 

різноманітність асортименту (його широту і глибину). 

Поряд із “законними” чесними методами конкуренції в 

арсеналі конкурентної боротьби є і методи, у використанні яких 

фірми бажають умовчувати. Це методи недобросовісної 

конкуренції, їх перелік приводиться в Законі України "Про захист 

від недобросовісної конкуренції". 

Методи здійснення недобросовісної конкуренції: 

 дезінформація споживачів – поширення виробником 

неправильних відомостей про споживчі властивості товару 

(клас, сорт, якість виготовлення); 

 використання товарного знака, фірмового 

найменування або маркування товару без дозволу 

господарського суб’єкта , на ім’я якого вини зареєстровані; 

 поширення неправдивих повідомлень про товари своїх 

конкурентів; 

 намагання деяких фірм впливати на постачальників 

ресурсів і банки для того, щоб вони відмовляли конкурентам у 

постачанні сировини, матеріалів, а також у наданні кредитів; 

 переманювання провідних спеціалістів конкурентів 

шляхом підкупу, встановлення вищих окладів та надання різних 

пільг; 

 порушення законів (фінансові махінації, шахрайство, 

нелегальний бізнес, погрози і фізична розправа над 

підприємцями, тобто все те, що відноситься до економічних і 

карних злочинів). 
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6.6. Фактори успіху в конкурентній боротьбі 

 

До факторів успіху в конкурентній боротьбі відносяться: 

 нова потреба споживачів (створення для себе нового 

сегмента ринку); 

 раціоналізація системи товарообігу, збутової мережі, 

тощо. 

Ці фактори виявляються шляхом порівняння діяльності 

своєї фірми та її товарів з конкурентами.  

Типи конкурентної поведінки тісно пов’язані з раніше 

завойованими позиціями на даному ринку. Треба чітко 

відрізняти п’ять рольових функцій у конкурентній боротьбі 

залежно від частки, займаної фірмою на ринку визначеного 

товару. 

За цим критерієм фірми мають різну назву: 

1. лідери – частка фірми складає понад 40%; 

2. претенденти на лідерство - частка фірми складає 30-

40%; 

3. послідовники - частка фірми складає 20-30%; 

4. аутсайдери - частка фірми складає 10-20%; 

5. новачки - частка фірми складає менше 10%. 

Фірма-лідер 
Мета лідера – зберегти завойовані позиції.  

Його завдання і функції: 

 активна і сильна оборона; 

 створення цінових, ліцензійних та інших бар’єрів на 

шляху конкурентів; 

 розширення своєї зони дій шляхом диверсифікації 

виробництва; 

Диверсифікація виробництва( від латинського слова 

“диверсус” – різний і “фаціо” – роблю) полягає в 

розширенні номенклатури товарів, що виробляються 

підприємством із вторгненням при цьому у сфери інших 

галузей. 
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 відступ зі слабких позицій і одночасне зміцнення 

перспективних позицій; 

 випередження конкурентів, які прагнуть переглянути 

позиції лідера. 

Стратегія в конкурентній боротьбі. Лідера багато хто 

хоче наздогнати, атакувати. Тому він хоч і почуває себе 

впевненіше за інших, часто першим змінює ціни, вводить на 

ринок нові товари, стимулює попит. 

 Позиційна оборона. Така оборона повинна бути 

мобільною і не перетворюватися в самоціль. 

 Флангова оборона. Виділяє ключові зони як для 

активної оборони, так і для контратаки. 

 Оборона, що випереджає. Лідер використовує 

спеціальні заходи, що попереджують атаку. (Наприклад, 

поширення інформації про наступне зниження цін.). 

 Контрнаступ. Якщо атака вже пройшла, лідер робить 

паузу, щоб ударити конкурента у “хворе місце”. (Наприклад 

можна вигідно протиставити надійність своїх товарів 

прорахункам при розробці конкурентом своїх нових виробів.) 

 Мобільна оборона. Лідер розширює свою зону дій за 

рахунок диверсифікації виробництва, виявлення необхідних 

потреб покупців. 

 Стягування оборони. Лідер здає слабкіші території 

ринку та одночасно зміцнює найбільш перспективні території. 

Претенденти на лідерство 

Мета претендентів на лідерство – перемогти лідера. 

Задачі і функції: 

 фронтальна атака позицій лідера за всіма напрямками; 

 оновлення товарів; 

 оновлення реклами; 

 оновлення цін; 

 використання нецінових методів конкуренції; 

 флангова атака за окремими напрямками сегментів 

ринку; 

 “обхід” – перехід на виробництво принципово нової 
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продукції; 

 освоєння новітніх технологій. 

Стратегія в конкурентній боротьбі: 

 Лобова атака. Претендент здійснює комплексні за 

багатьма напрямками заходи (оновлення товарів, реклама, 

зниження цін, тощо). Для цього йому потрібні значні ресурси. 

 Флангова атака. Здійснює атаку тільки на стиках 

сегментів ринку. Це вимагає менше ресурсів. 

 Оточення. Претендент робить спроби атакувати всю 

територію лідера або більшу її частину з надією на перемогу. 

 Обхідний маневр. Претендент переходить до 

виробництва принципово нових товарів або робить стрибок у 

технології освоєння нових ринків. 

 Партизанська війна. Претендент робить невеликі 

переривчасті атаки, щоб паралізувати суперника не зовсім 

коректними методами. 

Послідовники 

Мета послідовників – іти за лідером або за його 

претендентом. 

Завдання і функції: 

 йти на відстані, заощаджувати сили і кошти; 

 використання методів конкурентної боротьби з 

рівнозначними фірмами; 

 конкуренція на своєму рівні. 

Стратегія в конкурентній боротьбі: 

Весь час йде за лідером на значній відстані. Він заощаджує 

сили і кошти за рахунок того, що шлях пробиває лідер. 

Аутсайдери і новачки 

Мета – не викликати до себе інтерес у сильних 

конкурентів. 

Завдання і функції. 

 залишатися увесь час у тіні; 

 закріплення на якійсь ринковій ніші; 

 розвиток вузькоспеціалізованого виробництва; 

 конкуренція на своєму місці. 
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Стратегія в конкурентній боротьбі: 

 пошук своєї ніші; 

 спеціалізація підприємства, технологічної, 

асортиментної, географічної збутової, сервісної політики; 

 задоволення потреб конкретних осіб. 

Скорочення кількості конкурентів у ході конкурентної 

боротьби не зменшує, а навпаки, підвищує її розпалення та 

інтенсивність. 

 

 

ТЕМА 7 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РІЗНИХ ОБ’ЄКТІВ 

7.1. Методика оцінки конкурентоспроможності  

        персоналу 

7.2. Методика оцінки конкурентоспроможності товару,  

        послуг 

7.3. Методика оцінки конкурентоспроможності  

       організації 

 

7.1. Методика оцінки конкурентоспроможності 

персоналу 

Оцінку конкурентоспроможності персоналу необхідно 

здійснювати виходячи із його конкурентних переваг, які 

бувають зовнішними по відношенню до персоналу і 

внутрішніми. 

Зовнішня конкурентна перевага персоналу визначається 

конкурентоспроможністю організації, в якій працює конкретний 

робітник або спеціаліст. Якщо організація має високий рівень 

конкурентоспроможності, то персонал має добрі зовнішні умови 

для досягнення високого рівня конкурентоспроможності.  
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Внутрішні конкурентні переваги персоналу можуть бути 

спадковими і набутими. Тільки виключно одаровані люди в 

меншій мірі залежать від зовнішніх умов. 

Перелік якостей персоналу і їх важливість по категоріях 

персоналу приведений в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1. 

Перелік якостей персоналу і їх важність 

Якості персоналу (конкретні переваги 

при позитивній оцінці) 

Важність якості 

персоналу по 

категоріях 

Робіт

-ник 

Спеці

а-ліст 

Мене

д-жер 

1. Конкурентоспроможність 

організації, в якій працює персонал 

2. Спадкові конкурентні переваги 

(здібності, фізичні дані, 

темперамент і т.д.) 

3. Ділові якості (освіта, спеціальні 

знання, навики, уміння) 

4. Інтелігентність, культура 

5. Комунікабельність 

6. Організованість 

7. Вік, здоров’я 

0.20 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,15 

0,25 

 

0,15 

 

0,40 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,20 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

0,15 

0,10 

Всього: 1,00 1,00 1,00 

 

Оцінку конкурентоспроможності конкретної категорії 

персоналу рекомендується здійснювати за формулою: 

 
0,1

5

1

7

1



 

n
К

n

i j
ijj

п


, 

де Кп – рівень конкурентоспроможності конкретної категорії 

персоналу; і=1,2...п – кількість експертів; j=1,2...7 – кількість 

оцінюваних параметрів (якостей) персоналу; αj – важність j-го 

параметра якості персоналу; βij – оцінка і-тим експертом j-го 

параметра якості персоналу по п’ятибальній системі; 5п – 
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максимально можлива кількість балів, яку може отримати 

оцінюючий індивідуум (5 балів × п експертів). 

Встановлюються наступні умови оцінки експертами 

якості персоналу: 

 якість відсутня – 1 бал; 

 якість проявляється дуже рідко – 2 бали; 

 якість проявляється не сильно і не слабо – 3 бали; 

 якість проявляється часто – 4 бали; 

 якість проявляється систематично, стійко, наглядно – 

5 балів. 

 

7.2. Методика оцінки конкурентоспроможності товару, 

послуг 

 

Оцінка конкурентоспроможності товару основується на 

порівнянні характеристик аналізованої продукції з конкретною 

необхідністю і виявлення відповідності один одному. 

Розрахунок можна проводити по трьох групах показників, 

які підлягають оцінці: 

 економічні, 

 технічні, 

 нормативні. 

Економічні параметри: 

 ціна виробу та споживання, 

 умови платежу та поставок, 

 строки та умови гарантії. 

Технічні параметри: 

 параметри призначення (класифікаційні, технічної 

ефективності, конструктивні); 

 ергономічні (гігієнічні, антропометричні, 

фізіологічні, властивостей людини, що 

проявляються в виробничих і побутових 

процесах); 
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 естетичні (раціональність форми, цілістність 

композиції, досконалість виробничого виконання, 

стабільність товарного виду). 

Нормативні параметри: 

 параметри патентної чистоти; 

 екологічні параметри; 

 параметри безпеки. 

При оцінці використовується диференціальний і 

комплексний методи. 

1. Диференціальний метод оцінки 

конкурентоспроможності оснований на використанні одиничних 

параметрів аналізуючої продукції і бази порівняння та 

співставлення. 

Результат оцінки: 

 чи досягнутий рівень в цілому; 

 по яких параметрах він не досягнутий; 

 які параметри найбільш сильно відрізняються від 

базових. 

Якщо за базу використовується певний зразок, розрахунок 

одиничного показника конкурентоспроможності проводиться за 

формулою: 

%100
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i
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P

P
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%100

i
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i
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P
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де iq  i iq  - одиничний показник конкурентоспроможності по і-

му технічному параметру; Рі - величина і-го параметра для 

аналізованої продукції; Ріо – величина і-го параметра для 

виробу, прийнятого за зразок. 

Аналіз результатів оцінки: 

 із формул вибирають ту, в якій ріст одиничного 

показника відповідає підвищенню конкурентоспроможності; 

 якщо технічні параметри продукції не мають фізичної 

міри (наприклад комфортність, зовнішній вигляд, відповідність 

моді), то для придання цим параметрам кількісних 

характеристик необхідно використовувати експертні методи 

оцінки в балах. 
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2. Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності 

основується на застосуванні комплексних (тобто групових, 

узагальнених і інтегральних) показників. 

Розрахунок групового показника по технічних параметрах 

визначається за формулою: 





n

i
iiТП aqI

1

, 

де ІТП – груповий показник конкурентоспроможності по 

технічних параметрах; qi – одиничний показник 

конкурентоспроможності по і-му параметру; аі – вагомість і-го 

параметра в загальному наборі із п технічних параметрів; п – 

число параметрів. 

Аналіз результатів: 

 отриманий груповий показник ІТП характеризує 

відповідність даного товару існуючій потребі. 

 

Розрахунок групового показника по економічних 

параметрах проводиться на основі повних затрат споживача на 

придбання і використання продукції. 

Повні затрати споживача визначаються за формулою: 





Т

і
іс СЗЗ

1

, 

де З – повні затрати споживача на придбання і використання 

(експлуатацію) продукції; Зс – разові затрати на придбання 

продукції; Сі – середні сумарні витрати на експлуатацію 

продукції, які відносяться до і-го року її служби; Т – строк 

служби; і – рік по порядку. 

При цьому 




n

j
ji CС

1

, де Cj – експлуатаційні витрати по j-й 

статті; п – кількість статей витрат. 

 

Розрахунок групового показника по економічних 

параметрах проводиться за формулою: 

о
ЕП

З

З
І  , 
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де ІЕП – груповий показник по економічних параметрах; З і Зо – 

повні затрати відповідно по оціночній продукції і зразку. 

 

Розрахунок інтегрального показника 

конкурентоспроможності проводиться за формулою: 

ЕП

ТП
НП

І

І
ІК  , 

Аналіз результатів. 

За змістом, показник К відтворює різницю між 

порівняльною продукцією в споживчому ефекті, який 

приходиться на одиницю витрат покупця по придбанню і 

експлуатації виробу. 

Для: 

К<1 – товар поступається зразку по 

конкурентоспроможності; 

К>1 – товар переважає зразок по 

конкурентоспроможності; 

К=1 – товар рівноцінний зразку. 

 

7.3. Методика оцінки конкурентоспроможності 

організації 

 

В даний час відсутня загальноприйнята методика оцінки 

конкурентоспроможності організації. В промислово розвинутих 

країнах діють різні методики оцінки. Ці методики носять не 

описовий, а конкретно-економічний, кількісний характер.  

Пропозиції даної методики оцінки 

конкурентоспроможності організації наступні: 

 рівень конкурентоспроможності рахувати як середню 

величину по показниках конкурентоспроможності конкретних 

товарів на конкретних ринках; 

 окремо проводити аналіз ефективності діяльності 

організації виходячи з конкурентоспроможності і ефективності 

кожного товару на кожному ринку; 
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 окремо рахувати показник стійкості функціонування 

організації; 

 прогнозувати перераховані три комплексних показники 

мінімум на 5 років. 

 

Конкурентоспроможність організації (фірми) (Корг) 

можна визначити в статиці і динаміці. 

В статиці вона визначається з врахуванням вагомості 

товарів і ринків, на на яких вони реалізуються: 





п
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де аі – питома вага і-го товару організації в об’ємі продаж за 

аналізуючий період (визначається долями одиниці і=1,2,...,п), 





n

i
ia

1

1
; bj – показник вагомості ринку, на якому представлений 

товар організації; Kij – конкурентоспроможність і-го товару на j-

му ринку. 

Для промислово розвинутих країн (США, Японія, країни 

Євросоюзу, Канада і ін.) показник вагомості ринку 

рекомендується приймати рівним 1,0, для інших країн – 0,7, для 

внутрішнього ринку – 0,5. 

Питома вага і-го товару організації в його об’ємі продаж 

визначається за формулою: 

V

V
a i

i 
, 

де Vі – об’єм продаж і-того товару за аналізований період, млн. 

грош. од.; V – загальний об’єм продаж організації за той же 

період, млн. грош. од. 
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ТЕМА 8 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

8.1. Вимоги до якості і ефективності управлінських  

        рішень 

8.2. Співставність альтернативних варіантів  

       управлінських рішень. 

8.3. Урахування фактору часу 

8.4. Фактору якості об’єкту 

8.5. Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару 

8.6. Фактор інфляції 

 

 

8.1. Вимоги до якості і ефективності управлінських 

рішень 

 

Управлінське рішення – це результат аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і 

вибору альтернативи із безлічі варіантів досягнення конкретної 

мети системи менеджменту. 

Для вирішення проблеми необхідно відповісти на наступні 

питання: 

 для чого робити (реалізація ідеї, вирішення 

проблеми); 

 що робити (які нові запити споживачів необхідно 

задовольняти); 

 як робити (по якій технології); 

 з якими виробничими затратами; 

 в якій кількості; 

 в які терміни; 

 де (місце, виробниче приміщення, персонал); 

 кому постачати і по якій ціні; 
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 що це дасть інвестору і суспільству в цілому? 
 

Основними факторами, які здійснюють вплив на якість 

управлінського рішення є: 

 застосування наукових підходів і принципів; 

 застосування методів моделювання до системи 

менеджменту; 

 автоматизація управління; 

 мотивація якісного рішення та ін. 

В прийнятті будь-якого рішення мають місце (в різній 

степені) три моменти: інтуїція, судження і раціональність. 

При прийнятті чисто інтуїтивного рішення люди 

спираються на власні відчуття того, що їх вибір правильний. Тут 

присутнє “шосте відчуття”, свого роду осяяння, яке відвідує, як 

правило, представників вищого ешелону влади. Менеджери 

середньої ланки більше покладаються на отримуючу 

інформацію і допомогу ЕОМ. 

Рішення, основані на судженні, подібні з інтуїтивними, 

ймовірно тому, що на перший погляд їх логіка слабко 

проглядається. Але все ж в їх основі лежать знання і 

усвідомлений на відміну від інтуїтивного досвід минулого. 

Використовуючи їх і спираючись на здоровий розум, з 

поправкою на сьогодення, менеджери вибирають той варіант, 

який приніс найбільший успіх в аналогічній ситуації в 

минулому.  

Оскільки рішення приймаються людьми, то їх характер в 

більшості несе в собі відбиток особистості менеджера, який 

причетний до їх появи на світ. В зв’язку з цим прийнято 

розрізняти рішення: врівноважені, імпульсивні, інертні, 

ризиковані і обережні. 

Врівноважені рішення приймають менеджери, які уважно 

і критично відносяться до своїх дій, висунутих гіпотез і їх 

перевірці. 
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Імпульсивні рішення – це ті, автори яких легко генерують 

самі різні ідеї в необмеженій кількості, але не в змозі їх належно 

перевірити, уточнити, оцінити. 

Інертні рішення є результатом обережного пошуку. В 

них, навпаки, контрольні і уточнюючі дії переважають 

генерування ідей, тому в таких рішеннях важко замітити 

оригінальність, блиск, новаторство. 

Ризиковані рішення відрізняються від імпульсивних тим, 

що їх автори не потребують старанного обґрунтування своїх 

гіпотез і, якщо впевнені в собі, можуть не боятися будь-яких 

небезпек. 

Обережні рішення характеризуються старанністю оцінки 

менеджером всіх варіантів, зверх критичним підходом до 

справи. Вони ще в меншій мірі, ніж інертні, відрізняються 

новизною і оригінальністю. 

Перечисленні види рішень приймаються в основному в 

процесі оперативного управління персоналом. 

Для стратегічного і тактичного управління приймаються 

раціональні рішення, які основані на методах економічного 

аналізу, обґрунтування і оптимізації. 

 

 

8.2. Співставність альтернативних варіантів 

управлінських рішень 

 

Одною із умов підвищення якості і ефективності 

управлінського рішення є забезпечення багатоваріантності 

рішень, тобто необхідно пропрацювати не менше трьох 

організаційно-технічних варіантів виконання однієї і тої ж 

функції для досягнення мети. 

Альтернативні варіанти управлінських рішень повинні 

приводитися в співставний вид по наступних факторах: 
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 фактор часу; 

 фактор якості об’єкту; 

 фактор масштабу (об’єму) виробництва товару; 

 фактор інфляції; 

 фактор ризику і невизначеності. 

 

Співставність альтернативних варіантів по перелічених 

восьми факторах забезпечується, як правило, при обґрунтуванні 

технічних, організаційних або економічних заходів. В кожному 

конкретному випадку альтернативні варіанти управлінського 

рішення можуть відрізнятися не по всіх факторах. Задача 

спеціаліста, менеджера або особи, яка приймає рішення, полягає 

в проведенні комплексного аналізу конкретних ситуацій з метою 

забезпечення співставності по максимальній кількості факторів. 

 

Основні правила забезпечення співставності 

альтернативних варіантів управлінського рішення: 

1. кількість альтернативних варіантів повинно бути не 

менше трьох; 

2. в якості базового варіанту рішення повинен 

прийматися найбільш новий по часу варіант. Інші 

альтернативні варіанти приводяться до базового за допомогою 

коректуючих коефіцієнтів; 

3. формування альтернативних варіантів повинно 

здійснюватися на основі умов забезпечення високої якості  і 

ефективності управлінського рішення; 

4. для скорочення часу, підвищення якості рішення і 

зниження затрат рекомендується ширше застосовувати 

методи кодування і сучасні технічні засоби інформаційного 

забезпечення процесу прийняття рішення. 
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8.3. Урахування фактору часу 

 

Забезпечення співставності альтернативних варіантів по 

фактору часу здійснюється виходячи із посилання, що 

“сьогоднішня гривня дорожча завтрашньої”. 

 

Для врахування фактору часу минулі затрати виробництва 

приводяться до майбутнього року пуску об’єкту в експлуатацію 

(або до року реалізації заходу, до розрахункового року) за 

допомогою множення номінальних минулих затрат (Зн) на 

коефіцієнт накопичення (Кн), який визначається за формулою: 

 tн аК  1 , 

де а – ставка накопичення, долі одиниці; t – число років між 

роком здійснення інвестиції і роком пуску об’єкту в 

експлуатацію (роком реалізації заходу, розрахунковим роком). 

Приведені до майбутнього періоду текучі затрати 

розраховуються за формулою: 

ннп КЗЗ  . 

Приведені до текучого періоду майбутні затрати ( пЗ  ) 

визначаються за формулою: 

d

н
п

К

З
З 

, 

де Kd – коефіцієнт дисконтування. Причому: 

 td dK  1 , 

де d – ставка дисконту, долі одиниці. 

Сума накопичень по складних процентах (Эн) 

розраховується за формулою: 

нпн ЗЗЭ  . 

Сума дисконтування (Эd) вираховується за формулою: 

пнd ЗЗЭ  , 
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8.4. Фактору якості об’єкту 

 

Фактор якості об’єкту при розробленні управлінського 

рішення враховується за наступною формулою: 

1а
кнп КУУ  , 

де Уп – приведене по якості до нового варіанту значення функції 

старого варіанту об’єкта (інвестиції, ціна, собівартість, затрати в 

сфері споживання та ін.); Ун – те ж, номінальне значення 

функції; Кк – коефіцієнт, що враховує фактор якості об’єкта; а1 – 

коефіцієнт вагомості аналізованого показника якості об’єкта. 

При цьому: 

нов

ст
к

П

П
К  , 

де Пст – значення корисного ефекту або аналізуючого показника 

якості старого об’єкта, по якому об’єкти приводяться до 

порівняльного виду; Пнов – те ж, але по новому варіанту. 

Фактор якості проявляється також в зниженні річної 

продуктивності (корисного ефекту) об’єкта і рості затрат на його 

експлуатацію і ремонт. Наприклад, по металорізальному 

обладнанні коефіцієнт щорічного зниження продуктивності і 

збільшення затрат в сфері споживання складає 0,02-0,05. 

 

8.5. Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару 

 

Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару при 

розробці управлінського рішення враховується за наступною 

формулою: 

Nнп КУУ  , 

де Уп – приведене до нових умов по масштабу виробництва 

значення функції об’єкту (інвестиції, ціна, собівартість, 

трудомісткість, затрати в сфері споживання та ін.); Ун – те ж, 
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номінальне (фактичне або приведене по масштабу виробництва) 

значення функції; КN – коефіцієнт, який враховує фактор 

масштабу виробництва. 

 

8.6. Фактор інфляції 

 

Фактор інфляції враховує знецінення грошей, яке 

проявляється у формі росту цін на товари і послуги без 

підвищення їх якості. 

Фактор інфляції при забезпеченні співставності 

альтернативних варіантів управлінських рішень рекомендується 

враховувати за формулою: 

iнп JУУ  , 

де Уп – приведене до нових умов по рівню інфляції значення 

функції (ціна, інвестиції, та ін.); Ун – те ж, номінальне значення 

функції; Ji – індекс інфляції за аналізований період. 
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ТЕМА 9. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

9.1. Характер конкуренції у ресторанному бізнесі 

9.2. Основні чинники оцінки конкурентоспроможності 

9.3. Якість обслуговування і мотивація персоналу 

9.4. Імідж підприємства.  

 

9.1. Характер конкуренції у ресторанному бізнесі 

 

Ринкові умови господарювання загострили конкурентну 

боротьбу між підприємствами за споживача їхньої продукції та 

одержання максимальних прибутків. 

Ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 

високоліквідного використання капіталу, а з іншого − 

середовищем із високим ступенем конкурентоспроможності. У 

всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш 

розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та 

підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за 

сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних 

споживачів їхньої продукції та послуг. Всі заклади та 

підприємства повинні мати високий рівень 

конкурентоспроможності. 

Особливий характер конкуренції у ресторанному бізнесі 

пов’язаний з функціями, що взагалі властиві підприємствам:  

 виробництво,  

 реалізація,  

 організація споживання продукції.  
 

Така комплексність та поєднання функцій виробничої та 

невиробничої сфер обумовлює ускладнення предмету 

конкуренції на підприємствах ресторанного господарства.  
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На відміну від підприємств більшості галузей, предметом 

конкуренції для яких є переважно продукція, робота чи послуга, 

для підприємств ресторанного господарства 

конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта обумовлена 

як конкурентоспроможністю продукції, так і рівнем послуг.  

У ведені ресторанного господарства немає чинників, 

якими можна було б нехтувати, оскільки помилка, допущена 

лише в одному з багатьох ключових факторів успіху, може 

зумовити виникнення кризового стану бізнесу загалом.  

Основними складовими хорошого ресторану є: 

  кухня,  

 сервіс  

 та управління.  
 

Ніхто не піде у ресторан з гарною кухнею, але поганим 

обслуговуванням, жоден клієнт не побажає відвідати кафе, у 

якому при гарній кухні і доброму сервісі буде погано 

організований безпосередньо сам процес, і, звичайно ж, не варто 

чекати багато відвідувачів, якщо кухня ресторану не відповідає 

належному рівню. 

 

9.2. Основні чинники оцінки  

                                                конкурентоспроможності 

 

Для оцінки конкурентоспроможності закладу 

ресторанного господарства доцільно використовувати такі 

основні чинники, як продукція, послуги, персонал, імідж та 

ціна (рис. 10.1). 

Термін «якість обслуговування» визначається як 

сукупність характеристик процесу і умов обслуговування, які 

забезпечують задоволення встановлених або ймовірних потреб 

споживача. 
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Клієнти очікують, що їх обслуговуватиме команда 

професіоналів. Їм потрібно щоб будь-яка людина в компанії 

закладу могла допомогти їм у виборі, пояснила відмінності і 

визначила продукт, який відповідає їх очікуванням. 

Якісне обслуговування в підприємствах ресторанного 

бізнесу це запорука їх успішності. Проте в сервіс ресторатори 

вкладають гроші, лише після того як закладів з гарною кухнею, 

цікавим інтер’єром, приємною атмосферою і зручним місцем 

розташування стає все більше. Для того щоб залишатися 

конкурентоспроможними. 

 

 
 

Рис. 10.1. Основні чинники оцінки конкурентоспроможності 

підприємств ресторанного господарства 
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9.3. Якість обслуговування і мотивація персоналу 

 

Варто пам’ятати, що стимулюючи збутову функцію 

ресторанного бізнесу, не потрібно переходити рамки ввічливого 

ставлення до гостя.  

Гарний сервіс полягає в тому, що клієнт повинен 

залишитися задоволеним обслуговуванням і кухнею.  

Офіціанти не нав’язують свої послуги, а пропонують 

клієнту широкий спектр можливостей. Задача офіціанта не лише 

подати страви і напої, а і створити гостям приємну атмосферу. 

Необхідно створювати такі умови, щоб кожний гість міг 

звернутися до співробітника персоналу зі своїми побажаннями і 

його очікування виправдалися. Саме такий рівень 

обслуговування є гарантією успіху і конкурентоспроможності на 

ринку.  

Для цього офіціант повинен володіти такими 

професійними якостями:  

 бути урівноваженим,  

 чесним,  

 пунктуальним,  

 правильно розмовляти,  

 завжди слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і 

особистою гігієною.  
 

З того як людина тримається, як вона заходить, сідає, як 

тримає руки, як вимовляє слова, складають враження про рівень 

її культури, про її розум, ділові якості та моральні чесноти.  

Ввічливий персонал допоможе розкрутити ресторан і 

залучити нових клієнтів. 

Водночас, виживання та успіх підприємства у 

конкурентній боротьбі сьогодні залежить не лише від технічного 

рівня виробництва, прогресивності застосовуваних технологій, а 

від стану та якості працівників ресторану.  
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Плинність кадрів в даному бізнесі досить значна і досягає 

70% за рік. Кожен ресторан несе через це серйозні фінансові 

втрати, але власники закладів найчастіше байдужі до проблеми 

утримання персоналу. Досить часто ресторатори здійснюють 

помилки, які негативно відбиваються на функціонуванні 

ресторану: вороже ставлення до персоналу; ігнорування думки 

персоналу; відсутність нагороди за результат; ігнорування 

проблеми навчання персоналу. Все це зумовлює відсутність 

інтересу до успіхів закладу з боку співробітників і високий 

відсоток плинності кадрів. 

Важливою складовою мотивації персоналу та 

генерування нових ідей є врахування думки співробітників та 

залучення їх до бізнес-процесів (складання робочих графіків, 

розробка нових страв, напоїв, проведення заходів). 

Відсутність мотивації офіціантів в продажах завжди 

знижує середній чек. Відповідно необхідно ставити цілі для 

персоналу і визначати нагороди за їх досягнення. Офіціант буде 

з ресторатором в одній команді і стане прагнути до тих же 

результатів, якщо буде впевнений, що за досягненням мети 

отримає заохочення.  

Інструментів досить багато, як невеликий відсоток від 

кожного чека, так і конкретно поставлені завдання: бонус за 

певну кількість продажів сезонної страви; подарунок тому, хто 

продасть порцію елітного алкоголю; нагорода співробітнику з 

найкращими результатами продажів певної позиції і т. д.  

Такі програми можна розробляти разом з 

постачальниками, які в більшості випадків із задоволенням 

запропонують бонуси і знижки для мотивації. 

Науковці та практики визнають, що найбільша цінність 

будь-якого закладу харчування – це люди, а найбільш 

ефективним стратегічним напрямом розвитку ресторанного 

бізнесу є вкладання коштів у персонал. 

Не всі заклади можуть дозволити собі оплачувати 

тренінги і курси зовнішніх компаній. Але відсутність 
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елементарного навчання персоналу власними силами це значна 

помилка. Проста щотижнева лекція про одну страву або напій з 

меню з дегустацією дозволить офіціантам отримати необхідну 

для роботи інформацію.  

Знання інгредієнтів, способу приготування, калорійності, 

смаку страви – невід’ємна складова роботи персоналу. Офіціант 

не зможе підібрати і рекомендувати страву відвідувачеві, якщо 

сам не спробував її і не має про неї уявлення.  

Крім власних занять варто використовувати консультації 

та лекції, що пропонуються постачальниками. Вони професійно 

представлять свій продукт і розкажуть про його особливості та 

способи використання. Якісне навчання сприяє професійному 

зростанню персоналу і служить хорошою формою мотивації. 

 

9.4. Імідж підприємства 

 

Особливою у споживчій складовій 

конкурентоспроможності підприємства є оцінка іміджу 

підприємства.  

За визначенням: 

 «Імідж організації – це цілісне її сприйняття 

різноманітними групами громадськості, що формується на 

основі інформації про різні сторони діяльності організації, яка 

зберігається в пам’яті людей».  

Під час вибору того чи іншого підприємства харчування 

відвідувач враховує і імідж підприємства, що сформувався на 

ринку раніше. Імідж підприємства сприяє та забезпечує 

впевненість споживача у задоволенні відповідних потреб на 

відповідному рівні.  

При цьому враховуються не лише фізіологічні потреби, 

але й потреби безпеки, корисності та приналежності до 

відповідного соціального середовища.  
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Один з важливих моментів управління рестораном – це 

постійний контроль за станом його меню. Меню це візитна картка 

закладу, яка найбільш чітко визначає характер ресторану, його 

категорію та споживачів.  

Початком діяльності будь-якого підприємства харчування є 

розробка меню. Перелік страв, їх кількість і ціна, вказані в меню, 

служать підставою для технологічного розрахунку виробництва та 

розрахунку техніко-економічних показників.  

Заклади з незручним і невиразним меню недоотримують 

дохід у розмірі до однієї третини обороту, а головне, втрачають 

можливість зробити випадкового гостя постійним.  

Меню закладу обов’язково повинне бути «живим». 

Необхідно орієнтуватися на задоволення вимог різних категорій 

споживачів: тих, хто постійно бажає спробувати щось нове, і 

тих, хто повертається до вашого ресторану з метою ще раз 

скуштувати свою улюблену страву. Потрібно постійно вести 

контроль попиту на окремі пункти меню та по мірі необхідності 

виключати з нього непопулярні страви. 
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ТЕМА10. 

ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ   

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
 

10.1. Характер конкурентоспроможності готельної сфери 

10.2. Специфіка українського готельного ринку 

 
10.1. Характер конкурентоспроможності готельної 

сфери 
 

Готельна індустрія сьогодні є галуззю із зростаючим 

рівнем конкуренції на ринку готельних услуг. Не дивлячись на 

важке становлення ринкових стосунків в Україні, за останні 

роки відкрилися немало готелів. Нові підприємства 

створюються, але через деякий час частина з них не витримує 

конкуренції і виходить з бізнесу. Конкуренція – сильна стимул-

реакція для поліпшення роботи готелю. 

До теперішнього індустрія гостинності не розглядалася 

як один з ефективних напрямів розвитку економіки. Гостинність 

звиклися вважати формою проведення дозвілля, а зовсім не як 

прибуткову статтю бюджету.  

Найважливіші сфери готельного господарства 

(управління, фінансування, дизайн) є резервами підвищення 

його конкурентоспроможності. 

Основні тенденції в розвитку готельного бізнесу є: 

- поширення сфери інтересів готельного бізнесу на 

продукти і послуги, що раніше надаються підприємствами 

інших галузей (наприклад, організації харчування, дозвілля, 

розваг, виставкової діяльності і ін.); 

- розвиток демократизації готельної індустрії, 

сприяючої підвищенню доступності готельних послуг для 

масового споживача; 
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- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що 

дозволяє чіткіше орієнтуватися на певні сегменти споживачів з 

врахуванням різних ознак; 

- персоніфікація обслуговування і повна концентрація 

на запитах і потребах клієнтів; 

- широке впровадження нових засобів комунікації і 

інформаційних технологій, що дозволяє проводити глибоку і 

системну економічну діагностику; 

- впровадження нових технологій в ділову стратегію 

готельних підприємств, зокрема широке використання мережі 

Інтернет з метою просування готельних продуктів і послуг. 

Основними завданнями у сфері готельного бізнесу 

стають створення конкурентних переваг і підвищення 

конкурентоспроможності, створення стабільної клієнтури через 

уміння знайти свого клієнта, пошук і створення нових шляхів 

розвитку, постійне оновлення власної політики з врахуванням 

динамічний ринку готельних послуг, що розвивається. 

Готельний бізнес, будучи одним з видів економічної 

діяльності, прямо або побічно створює робочі місця і є 

важливим засобом поповнення казни іноземною валютою. В 

світі постійний відбувається процес освоєння нових концепцій 

готельного бізнесу і модернізації старих. 

Бурхливий розвиток сфери готельного бізнесу на 

сучасному етапі тягне за собою створення як дрібних готелів, 

так і великих готельних ланцюгів, що підтверджує існування 

величезної конкуренції в даному ринковому сегменті. Цей факт 

свідчить про те, що якщо раніше готельний бізнес не впливав на 

економіку країни, то в майбутньому він займе одну з 

лідируючих позицій. 

На конкурентоспроможність готелю впливає безліч 

факторів, які визначають здатність даного господарюючого 

суб'єкта діяти в поточних фінансово-економічних та політичних 

умовах, з урахуванням специфіки діяльності з надання 

готельних послуг, у тому числі тактичні і стратегічні. 
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Тактичним чинником формування конкурентних переваг 

готелю є конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього 

середовища господарюючого суб'єкта, за яким вона перевершує 

чи буде перевершувати в короткостроковий період (6-12 

місяців) інші конкуруючі господарюючі суб'єкти.  

Стратегічним чинником формування конкурентних 

переваг готелю є конкретний компонент зовнішнього або 

внутрішнього середовища даного господарюючого суб'єкта, за 

яким воно може випереджати конкуруючі готелі після 

виконання в перспективі конкретних умов, що визначають 

перевагу аналізованого компонента готелі у порівнянні з 

іншими конкуруючими господарюючими суб'єктами. 

Враховуючи фактичний стан справ у сфері готельного 

бізнесу в Україні, пропонується оцінювати 

конкурентоспроможність організації готельної сфери 

наступними якісними характеристиками: 

- інвестиційна компонента інновацій; 

- унікальність територіального розташування, 

пропозицій та обслуговування; 

- оцінка ефективності продажу готельних послуг, 

процесу бронювання і сервісу; 

- відкритість обстановки в цілях організації ділових і 

особистих зустрічей, відвідування місцевою публікою ресторану 

і культурно-відпочинкових центрів готелю; 

- клієнтоорієнтованість компанії готельного бізнесу і 

лояльність клієнтів; 

- IT-оптимізація організації готельного бізнесу. 

 

Інвестиційний компонента інновацій 

Як правило, інноваційна діяльність готелів зосереджена в 

сфері забезпечення матеріально-технічних умов надання 

готельних послуг клієнтам та розширення асортименту 

залучених послуг, що надаються на території готельного 

комплексу. 
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Інноваційна діяльність організацій сфери готельного 

бізнесу нерозривно пов'язана з інвестиційним розвитком, тобто 

відбувається безперервне формування та використання 

інвестиційних ресурсів для досягнення організацією 

оперативних і стратегічних цілей їх економічної діяльності. 

Специфіка інвестиційного розвитку готельних 

організацій проявляється в тому, що реальні інвестиції носять 

капіталомісткий характер у формі нового будівництва або у 

вигляді обігу на фондовому ринку акцій виключно готельних 

ланцюгів, також проявляється залежність процесів модернізації 

та реконструкції готельних будівель від моди і авторських 

ексклюзивних рішень в дизайнерському мистецтві. 

На регіональному рівні інноваційно-інвестиційний 

розвиток господарюючих суб'єктів готельного бізнесу залежить 

від ефективності функціонування регіонального туристського 

ринку, а також державної і регіональної підтримки. Для 

активізації цих процесів необхідно посилення асоціативних 

взаємозв'язків туристських та готельних організацій на різних 

рівнях та запровадження інтегрованої асоціації рекреаційно-

туристського міжгалузевого комплексу, метою якої буде 

розвиток пріоритетних напрямів туризму в регіоні.  

Замість неї в даний час діють дві традиційні і переважно 

автономні структури туристичного ринку (туристичні агентства 

та засоби розміщення), ефективність яких вкрай низька. 

Унікальність територіального розташування, 

пропозицій та обслуговування. 

Оцінка ефективності продажу готельних послуг, 

процесу бронювання і сервісу. 

Необхідні постійна оцінка ефективності продажів і 

сервісу, прагнення до поліпшень, заохочення результатів 

співробітників, ведення статистики вхідних дзвінків. Оцінка 

ефективності процесу продажу готельних послуг – перший крок 

до довгострокового успіху. Від процесу продажів повинна 
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залежати винагорода, тоді всі будуть зацікавлені в зростанні 

продажів готельних послуг. 

Відкритість обстановки (відвідуваність готелю 

місцевою публікою) в цілях організації ділових і особистих 

зустрічей, відвідування місцевою публікою ресторану і 

культурно-відпочинкових центрів готелю. 

Клієнтоорієнтованість компанії готельного бізнесу та 

лояльність клієнтів. 

Необхідно визначити безпосередньо для готелю та її 

співробітників сенс поняття «клієнтоорієнтована компанія» та 

«лояльність клієнтів» і зрозуміти, чому для готелю це важливо і 

для чого вона цим хоче працювати; необхідно побудувати 

власну CRM-стратегію і завести CRM-систему, проаналізувати 

інформацію по клієнтах, виділити цільову аудиторію і розбити 

клієнтів на групи.  

Пізніше для кожної групи можна буде запропонувати свої 

форми заохочення, продумати інструменти впливу на цільову 

аудиторію - ці інструменти будуть залежати від конкурентного 

середовища. Від категорії організації готельного бізнесу, від її 

пропускної здатності та ін.  

Для кожної організації рішення може бути 

індивідуальним з урахуванням аналізу існуючого міжнародного 

досвіду компаній, близьких за типом.  

Далі вибираються найбільш ефективні з проаналізованих 

методів і застосовуються на практиці, потім проводиться оцінка 

ефективності вжитих заходів і корегується програма, виходячи з 

того, які кошти виправдали себе, а які виявилися неробочими. 

В принципі цей алгоритм можна вважати циклічним, 

оскільки можна помилитися в самому початку, зробивши 

неправильний висновок про цільової аудиторії; крім того, умови 

ринку постійно змінюються, зокрема кількість конкурентів і 

запити клієнтів. Тому програма лояльності вимагає постійної 
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уваги, як і будь-яка робота з гостями в компанії, яка вважає себе 

клієнтоорієнтованої. 

IT-оптимізація організації готельного бізнесу. 

CRM-Система управління взаємодією з клієнтом – це 

корпоративна інформаційна система, призначена для 

автоматизації CRM-стратегії компанії, зокрема для підвищення 

рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення 

обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 

клієнтів (контрагентів) та історії взаємин з ними, встановлення і 

поліпшення бізнес-процедур і подальшого аналізу результатів. 

CRM-система дозволяє аналізувати стратегію дій і 

демонструє ефективність роботи господарюючих суб'єктів 

сфери готельного бізнесу. 

 

10.2. Специфіка українського готельного ринку 

 

В сучасних умовах готельний бізнес представляє собою 

динамічний ринок, що є наслідком високого попиту на готельні 

послуги на тлі зміцненні економіки, підвищенні інтересу до 

країни. 

Український готельний ринок – явище унікальне, 

оскільки він відрізняється своїми традиціями і культурним 

середовищем від готельних ринків Європи, США та Азії. 

Унікальне поєднання цих факторів в цілому формує сприятливі 

тенденції у вітчизняній індустрії гостинності. 

Станом на кінець 2018 року в Україні функціонує понад 

4500 готелів та інших аналогічних засобів розміщення. Це 

свідчить про те, що в наш час готельний бізнес є однією з 

найважливіших та конкурентоспроможних сфер туризму. 

Загалом ринок готельних послуг можна охарактеризувати як 

ринок монополістичної конкуренції з чітко визначеними рисами 

олігополістичної конкуренції. 
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Сукупність економічних відносин, які утворюються у 

процесі виробництва, реалізації і організації споживання 

готельних послуг формують ринок готельних послуг. В Україні 

кількість готельних підприємств за останній рік значно 

збільшилась під впливом чемпіонату Європи по футболу 2012 

року, але поряд з провідними країнами у розвитку туризму – 

недостатня. Функціонуючі готелі щосили прагнуть поліпшити 

сервіс і створювати всі умови для прийому іноземних гостей. 

Природним чином, конкуренція на ринку готельних послуг 

зростає. Проте, на сьогодні, не всі готелі вважаються 

конкурентоспроможними на ринку послуг. 

Загалом, конкуренцію на підприємствах готельного 

господарства умовно можна поділити на добросовісну та 

недобросовісну. 

До добросовісної відноситься:  

 підвищення якості продукції;   

 зниження цін;   

 реклама;   

 після продажне обслуговування;   

 створення нових товарів;   

 рівність з конкурентом в досягненні вигоди і ін.. 
 

В умовах жорсткої боротьби між товаровиробниками 

часто використовуються методи, пов’язані з порушенням норм і 

правил конкуренції. 

До недобросовісних методів конкуренції відносяться:    

 демпінгові ціни;   

 встановлення контролю над конкурентом;  

 незаконне використання марок відомих підприємств;  

 таємні змови на торгах;  

 несумлінне копіювання товарів і продукції конкурентів; 

  порушення стандартів та умов поставки товарів;  

 помилкова інформація та реклама, що вводять 
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конкурента в оману;  

 порушення у фінансовій та бухгалтерської звітності, 

дозволяють знизити частку офіційних доходів і, таким чином, 

скоротити податкові витрати. 

В Україні, поділ готелів на категорії здійснюється за 

допомогою градації зірок (*) — від * до *****. Чим вища зірка, 

тим кращий сервіс. На жаль, не всі категорії можуть бути 

конкурентними. Особливо це стосується готелів, категорії *, **, 

та інколи *** зірок, які є радянським спадком, з відповідною 

інфраструктурою. Вони не являють собою комерційного 

інтересу для інвесторів.  

Керівники столичних готелів відмічають, що у сучасних 

умовах, вони не можуть собі дозволити орієнтуватися на певну 

споживчу групу. Цей сегмент готелів практикує подвійні та 

потрійні тарифи: окремі ціни для громадян України, країн СНД, 

іноземців. 

Готелі категорій **** та ***** зірок на сьогодні є доволі 

конкурентними, зважаючи на те, що деякі з них реконструйовані 

або ж збудовані заново. Тому саме вони й змагаються між собою 

не лише у кількості номерів, місцеположенні, категорії, 

спеціалізації, інфраструктурі, ціні, та якості послуг, а й в певних 

інноваціях, які дозволяють залучити до себе потенційних 

клієнтів.  

Слід додати, що крім конкуренції серед самих готелів та 

їх послуг також існує висока конкуренція серед спеціалістів у 

сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

У даній сфері відчувається брак грамотних фахівців. 

Проте, як і скрізь, кількість тих, хто шукає роботу більше, ніж 

кількість пропозицій на ринку. Що вища посада, то більша 

конкуренція. Середній показник для верхнього сегмента цієї 

професійної сфери – три шукача на одну вакансію. 

Найвища конкуренція в «управлінні готельним бізнесом». 

Конкурс на деякі керівні посади може досягати 7 осіб на місце, 

середній показник 4–5 осіб на місце, як і в сфері управління 
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ресторанами. Винятки становлять шеф-кухарі. Тут, незважаючи 

на високі зарплати і статус, за шукача, роботодавцю вже 

потрібно поборотися. І що вищі вимоги, то менша конкуренція – 

висококласні фахівці на ринку великий дефіцит. 

Щоб створити конкурентоспроможне підприємство, 

потрібно не просто модернізувати виробництво й управління, а 

й чітко знати, для чого це робиться, яка мета повинна бути 

досягнута, причому головним має бути вміння визначити, а 

потім швидко і ефективно використовувати в конкурентній 

боротьбі свої переваги.  

Всі зусилля у виробництві та управлінні повинні бути 

спрямовані на розвиток тих якостей підприємства та продукції, 

яку вони випускають, що вигідно відрізнить його від 

потенційних або реальних конкурентів. 

Отже, можна зробити висновок, що на українському 

ринку послуг готельні підприємства є досить конкурентними, 

хоча й потребують змін та інвестицій. 

Крім того, необхідно зазначити,  що лише розвиток 

туризму, рекреації, освіти в галузі готельного бізнесу, 

мінімальне втручання держави (лише у проблемних питаннях 

тарифів, стандартів, готельного збору), налагодження системи 

постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом 

розвиток готельної галузі, а постійне запровадження інновацій, 

інвестиції та жорстка конкуренція – збільшення рівня її 

глобальної та регіональної конкурентоздатності. 
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ТЕМА 11. 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

11.1. Специфіка інновацій ресторанного бізнесу 

11.2. Види ресторанних інновацій 

11.3. Тенденції упровадження інноваційних підходів 

11.4. Інформаційно-комп’ютерні технології у 

ресторанному бізнесі 

11.5. Додаткові послуги та інновації в соціокультурному 

просторі ресторанного бізнесу 

 

 

11.1. Специфіка інновацій ресторанного бізнесу 

 

Специфіка ресторанного бізнесу, як галузі сфери послуг, 

припускає під інноваціями не тільки:  

- поліпшення якості життя людей (задоволення потреби 

в якісній (екологічний аспект),  

- красиво і смачно приготованій їжі (естетичну 

насолоду)),  

але й: 

-  грамотно збудовані взаємини з клієнтами,  

- грамотну маркетингову політику і PR-стратегію,  

- облік необхідності комерціалізації інноваційних 

розробок (отримання патентів, реєстрація фірмових знаків).  

У цілому, інноваційний проект такого роду є складною 

системою взаємообумовлених і взаємопов'язаних за ресурсами, 

термінами і виконавцями заходів, спрямованих на досягнення 

конкретних цілей (завдань) на пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки. 

Ресторанний бізнес є однією з найбільш перспективних в 

плані інноваційного управління галузей сфери послуг. 

У зв'язку з цим, ключовим напрямом підвищення 

ефективності діяльності компанії стає розробка, планування, 
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реалізація і контроль здійснення інноваційних рішень. Інновації 

для сфери послуг є найважливішим стимулятором росту 

компанії. 

З кожним роком на території України з’являється все 

більше закладів ресторанного господарства, що викликано, 

насамперед, зростаючою потребою людей в харчуванні та 

якісному проведенні дозвілля.  

Незважаючи на нестабільний економічний стан в 

українському суспільстві, заклади харчування користуються 

значним попитом порівняно з іншими місцями відпочинку чи 

засобами організації різноманітних заходів. 

Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє 

задовольнити бажання усіх людей. Але на фоні конкуренції, яка 

виникає в ресторанному бізнесі, все частіше постає питання 

відходу від традиційних методів обслуговування, кухні, 

розважальних заходів та очікуваного контингенту споживачів.  

Тому підприємства ресторанного бізнесу вимушені 

впроваджувати найновітніші технології, методи та методики як 

на рівні управління закладом, так і на рівні обслуговування. 

 

 

2. Види ресторанних інновацій 

 

Інновації в ресторанному господарстві, з одного боку, 

можуть бути охарактеризовані як виробничі (виробництво 

продуктів харчування), а з другого, - невиробничі (надання 

послуг з організації харчування та не пов’язаних з цим процесом 

послуг).  

Всі види інновацій у сфері ресторанного господарства 

надають певні переваги як виробникам продукції та послуг 

ресторанного господарства, так і споживачам.  
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3. Тенденції упровадження інноваційних підходів 

 

Спостерігаючи тенденції у впровадженні інноваційних 

підходів до обслуговування споживачів можна відмітити 

наступні моменти:  

1. Заклад ресторанного господарства, щоб 

зарекомендувати себе і якісно відрізнятися серед конкурентів, 

зазвичай робить акцент на розширенні асортименту певного 

виду продукції, в той же час скорочуючи перелік інших страв і 

напоїв у меню.  

Це дозволяє закладу закупляти, виготовляти та 

реалізувати товари різної вартості; створювати постійний 

контингент споживачів і при цьому не втрачати старих клієнтів; 

орієнтуватися на смаки гурманів, що прийдуть знову; бути 

одними з перших, хто впроваджує нові ідеї в ресторанний 

бізнес.  

Прикладами такого формату обслуговування клієнтів є 

реалізована ідея «Кавашоп» або концепція фреш-кава у таких 

закладах як «Кава Ленд», «Дім Кави» тощо  

 

2. Заклад має привертати клієнтів розмаїттям музичних 

супроводів та іншими мистецькими заходами на високому 

рівні, піднімаючи власний рейтинг і ціни на страви та напої, 

відповідно до статусу.  

 

3. Одна з передумов успіху ресторанного бізнесу – 

створення об’єднань закладів ресторанного господарства з 

частковою реорганізацією, внаслідок чого постає єдина мережа з 

однаковою кухнею та баром, традиціями та політикою.  

Це в свою чергу приносить дію «ефекту масштабу», 

економію на рекламі, економію часу та коштів на вирішення 

питань з державними органами, популяризацію одного закладу 

за рахунок успішної діяльності іншого. Такі мережі мають 

більше шансів на зростання, ніж поодинокі ресторани та кафе. 
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4. Для заохочення клієнтів неабияке значення має 

введення системи знижок та спеціальних пропозицій у 

ціновій політиці, запровадження заходів, що орієнтуються на 

певний контингент чи час роботи: 

- знижки в нічний чи ранковий час, дні, коли готуються 

певні екзотичні або навпаки типові страви,  

- знижки для студентів, пенсіонерів, дітей, школярів, 

людей з певними інтересами,  

- знижки за виконання певних умов чи дій в ресторані.  

 

5. Іншою важливою інновацією є застосування сучасних 

інформаційних нанотехнологій, цифрової оргтехніки.  

 

 

4. Інформаційно-комп’ютерні технології у  

ресторанному бізнесі 

 

Найважливішими заходами даного напрямку в сучасному 

просторі є інформаційно-комп’ютерні технології, які розроблені 

для підприємств ресторанного господарства, дозволяють значно 

спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, 

специфічних для цього бізнесу операцій.  

Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного 

бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних 

рішень для взаємодій з клієнтами. Як наслідок, все частіше 

з’являються послуги доставки додому замовлень, зроблених 

по телефону та мережі Інтернет.  

Однак, не слід звужувати технологічні перетворення в 

сфері послуг до нововведень лише інформаційних та 

автоматизованих технологій.  

Так, на ресторанний бізнес значно впливають ще й 

досягнення з таких типів технологій: енергетичних процесів, 

конструкційних матеріалів, дизайну, біотехнологій, 

інформаційних, обслуговуючих, управлінських, продажу 
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обладнання, а також технологічні досягнення з 

виготовлення продуктів харчування.  

Можна відмітити, що інновації як явище повинні 

збільшувати рівень задоволення клієнтів, піднімати 

конкурентоспроможність закладу та, як результат, підвищувати 

прибутковість закладу. Це пов’язано з тим, що інновації – це 

результати науки, які втілені в реально існуючі речі та процеси і 

дозволяють людству переходити на новий більш якісний рівень 

розвитку та існування.  

Протягом останніх років вимоги відвідувачів ресторану 

постійно ускладнювались. Так, якщо 10-15 років тому клієнти з 

подивом споживали суші і молоде вино, то в бажаннях 

сучасного клієнта обов’язковими вимогами до ресторанів є 

наявність дитячої кімнати, боулінгу, звукового супроводу, 

аніматорів.  

Не маючи можливостей відмовити гостям, деякі 

ресторани прагнуть до стрімких змін і перетворень. Однак, як 

показує практика, далеко не всі додаткові послуги можуть 

збільшити рентабельність бізнесу, а деякі мають зворотній 

ефект.  

Така ситуація пов’язана з тим, що прагнучи до 

проведення інноваційних змін в соціокультурному просторів 

заклади ресторанного бізнесу не розраховують економічних 

наслідків, а розроблені заходи мають тривалий термін 

окупності.  

Досить часто це твердження підкріплюється порушенням 

класичних стандартів обслуговування клієнтів та відвідувачів.  

Так, існують випадки, коли брендові ресторани 

впроваджують у закладі ді-джеїв і вводять в своє меню суші і 

роли. Пивні ресторани пропонують своїм відвідувачам кальян. 

Деякі заклади, переслідуючи мету впровадження нових ідей у 

свою діяльність, експлуатують одразу кілька ідей. У таких 

місцях можна зустрітися з суперечливими складовими: караоке 
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зал поряд з ювелірним бутіком, більярдний холл – із закладом 

японської кухні, баром.  

Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам 

широкий асортимент додаткових послуг.  

В наш час особливо популярні наступні поєднання: 

заклади із східною кухнею і кімнати для кальяну, класичні 

ресторани з кав’ярнями.  

Такі заходи, що передбачають поєднання кількох 

напрямків спеціалізації, спрямовані на затримку відвідувачів на 

тривалий час, щоб вони змогли замовити більше послуг та страв.  

Ідея подібних ресторанів в тому, що гості зранку 

приходять на сніданок, потім обід, ввечері – на вечерю і каву з 

сигарою. Вважається, що люди обирають заклад з повним 

спектром послуг і тим самим більш повно і комплексно 

задовольняють свої вимоги, а заклади ресторанного 

господарства за рахунок таких інновацій в соціокультурному 

просторі отримують вищий економічний ефект.  

Безумовно існуючі під одним дахом ідеї мають 

поєднуватись однією концепцією і взаємодоповнювати одна 

одну.  

Будь-яке нововведення потрібно ретельно вивчити, 

враховуючи смаки і побажання своїх відвідувачів, щоб 

відповідати їх очікуванням.  

Вводити додаткову послуги за принципом «чим більше, 

тим краще» досить небажано.  

Перш за все потрібно вивчити історію закладів зі 

схожими концепціями або з аналогічними пропозиціями послуг, 

здійснити маркетингове дослідження ринку. Після виявлення 

доцільності проведення змін варто розпочинати їх 

впровадження у власному закладі, але обов’язково з 

врахуванням індивідуальних особливостей.  
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Для прикладу можна розглянути успішність 

впровадження кейтерингових послуг у закладах громадського 

харчування. Зокрема, популярність, яку досяг кейтерінг, 

останнім часом стрімко зростає.  

Кейтеринг – це галузь суспільного харчування, пов’язана 

з наданням послуг.  

На світовому ринку кейтерінг почав активно розвиватись 

в США на початку ХХ століття, під час масштабного 

будівництва хмарочосів, для організації харчування великої 

кількості працівників.  

Одночасно ідею швидко поширили як спосіб 

забезпечення харчування співробітників великих промислових 

підприємств і офісних працівників бізнес-центрів США і Європи 

з метою більш ефективної організації роботи.  

За інноваціями кейтирингу стоять не лише економічні 

причини, але і зростання споживчих потреб клієнтів. 

Кейтерінгові клієнти почали купувати послуги «під ключ», коли 

фірма-організатор бере на себе рішення всіх моментів 

святкування (меню, місце, охорона, оформлення, забезпечення 

паркування та ін.).  

Нині по всій Україні, особливо у великих містах, існують 

кейтерингові компанії, які забезпечують харчовими продуктами 

велику кількість споживачів, а прибутковість даного виду 

діяльності постійно зростає. Тобто дана інновація є вигідною і 

привабливою не лише для підприємців, які її впровадили, але і 

для споживачів, які нею користуються. 

Варто відмітити, що кілька років назад інновацією в 

ресторанному бізнесі вважався виклик таксі із кафе чи 

ресторану або бронювання столів по телефону.  

Трохи пізніше інноваційними ставали ресторани, в яких 

можна було зробити замовлення додому, а також заклади в яких 

в різноманітних конкурсах можна було виграти знижку на 

обслуговування або наприклад вечерю на двох.  
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Перш за все необхідно зробити акцент на здоровому 

харчуванні, тобто запропонувати споживачу будь-якої форми 

кейтерингових послуг "здорову їжу", приготування якої 

базується на використанні екологічно-чистої сировини, а також 

без генно-модифікованих продуктів.  

Також запропонувати процеси приготування страв, які 

майже не руйнують поживні речовини, вітаміни та процес 

приготування проходить при знижених температурах, без 

утворення хрумкої шкірочки.  

Одним із таких методів є технологія Sous-vide (су вид) – 

спосіб термічної обробки продукту.  

Це метод низькотемпературної обробки, який 

призначений для приготування м’ясних, рибних, овочевих, 

фруктових страв.  

Даний метод дає можливість приготувати страву у 

власному соку, без додавання жиру чи інших шкідливих 

добавок. Завдяки такій обробці отримують страву з м’якою 

консистенцією та чудовими смаковими властивостями.  

Принцип цього методу базується на тривалому варінні 

продуктів при низькій температурі (від 47 до 70-80
о
С). 

Досягається це завдяки спеціальним термопакетам, в які 

запаковується продукт з додаванням спецій. Потім пакети 

занурюють в гарячу воду. Температура води підтримується 

протягом тривалого часу до 72
0
 С, до кипіння не допускається.  

Перевагами даної технології є: збереження аромату та 

соку продукту, зменшення втрат маси на 15-35%, економія 

електроенергії на 20-28%, виключення всихання і зневоднення 

продукту, запобігання окисленню ліпідів, як наслідок – 

прогорання, збільшення термінів зберігання, зменшення витрат 

спецій на 30-40%, збільшення швидкості варіння при збереженні 

тепловитрат.  
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Крім даних інновацій необхідно запропонувати для 

кейтерингу з обслуговування подій впровадити інновацію для 

сервування банкетного столу – карвінг та арт-візаж.  

Карвінг – це вирізання з овочів та фруктів різноманітних 

квітів, рослин та фігурок.  

Арт-візаж – новий напрям в кулінарії, кулінарне 

мистецтво професійно декорувати страви.  

Застосування карвінгу та арт-візажу в сервіруванні столів 

зробить їх особливо святковими, яскравими та незвичайними. 

Це сприятиме споживачам отримати справжню насолоду не 

тільки від споживання страв, а й від милування ними.  

Для соціального кейтерингу можна розробити циклічне 

меню в яке входить більше 30 страв. Розширити асортимент 

меню завдяки приготуванню страв із нетрадиційної сировини – 

дикорослих ягід, субпродуктів, річкової та ставкової риби, а 

також овочів та фруктів, які вирощені поблизу. 

Для кейтерингу на транспорті можна впровадити 

використання нових методів упаковки за технологією ESL 

(Extended Shelf Life – збільшений термін зберігання) – процес 

пакування швидкопсувних продуктів харчування в середовищі 

інертних харчових газів, високого ступеня кріогенного 

очищення, що забезпечує придушення мікробіологічного росту 

аеробних і анаеробних патогенних мікроорганізмів. 

В сучасному ж обслуговуванні виникає значна кількість 

новинок, які до цього часу повністю не вивчені ні ресторанними 

закладами, ні їх відвідувачами. Але, очевидно, що за ними 

майбутнє інноваційного соціокультурного обслуговування 

споживачів ресторанних послуг, тому охарактеризуємо ці 

нововведення більш детально (табл. 11.1). 
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Таблиця 11.1 

Характеристика інноваційних технологій в соціокультурному 

просторі сучасного ресторанного бізнесу 

ННааззвваа  ііннннооввааццііййннооїї  

ттееххннооллооггііїї  
ХХааррааккттееррииссттииккаа  

ККррееааттииввнніі  IITT  

ттееххннооллооггііїї  
ВВ  ннаашшее  жжииттттяя  ппооссттііййнноо  ввххооддяяттьь  ннооввіі  

ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї,,  яяккіі  ввннооссяяттьь  

ккррееааттииввнніі  ііннннооввааццііїї  вв  рреессттоорраанннниийй  

ббііззннеесс..  ССььооггоодднніі  іі  ттууррииссттии,,  іі  жжииттеелліі  

ммііссттаа  ввііддддааююттьь  ппееррееввааггуу  рреессттооррааннаамм,,  

ккааффее,,  ббаарраамм,,  ддее  єє  ббееззккоошшттооввнниийй  WWII--FFII..  

ТТааккоожж,,  ччаассттоо  ддоо  рреессттоорраанніівв  

ппррииввааббллююююттьь  ввііддввііддууввааччіівв  ттееппллаанн--шшооуу,,  

ккооллии  ннаа  ооччаахх  ввііддввііддууввааччіівв  ттееппллаанн--ккууххаарр  

ввііррттууооззнноо  ссттввооррююєє  яяккуу--ннееббууддьь  ффііррммооввуу  

ссттррааввуу..  

ННааууккооввоо--ттееххннііччнниийй  ппррооггрреесс  

ппррооппооннууєє  ттееппллаанн--шшооуу  зз  іінннноовваацціієєюю  ––  

ккооллии  ппоорряядд  зз  ррооббооччиимм  ммііссццеемм  ккууххаарряя  ннаа  

ккууххнніі  ввммооннттооввааннаа  ккааммеерраа,,  аа  ннаа  

ммооннііттоорраахх  уу  ззаалліі  ззаа  ссттооллииккааммии  ззаа  ййооггоо  

ддііяяммии  ссппооссттееррііггааююттьь  ввііддввііддууввааччіі..  

ЕЕллееккттррооннннее  ммееннюю  ННооввіі  ввииннааххооддии  ввіідд  AAppppllee  ввссттииггллии  

ссттааттии  ррееввооллююццііййннооюю  іінннноовваацціієєюю  вв  

рреессттооррааннннооммуу  ббііззннеессіі,,  ззааммііннииввшшии  ссооббооюю  

ссттааррооввиинннніі  ззввииччааййнніі  ггррооссббууххии--ммееннюю..  

ППррииччооммуу  ввииггррааллии  ппррии  ццььооммуу  іі  

рреессттооррааттооррии,,  іі  ввііддввііддууввааччіі::  ііннттееррааккттииввннее  

ееллееккттррооннннее  ммееннюю  ссттааллоо  ккааннааллоомм  ззвв’’яяззккуу  

ммііжж  ннииммии  іі  ддооззввооллииллоо  ааддммііннііссттррааццііїї  

шшввииддккоо  ррееддааггууввааттии  ммееннюю  іі  ввннооссииттии  вв  

ннььооггоо  ннооввіі  ссттррааввии..    

ДДлляя  ввііддввііддууввааччіівв  ввііззиитт  вв  рреессттоорраанн  

ммоожжннаа  ппооррііввнняяттии  зз  ггррооюю,,  яяккаа  ддооззввоолляяєє::    

--  ооббррааттии  зз  ккааррттии  ввиинн  ззааккллааддуу  ввиинноо  ззаа  

ццііннооюю,,  ррооккуу,,  ррееггііооннуу,,  ббууккееттуу,,  аа  ппооттіімм  ддоо  
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ннььооггоо  ооббррааттии  ссттррааввуу  зз  ммееннюю;;  

--  ппііддррааххууввааттии  ккааллооррііййннііссттьь  ттиихх  ччии  

іінншшиихх  ссттрраавв;;    

--  ппррии  ввииббоорріі  ссттрраавв  ббааччииттии  ооддррааззуу  

ккііннццееввуу  ссууммуу  ччееккаа;;    

--  вв  ооччііккуувваанннніі  ззааммооввллеенннняя  ппооггррааттии  вв  

ііггррии,,  ссккооррииссттааттииссьь  ІІннттееррннееттоомм..  

QQRR--ккоодд  іі  ммоожжллииввооссттіі  

ммааррккееттииннггуу  
ВВииннааххіідд  QQRR--ккооддуу  ––  ввііддккрриивв  ннооввіі  

ннееооббммеежжеенніі  ммоожжллииввооссттіі  ддлляя  oonn--llііnnee  

ввззааєєммооддііїї  ккооммппаанніійй  іі  ккооррииссттууввааччіівв..    

ВВ  QQRR--ккооддіі  ммоожжннаа  ззааппррооггррааммууввааттии  ввссіі  

ввііддоомміі  ііннннооввааццііїї  рреессттооррааннннооггоо  ббііззннеессуу,,  аа  

ттааккоожж  ббааггааттоо  ннооввиихх  ммоожжллииввооссттеейй..    

УУ  ккввааддррааттіі  ммоожжннаа  ззааккооддууввааттии  ііссттооррііюю  

рреессттооррааннуу::  ввииннииккннеенннняя,,  ааввттооррссттввоо  

ддееттааллеейй  ііннттеерр’’єєрруу  іі  ккааррттиинн..    

ВВііддввііддууввааччіі  ввииввччааююттьь  ккоожжннуу  ссттррааввуу  зз  

ммееннюю::  ссккллаадд,,  ккааллооррііййннііссттьь,,  ссппооссіібб  

ооббррооббккии..  ЗЗаа  ддооппооммооггооюю  QQRR--ккооддуу  

рреессттоорраанн  ммоожжее  ппооввііддооммлляяттии  ссввооїїхх  

ввііддввііддууввааччіівв  ппрроо  ааккццііїї,,  ллооттееррееїї,,  

ррооззііггрраашшіі,,  ааккттииввуувваанннняя  ннооввиихх  

ррііззннооммааннііттнниихх  ппррооггрраамм  ллоояяллььннооссттіі,,  

ввллаашшттооввууввааттии  ггооллооссуувваанннняя,,  ііннттееррааккттииввнніі  

ооппииттуувваанннняя  іі  ввііддггууккии  ппрроо  рреессттоорраанн  ввіідд  

ггооссттяя..  

««ММооббііллььнниийй  

ооффііццііааннтт»»  
ЦЦее  ддуужжее  ееффееккттииввнниийй  ссппооссіібб  

ппррииййнняяттттяя  ззааммооввллеенннняя,,  ззаа  ддооппооммооггооюю  

ббееззддррооттооввиихх  ппооррттааттииввнниихх  ппррииллааддіівв..    

ППррооггррааммннее  ззааббееззппееччеенннняя  ннаа  

ммооббііллььннооммуу  ппррииссттррооїї  ввммііщщууєє  ммееннюю  

ввссььооггоо  рреессттооррааннуу,,  ооффііццііааннтт  шшввииддккоо  

ммоожжее  ооббррааттии  ссттррааввуу  зз  ммееннюю,,  аа  ггооллооввннее  

шшввииддккоо  ппееррееддааттии  ззааммооввллеенннняя  ннаа  ккууххннюю  

ппоо  ббееззппррооввііддннооммуу  ззвв’’яяззккуу..    

ППррии  ццььооммуу  ззннааччннаа  ееккооннооммііяя  рреессууррссіівв  
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іі  ооддннооччаасснноо  ппііддввиищщууєєттььссяя  ррііввеенньь  

ооббссллууггооввуувваанннняя  ггооссттяя..  

ШШввееддссььккиийй  ссттіілл  ннаа  

ккооннввееєєрріі  
ВВ  ббррииттааннссььккооммуу  рреессттоорраанніі  YYOO!!SSuusshhii  

ггооттооввіі  ссттррааввии  ппрряяммоо  зз--ппіідд  ккууххоонннниихх  

ііннссттррууммееннттіівв  ннаа  ккооннввееєєрріі  ппррооххооддяяттьь  

ччеерреезз  ссттооллииккии..    

ВВііддввііддууввааччіі  ммоожжууттьь  ббррааттии  зз  ррууххооммооїї  

ссттррііччккии  ввссее,,  щщоо  ппооддооббааєєттььссяя..    

ІІннннооввааццііййнниийй  ззааккллаадд  ппооччааввссяя  зз  ннааззввии,,  

ввллаасснниикк  ззааккллааддуу  ззааррееєєссттрруувваавв  ттооввааррннуу  

ммааррккуу  YYOO!!,,  ннее  ззннааююччии,,  ддее  їїїї  ззаассттооссууввааттии,,  

ззггооддоомм  ззууппииннииввссяя  ннаа  ссуушшіі--рреессттоорраанніі,,  щщоо  

ббууллоо  ддуужжее  ввллууччнноо..    

ДДоо  22001133  ррооккуу  ммеерреежжаа  ссяяггннууллаа  ддоо  110000  

ззааккллааддіівв  

««ККооббррееннддииннгг»»  ««ККооббррееннддииннгг»»  ––  ццее  ссииммббііоозз  22  ррііззнниихх  

ннааппрряяммккіівв  ббііззннеессуу,,  ддее  ггііссттьь  ммоожжее  ннее  

ттііллььккии  ооббііддааттии,,  ааллее  іі  ззааййммааттииссьь  

ввллаассннииммии  ссппррааввааммии,,  ддииввииттииссьь  ффііллььммии..    

ЗЗаарраазз  ллююддии  ххооччууттьь  ооттррииммууввааттии  

ммааккссииммуумм  ппооссллуугг  вв  ооддннооммуу  ммііссцціі..  

РРеессттооррааттооррии  ннааммааггааююттььссяя  ззааддооввооллььннииттии  

ввссіі  ппооттррееббии  ггооссттеейй  іі  ррообблляяттьь  ссттааввккуу  ннее  

ннаа  ккууххннюю,,  аа  ннаа  ррііззнніі  ппооссллууггии..  

9955%%  ррооббооттіівв  ВВ  ккииттааййссььккооммуу  ммііссттіі  ХХааррббіінн,,  

ффууннккццііооннууєє  ккааффее,,  ддее  ооссннооввннуу  ррооббооттуу  

ррообблляяттьь  ррооббооттии  ппіідд  ккееррііввннииццттввоомм  

ііннжжееннеерріівв..  ЗЗууссттррііччааююттьь  кклліієєннттіівв  

ррооббоошшввееййццааррии,,  ггооттууююттьь  ссттррааввии  

ррооббооккууххаарріі,,  ооббссллууггооввууююттьь  ввііддввііддууввааччіівв  

ррооббооооффііццііааннттии..  

ЇЇжж  іі  ппллааттии  ссккііллььккии  

ххооччеешш  
УУ  ссввііттіі  ііссннууєє  ппррааккттииккаа  ввееддеенннняя  

рреессттооррааннннооггоо  ббііззннеессуу,,  яяккаа  ббааззууєєттььссяя  ннаа  

ввііддссууттннооссттіі  цціінн  ннаа  ссттррааввии  ттаа  ннааппооїї,,  

ввііддввііддууввааччіі  ппооввиинннніі  ннаа  ссввіійй  ррооззссуудд  

ссппллааччууввааттии  ккоошшттии..    
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ММааббууттьь,,  ццее  ннааййррииззииккоовваанніішшаа  

ііннннооввааццііяя  вв  рреессттооррааннннооммуу  ббііззннеессіі,,  

ооссккііллььккии  ппееррееддббааччааєє  ввииссооккиийй  ссттууппіінньь  

ддооввііррии  ддоо  ллююддеейй..    

ВВ  22001100  ррооцціі  ааммееррииккааннссььккаа  ммеерреежжаа  

PPaanneerraa  BBrreeaadd  ввііддккррииллаа  ззааккллаадд  ппоо  ттааккіійй  

ммооддеелліі,,  ааллее  вв  ммееннюю  ббууллии  ввккааззаанніі  

ррееккооммееннддоовваанніі  ццііннии..  ККоошшттии  ззаа  ссппоожжииттіі  

ссттррааввии  ттаа  ннааппооїї  ккллааддууттьь  вв  ссппееццііааллььнниийй  

яящщиикк..  

ВВссее  ппоо  оодднніійй  цціінніі  ВВ  ББууккооввеелліі  ккааффее  ««ВВааррееннииккии»»  ппррааццююєє  

ппоо  іінншшіійй  ссххеемміі..  ТТуутт  ввссіі  ппррооддууккттии  

ккоошшттууююттьь  ооддннааккооввоо  ззаа  ккііллооггрраамм..    

ННаа  ппррииллааввккаахх  ррооззммііщщеенніі  ррііззнніі  ссттррааввии  

іі  ппооссуудд..  ППоо  ббаажжааннннюю  ооббрраанніі  ссттррааввии,,  

ссааммооссттііййнноо  ккллааддууттьь  ннаа  ттааррііллккуу  іі  

ввііддннооссяяттьь  ддоо  ккаассии..  ТТааррііллккуу  ззвваажжууююттьь  іі  

ррооззррааххооввууююттьь  ззггіідднноо  ввааггии  іі  ффііккссооввааннооїї  

ссууммии..  

ВВууллииччнніі  ккііооссккии  ННаа  ззммііннуу  ддеешшееввиимм  ввууллииччнниимм  ккііооссккаамм  

ппррииххооддяяттьь  ппеерреессууввнніі  ррууххоомміі  

ффууррггооннччииккии,,  щщоо  ппррооппооннууююттьь  ааввттооррссььккуу  

ккууххннюю  ззіі  ссввііжжиихх  ппррооддууккттіівв..  

ППоояявваа  ццььооггоо  ттррееннддаа  ппоовв’’яяззааннаа  зз  

ннаассииччеенниимм  ррииттммоомм  жжииттттяя,,  ккооллии  ннааввііттьь  

ззааббееззппееччеенніі  ллююддии,,  ннее  ммааююччии  ччаассуу,,  

ммоожжууттьь  ппееррееккууссииттии  ссттррааввааммии  ззіі  шшввииддккооїї  

ккууххнніі  
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ТЕМА 12. 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГОТЕЛЬНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

12.1. Організаційні інновації в готельному господарстві 

12.2. Соціальні інновації в готельному господарстві 

12.3. Інфраструктурні інновації в готельному  

          господарстві  

12.4. Технологічні інновації в готельному господарстві  

12.5. Економічні інновації в готельному господарстві  

 

 

12.1. Організаційні інновації в готельному 

господарстві 

 

Міжнародна конкуренція, глобалізація ринків, масштабне 

проникнення іноземних готельних підприємств на український 

ринок переводять проблему управління до числа пріоритетних 

управлінських завдань, успішне вирішення яких забезпечить 

виживання та сталий розвиток готелів у новому середовищі. 

Використання нетрадиційних методів привернення персоналу 

(лізинг, аутсорсинг, аутстаффінг) в тій або іншій формі дає 

готельному підприємству необхідну гнучкість.  

Аутсорсинг – це передача певних функцій компанії, 

сторонній організації, що має потенціал і штатні 

одиниці для реалізації цих функцій. 

Аутсорсинг персоналу звільняє підприємство від 

необхідності утримувати дорогий штат і надає можливість 

користуватися послугами кваліфікованих фахівців.  

Аутстаффінг – це вивід персоналу за штат компанії-

замовника і оформлення його у штат компанії-

провайдера.  
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Ідея аутстафінгу персоналу полягає у тому, що 

співробітники, формально працевлаштовані в компанії-

провайдері, але в той же час виконували свої обов’язки на 

попередньому місці роботи.  

Аутстаффінг: 

- скорочує витрати та трудозатрати на ведення 

документообігу; 

-  використовуючи послуги аутстафінгу компанії 

відмічають покращення якості виконання роботи, 

значно зростає рівень керованості персоналом, 

відпадає потреба тримати у штаті недбалих 

працівників. Подвійний контроль над робітником (з 

боку замовника та кадрового агентства) дає хороші 

результати.  

Звичайно про вище зазначені методи роботи з 

персоналом згадують тоді, коли постає проблема 

невідповідності наявних трудових ресурсів і потреб 

підприємства в них. Вирішенням цієї проблеми є розробка 

програми зміни кількісних та якісних параметрів трудових 

ресурсів підприємства. Така програма може передбачати 

задоволення потреб у персоналі шляхом додаткового навчання, 

прийому на роботу спеціалістів певного профілю, передача 

завдань на виконання іншим підприємства, або ж інші заходи.  

Існує три основні причини, які змушують керівників 

організацій звернутися до кадрових агентств з підбору 

тимчасових працівників або до привернення на певний термін 

спеціалістів:  

- тимчасова потреба готелів у висококваліфікованих 

спеціалістах;  

- поява вакантних місць на короткий термін;  

- сезонність роботи готельних підприємств.  

Звичайно, в Україні ринок послуг кадрового лізингу 

досить молодий.  
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За кордоном кадрові агентства знаходяться на іншій 

стадії розвитку: вони не обмежуються набором готових 

спеціалістів у лізинговий штат, а «вирощують» всій лізинговий 

потенціал, відбираючи талановиту молодь, інвестуючи в неї 

кошти, для того, щоб у майбутньому здавати її а оренду 

підприємствам, які потребують висококваліфікованих 

спеціалістів.  

За лізингом персоналу в Україні добре майбутнє, 

оскільки він дозволить багатьом готельним підприємствам 

зважено підійти до вирішення питання про оптимальне 

використання персоналу у своїй діяльності.  

Більш дешевим шляхом вирішення проблем нестачі 

власного персоналу є використання послуг фрілансерів. 

Особливо ефективним є цей варіант для підприємств середнього 

та малого бізнесу, однак для готельних підприємств цей спосіб є 

недостатньо розповсюдженим.  

Фріла́нсер (англ. Freelancer – «вільний митець») – 

вільнонайманець, який сам шукає собі проекти, може 

одночасно працювати на декілька фірм. Будучи поза 

постійним штатом якої-небудь компанії, фрілансер 

може одночасно виконувати замовлення для різних 

клієнтів. 

Сучасні фрілансери – це люди різноманітних професій 

(юристи, лікарі, психологи, бізнес-консультанти, тренери, 

торгові агенти, маркетологи, програмісти, журналісти тощо).  

Тим не менше професійний фрілансер – явище досить 

нове для України, хоча у США та країнах Європи спеціалістів, 

які заробляють гроші на умовах вільної зайнятості, дуже багато.  

Вітчизняні готельні підприємства до послуг фрілансерів 

ставляться досить обережно, на відміну від іноземних фірм, які з 

радістю залучають таких працівників. Це пов’язано в першу 

чергу з їх орієнтацією на західну модель ведення бізнесу, яка 

передбачає використання проектного підходу.  
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Тобто під існуючий запит клієнта збирається команда 

спеціалістів, кожний з яких є професіоналом в певній галузі. 

Після виконання замовлення команда може працювати над 

новим проектом, або ж розвалитися.  

Як правило, така форма роботи приносить задоволення і 

замовнику, і спеціалістам, що працюють над проектом. 

Сьогодні на ринку праці в Україні спостерігається значне 

зростання попиту на фрілансерів, особливо у сферах реклами, 

журналістики, комп'ютерних та Інтернет-технологій, творчих 

проектах.  

Спеціалісти високого рівня, що мають необхідний досвід 

роботи та ділові якості, часто працюють як фрілансери в галузі 

консалтингу – управлінського, кадрового, юридичного. Все це 

надає неймовірні можливості для готельних підприємств, 

оскільки вони мають шанс отримати необхідного спеціаліста за 

відносно невеликі кошти.  

Але існування технології фрілансу має і певні загрози для 

кадрового потенціалу підприємства.  

По-перше, висококваліфіковані працівники, які не завжди 

готові працювати у суворих рамках конторської роботи (графік 

роботи, обмеження щодо зовнішнього вигляду, нав’язування 

рішень вищого керівництва) можуть скористатися чудовою 

альтернативою постійній роботі з можливістю вільно заробляти, 

тобто стати на шлях фрілансера і покинути роботу на 

підприємстві.  

По-друге, діями найманих фрілансерів не керує 

патріотизм, відданість, принципи і лояльність по відношенню до 

підприємства, для них це просто тимчасова робота. В готельних 

підприємствах у якості фрілансерів можна залучати фахівців з 

використання ІТ-технологій, маркетологів, у т. ч. по роботі в 

соціальних мережах, іміджмейкерів, фахівців з реклами та інших 

фахівців, які опосередковано мають відношення до надання 

готельних послуг, і в більшій мірі створюють необхідні умови 

для здійснення основного виду діяльності.  
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Достатньо ефективним інноваційним інструментом у 

вирішення цієї проблеми є використання технології коучингу, 

особливо у практиці професійного розвитку управлінського 

потенціалу підприємства.  

Коучинг (від англ. Coaching – тренерство), вишкіл – 

інструмент особистісного й професійного розвитку. 

 Коучинг – це мистецтво створення, за допомогою 

бесіди й поведінки, середовища, яке полегшує рух 

людини до бажаних цілей, так, щоб воно приносило 

задоволення. 

 Коучинг – це процес створення коучем умов для 

всебічного розвитку особистості клієнта. 

 Коучинг – це мистецтво сприяти підвищенню 

результативності, навчанню й розвитку іншої 

людини.  

 Коучинг – це триваючі відносини, які 

допомагають людям одержати виняткові результати 

в їхньому житті, кар'єрі, бізнесі або в суспільних 

справах. За допомогою коучингу клієнти 

розширюють сферу пізнання, підвищують 

ефективність і якість свого життя. 

 Коучинг – це система реалізації спільного 

соціального, особистісного й творчого потенціалу 

учасників процесу розвитку з метою одержання 

максимально можливого ефективного результату. 

Західні практики-кадровики вважають коучинг найбільш 

ефективним методом реалізації скритого професійного та 

ділового потенціалу людини (працівника). Особливо 

ефективним він стає за умови, коли працівник дійсно 

зацікавлений тим, як стимулювати своє кар’єрне зростання та 

розкриття особистісного потенціалу.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Але слід зазначити що впровадження цього методу 

навчання серед рядових працівників підприємства не є 

економічно доцільним, зважаючи на його дороговизну.  

В даному випадку функцію коуча, в певному його 

вигляді, повинні виконувати керівники (менеджери).  

Отже, коучинг як стиль менеджменту – це взаємодія між 

керівником та підлеглим, яка призводить до значного 

збільшення ефективності та результативності роботи, мотивації 

працівника, підвищення особистої відповідальності.  

Для того, щоб коуч-менеджмент був ефективним, 

необхідно дотримуватися наступних умов. 

По-перше, підлеглий має адекватно сприймати такий 

стиль взаємодії з ним.  

По-друге, коуч-менеджмент має «вписуватися» в 

характер праці підлеглого та управлінську культуру 

підприємства в цілому.  

По-третє, до такого стилю керування має бути готовий 

сам керівник.  

Саме третя умова у більшості випадків і є перепоною 

щодо використання коуч-менеджменту на підприємстві. 

Оскільки на практиці виявляється, що бажання керівництва 

підвищувати ефективність спільної праці за рахунок навчання 

інших більшому ніж ти знаєш або можеш сам (що фактично і 

пропонує коучинг) є недостатнім.  

Декілька років тому в Україні з'явився ще один новий 

західний термін, безпосередньо пов'язаний з роботою персоналу, 

– дауншифтінг. 

Дауншифтінг – перехід з роботи за яку багато платять, 

але пов'язаної з постійними стресами, навантаженнями, 

яка забирає багато вільного часу, на більш спокійну, 

хоча і з меншим рівнем заробітку роботу 
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Перша реакція керівників підприємств та працівників 

кадрових служб була досить спокійною, оскільки вони вважали, 

що в Україні дауншифтінг не скоро стане масовим явищем і 

відповідно не становить абсолютно ніякої загрози стану їх 

кадрового потенціалу.  

Але на думку більшості західних спеціалістів таке 

ставлення до дауншифтінгу є хибним, оскільки навіть в умовах 

коли вітчизняні спеціалісти навряд чи відмовляться від вигідних 

пропозицій та кар’єрного зростання з причини повальної 

бідності та не облаштованості, дауншифтінг в Україні існує, і в 

першу чергу, у формі управління кар’єрою.  

Головною зовнішньою ознакою дауншифтинга є відмова 

від кар'єри, від нескінченого споживання, від демонстрації свого 

статусу, рівня та стилю життя тощо.  

Не потрібно також буквально сприймати дауншифтінг, як 

процес уходу з роботи. Як показали дослідження найбільш 

розповсюдженими способами дауншифтінгу є – зменшення 

кількості годин роботи (29%), менш відповідальна та 

прибуткова робота (23%), відмова від роботи взагалі (19%), 

зміна сфери діяльності (19%).  

А серед тих, хто вже став дауншифтером, 34% – повністю 

задоволені своїм новим життям, а 37 % – задоволені, але 

шкодують про зменшення доходів.  

Правда є ще 16% тих, хто важно переживає втрату 

попередньої роботи, а також 7% – незадоволених змінами у 

своєму житті.  

Виходячи із зазначеного вище мабуть все ж таки зарано 

говорити про дауншифтінг як про соціальне явище, тому це 

поняття пов'язано насамперед з індивідуальними якостями та 

потребами людини.  

Особливе місце в політиці будь-якого готелю займає 

підвищення кваліфікації та навчання керівників вищої ланки. Як 

правило топ-менеджери відомих ланцюгових готелів проходять 
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практику у провідних п'ятизіркових готелях і відомих 

ресторанах за кордоном, а також провідних світових ВНЗ, що 

здійснюють підготовку в сфері готельного сервісу. Крім того, в 

багатьох готелях проводяться заняття з англійської мови.  

Найбільш перспективним працівникам надається 

можливість відправитися на перепідготовку або підвищення 

кваліфікації в спеціалізовані навчальні заклади. Успішно склали 

іспити видаються сертифікати або посвідчення державного 

зразка, в залежності від кількості навчальних годин.  

Отже, розвиток соціально-економічних відносин в 

умовах глобалізації передбачає врахування світових тенденцій у 

практиці роботи вітчизняних готельних підприємств. Сьогодні 

аспекти діяльності підприємства пов’язані з персоналом, як його 

основним стратегічним ресурсом у конкурентній боротьбі, 

повинні будуватися на основі інноваційних технологій 

формування, розвитку та реалізації кадрового потенціалу. Це 

дозволить керівникам підприємств приймати обґрунтовані 

управлінські кадрові рішення.  

 

2. Соціальні інновації в готельному господарстві 

 

Сьогодні, коли діалектика суспільного розвитку 

обумовила створення і затвердження нових соціальних 

установок і нової соціальної політики, а також формування 

нового соціального мислення, соціальна робота здобуває усе 

більш чіткі структурні обриси як особливий вид професійної, 

наукової і освітньої діяльності.  

Сучасні організації та установи, які проводять свою 

діяльність у соціальній сфері, повинні адаптуватися до реалій, 

що змінюються, навколишнього світу, передбачати тенденції 

прийдешніх змін. У ході вирішення цього завдання 

розробляються і впроваджуються різні нововведення в 



114 

соціальній сфері нашого суспільства. Саме вони все частіше 

визначаються вченими як соціальні інновації.  

Поняття «соціальна інновація» можна визначити як 

свідомо організоване нововведення або нове явище в практиці 

соціальної роботи, яке формується на певному етапі розвитку 

суспільства відповідно до соціальних умов, що змінюються, і 

яке має своєю метою ефективні позитивні перетворення в 

соціальній сфері.  

Соціальні інновації мають ряд особливостей у порівнянні 

з матеріально-технічними.  

Якщо перші є, як правило, результатом колективної 

творчості, то при розробці матеріально-технічних інновацій 

переважає індивідуальне авторство.  

Крім того, віддача від соціальних інновацій віддалена у 

часі, її ефект не проявляється швидко і не носить конкретного 

характеру, що взагалі-то характерно для матеріально-технічних 

новацій.  

Соціальні інновації досить різноманітні, що обумовлено 

різноманіттям явищ соціального життя.  

При класифікації соціальних інновацій використаються 

різні підстави.  

Вчені розробляють спеціальні програми, мета яких – 

соціально-психологічне забезпечення нововведень. Їхніми 

основними елементами є:  

- критичне відношення до майбутніх нововведень; 

-  аргументація на їх користь;  

- обґрунтування «кінцевих результатів, очікуваних у 

підсумку реалізації нововведення;  

- вивчення думки працівників організації з метою 

виявлення прихильників і супротивників 

нововведення і знаходження правильного підходу до 

кожної зацікавленої людини;  
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- затвердження плану впровадження нововведення з 

урахуванням результатів обговорень і опитування 

суспільної думки.  

На основі цих програм можна розробити механізм, який 

сприяє ослабленню дії факторів гальмування за рахунок 

стимулювання творчості працівників:  

- створення умов для підтримки творчої атмосфери в 

організації; 

- стимулювання інноваційної діяльності молодих 

працівників; 

- регулярне проведення конкурсів інновацій; 

- матеріальна і моральна підтримка творчих працівників 

(заснування державних звань, премій, направлення на 

стажування в закордонні центри і т.д.). 

Отже, соціальні інновації стосуються різних аспектів 

життя людини, таких як здоров’я, відпочинок, у тому числі 

спорт, забезпечення харчуванням, можливістю навчання та 

інших.  

Детальніше розглянемо, яким чином соціальні інновації 

реалізуються у сфері готельного господарства.  

Соціальні інновації в готельних підприємствах можна 

розділити на два основних виді:  

- внутрішні соціальні інновації (ті, що спрямовані на 

користь персоналу готельних підприємств); 

- зовнішні соціальні інновації (ті, що спрямовані на 

користь суспільства). 

Внутрішні соціальні інновації в готельних 

підприємствах реалізуються через сучасні соціальні технології, 

до яких слід віднести: 

- навчання високим стандартам обслуговування; 

- організація курсів із вивчення іноземних мов; 

- доброзичливу робочу атмосферу; 

- страхування персоналу готелів, у тому числі медичне; 
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- безкоштовні сніданки й обіди; 

- участь у вечірках і заходах для співробітників; 

- знижки на проживання й харчування в готелях 

відповідної мережі по всьому світу й багато іншого.  

Зовнішні соціальні інновації готельних підприємств 

реалізуються через: 

- спонсорство, меценатство, благодійну діяльність, 

підвищення цінової доступності послуг, які формують 

соціальний імідж готелю.  

Соціальний імідж організації – наведення широкій 

громадськості про соціальні цілі і ролі організації в 

економічному, соціальному й культурному житті суспільства.  

У світовій практиці готельні комплекси беруть участь у 

пайовому будівництві житла та суспільно значимих об'єктів – 

центрів дозвілля, лікувально-оздоровчих комплексів, надають 

фінансову підтримку фондам захисту природи, культурним 

центрам, центрам розвитку туризму, сприяють археологічним 

розкопкам і т.д.  

Особлива увага приділяється інноваційним концепціям 

готельних підприємств, які обслуговують потреби сучасного 

суспільства. До таких концепцій можна віднести екологічну 

концепцію готелю.  

Екологічні готелі – це готелі майбутнього, які здатні 

покращувати стан природного середовища, виховувати в 

суспільстві екологічну свідомість та відповідальність.  

Інноваційні методи по впровадженню екологічної 

політики в готельну індустрію сприяють, перш за все, реалізації 

соціальних цілей, а вже потім – є інструментом підвищення 

рентабельності та конкурентоспроможності готельного 

підприємства.  

Серед асортименту екологічної продукції – 
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- гелі для душу, мило, шампуні, кондиціонери, 

лосьйони, упаковки яких швидко розкладаються в 

землі;  

- серветки і рушники, що не потребують прання, а 

підлягають повторній переробці (економія води, часу і 

затрат робочої сили); 

- бамбукові лотки і кошики для сміття (бамбук 

фактично трава і має високу швидкість росту, що 

кваліфікує його як поновлюваний ресурс);  

- карти-ключі, посуд і прибори (можуть 

використовуватись після вторинної переробки, не 

забруднюють ґрунт);  

- хімічно безпечні миючі засоби; 

- новітні товари, що втілюють ресурсозберігаючі 

технології: цифрові термостати (регулятори 

температури повітря в приміщеннях), економічні 

душові кабіни, енергоефективне освітлення (регулятор 

яскравості освітлення для доповнення природного), 

датчик, який вимикає освітлення у всьому номері під 

час відсутності гостя та багато іншого.  

До головних переваг екологічно чистих продуктів 

відносяться:  

1. Відсутність шкідливого впливу на навколишнє 

середовище; 

2. Поліпшення здоров'я гостей і персоналу;  

3. Пластмаса, що використовується для упаковки, 

відповідає вимогам стандарту щодо швидкого розкладання в 

ґрунті;  

4. Ціна на екологічно чисті продукти не вища, ніж на 

шкідливі аналоги;  

5. Відсутність синтетичних ароматизаторів, барвників та 

консервантів;  
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6. Екологічно чисті продукти підлягають переробці, 

можуть бути використані в якості вторинної сировини;  

7. Продукція виготовляється з натуральних, 

сертифікованих інгредієнтів (трав, масел) і містить вітаміни.  

У міжнародному туризмі просуванням «зелених» 

технологій займається міжнародна організація Travelife 

Sustainability System, що заохочує готелі, що займаються 

природоохоронною діяльністю й просувають ідеї охорони 

навколишньої серед своїх гостей.  

Travelife Sustainability System має спеціально розроблену 

систему екологічного аудита, що передбачає нагороди залежно 

від досягнень підприємства готельного бізнесу. Дана ініціатива 

підтримується багатьма найбільшими туроператорами.  

Нагороди за заслуги в сфері природоохоронної діяльності 

й захисту навколишнього середовища найчастіше є ключовими 

інструментами продажів туристських продуктів. Це 

підтверджує, що сучасні мандрівники при виборі місця 

відпочинку й проживання враховують екологічну складову 

готелю і її досягнення в області охорони природного 

середовища. 

Завдяки логотипам «Travelife», присудженим 

туристським компаніям і підприємствам готельного бізнесу, 

мандрівники мають можливість зробити більш усвідомлений 

вибір.  

На сьогоднішній день система Travelife зареєструвала 17 

тисяч готелів, з яких 1500 підприємств пройшли повну 

екологічну експертизу, а більше 500 – одержали заслужені 

нагороди в сфері екології.  

Звернемо увагу на те, що сучасна індустрія гостинності 

України ще не має великого досвіду екологічної сертифікації 

своїх будівель і послуг, але вже робить перші кроки на шляху 

застосування «зелених» технологій. Першим українським 

готелем, що пройшов добровільну екологічну сертифікацію на 
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відповідність вимогам Державного екологічного стандарту 

ДСТУ ISO 14024 й одержав Міжнародний екологічний 

сертифікат, став готельний комплекс «Артеміда», розташований 

у селищі Понізовка району Велика Ялта. Знак «Зелений 

журавель» визнаний світовим співтовариством як знак 

відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 14024 

(ДСТУ ISO 14024) і входить до міжнародного реєстру 

Глобальної мережі екологічного маркування (GЕN), а також 

визнається 27 сертифікаційними системами 60 країн миру.  

Особливого значення для розвитку соціальних інновацій 

у вітчизняному готельному бізнесі набуває дослідження 

практичного досвіду соціально-інноваційної діяльності 

провідних готельних підприємств світу, а саме:  

1. Парк-готель - пансіонат для літніх людей 

європейського рівня.  

На відміну від західних країн, держави що утворилися на 

пострадянському просторі практично не в змозі забезпечити 

літнім людям, які потребують догляду, належний рівень 

утримання та обслуговування. Цю функцію взяли на себе парк-

готелі для літніх людей, що надають соціальні послуги 

європейського рівня, а саме: проживання, догляд і лікарська 

допомога. 

2. Спортивно-реабілітаційний готельний комплекс 

За даною ініціативою запропоновано 2 напрямки:  

1. Напрямок (за проектом): участь людей з інвалідністю в 

рамках програми ВТС.  

2. Напрямок (індивідуально): участь всіх бажаючих осіб 

без інвалідності: родичів, друзів або супроводжуючих осіб на 

пільгових умовах у віці від 14 до 70 років.  

Однією з інноваційних тенденцій у сучасному 

готельному обслуговуванні, здатною вирішити проблему 

доступності сервісу для клієнтів з обмеженими можливостями, є 

впровадження «Концепції універсального дизайну». 
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Універсальний дизайн (дизайн для всіх) або інклюзивний 

дизайн – стратегія, спрямована на проектування та наповнення 

різних типів середовища, продуктів, комунікацій, 

інформаційних технологій і послуг, для забезпечення 

доступності та розуміння всіма покупцями, відповідно для 

загального використання без необхідності адаптації.  

Універсальний дизайн припускає задоволення потреб 

будь-якого клієнта на основі рівноправного використання, 

гнучкості, простоти і зручності у використанні, сприйняття 

інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів, 

допустимість помилок з боку клієнта, забезпечення низького 

рівня фізичних зусиль при споживанні послуг.  

Впровадження стратегії універсального дизайну потребує 

значних змін у самому проектуванні (універсальне 

проектування). Проблема виникає у неспроможності 

застосування даного підходу готельними підприємствами, які 

функціонують на базі реконструйованих старих будівель. 

Архітектурні особливості таких об’єктів практично 

унеможливлюють перетворення планувальної організації будівлі 

та приміщень під вимоги універсального дизайну.  

Універсальне проектування в загальному розумінні – це 

процес створення просторів, предметів максимально зручних 

для всіх клієнтів, незалежно від їхнього віку, фізичних чи 

когнітивних можливостей, без необхідності використання 

допоміжних чи компенсаційних засобів або вузько спрямованих 

спеціалізованих рішень.  

Наприклад, відсутність сходинок або порогів біля входу у 

будівлю зробить її пристосованою як для людини з 

порушеннями опорно-рухового апарату, так і для людей з 

дитячою коляскою або транспортним візком; зовні стандартні, 

але ширші двері будуть зручними і для людини на інвалідному 

візку, і для будь-якої особи з валізами у руках.  

Особливо важливим є те, що універсальне проектування є 

концепцією, яка виходить за рамки питання доступності та 
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пристосованості будівель, охоплюючи також соціальні, 

економічні, культурні питання, і максимально сприятиме 

об’єднанню людей, а не поділу їх на окремі групи за різним 

ступенем можливостей.  

Використання універсального дизайну дозволить 

готельним підприємствам та багатьом іншим сервісним 

організаціям застосовувати в процесі обслуговування основні 

принципи та ідеї рівності і зручності для всіх клієнтів.  

Таким чином, в сучасних конкурентних умовах кожне 

готельне підприємство повинно функціонувати за принципом 

«сервіс, доступний для всіх». Соціальні інновації є сучасним 

трендом, який підхоплюють підприємства готельного 

господарства, отримуючи можливість задовольнити 

максимальну кількість потенційних клієнтів, включаючи такий 

сегмент споживачів, як люди з інвалідністю та інші 

маломобільні групи населення. 

 Соціально-відповідальне ведення бізнесу надає ряд 

переваг готельним підприємствам, а саме: збільшення обсягів 

реалізації та зміцнення позиції бренду, формування високого 

рівня репутації серед заінтересованих осіб, зменшення витрат на 

рекламу та можливість отримати стратегічних вигод від 

соціальних інвестицій. 

Все це може стати ключовою компетенцією готельних 

підприємств в умовах жорсткої конкурентної боротьби на 

вітчизняному та закордонному ринку готельних послуг. 

 

3. Інфраструктурні інновації в готельному 

господарстві  

 

Науково-технічний прогрес останніх десятирічь сприяв 

підвищенню вимог щодо використання будівельних матеріалів в 

будівництві, реконструкції та ремонті готельних підприємств. 
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Це пояснюється необхідністю дотримання основних вимог 

сучасності:  

- економічності; 

- екологічності; 

- безпеки. 

Існує безліч інноваційних технологій у виробництві та 

використанні оздоблювальних матеріалів. Тому коротко слід 

зупинитися на лише деяких з них.  

Стінові панелі для внутрішньої обробки. 

Сучасні стінові панелі для внутрішньої обробки 

виготовляються на основі двох основних матеріалів: 

скломагнієвого аркуша й гіпсокартонного аркуша.  

Такі панелі зберігають всі переваги цих матеріалів, але 

при цьому здобувають зовсім нові сфери застосування.  

Декоровані вогнестійкі панелі легкі в монтажі й значно 

заощаджують час і гроші на обробку приміщення. 

Негорючі панелі виготовляються товщиною 6, 8, 10, 12 

мм і комплектуються спеціальною системою кріплення. При 

виборі кольорів панелі можна вибрати в будь-який тон, або 

декори – що імітують різні породи дерева.  

Термоізоляційні матеріали  

Рідкий керамічний утеплювач. Так називають склад, що 

представляє собою масу, більше схожу на фарбу для нанесення 

на поверхні стін, ніж на звичну теплоізоляцію. Але незважаючи 

на те, що він має таку «надтонку» консистенцію, рідкий 

керамічний утеплювач є тепловим бар'єром, і після нанесення 

утворює на поверхнях термоізолюючий шар товщиною лише 

близько 0,5 мм. Нанесена у два шари така термоізоляція здатна 

зменшити тепловтрати до 30-40%.  

Рідким теплоізоляційним матеріалом звичайно йменують 

так називані термофарби. Вони названі так, оскільки володіють 
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у певній мері теплоізоляційним ефектом. Тому ця назва значною 

мірою відбиває суть явища.  

Термоізоляційна штукатурка  

Термоізоляційна штукатурка є найбільш ефективним 

матеріалом в області тепло- і гідроізоляції. Вона створена з 

використанням новітніх технологій і розробок в області 

будівельної теплофізики.  

Використання даного матеріалу багато будівельних 

компаній Європи знаходять більше дешевим, практичним і 

довговічним. При виробництві штукатурної суміші 

використається гранульоване піноскло. Саме цей матеріал має 

істотну механічну міцність і низький коефіцієнт 

теплопровідності. 

Термоізоляційна штукатурка поряд з відмінними термо- і 

гідроізоляційними властивостями й повною екологічною 

безпекою є негорючим, морозостійким і довговічним 

матеріалом. Термоізоляційна штукатурка, нанесена на стіни, 

надає їм ефект «подиху».  

Утеплення будинків і фасадів теплою штукатуркою 

впливає на мікроклімат усередині приміщення. Така суміш 

нівелює різницю температур усередині й зовні приміщення, тим 

самим, запобігаючи утворенню грибка, вогкості й конденсату. 

Тепла штукатурка має білі кольори. Штукатурну суміш можна 

наносити на будь-які стінові поверхні без попередньої 

підготовки, немає необхідності в ґрунтовці поверхні й армуванні 

сіткою. Тепла штукатурка може наноситися як вручну, так і 

штукатурними станціями й на відміну від використання 

стандартних матеріалів проводиться досить легко. Таку суміш 

досить просто розвести водою, перемішати й пластичний 

розчин, що має високе зчеплення з поверхнею, готовий до 

застосування.  

Технологія, за допомогою якої виробляється утеплення 

фасадів готелів термоізоляційною штукатуркою є досить 

простою, але в той час ефективним способом термоізоляції тих 
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будинків готелів, при будівництві яких ізоляція приміщень 

передбачена не була. 

Покриття стін, як зовні, так й усередині приміщення, 

дозволяє відновити споконвічний вид фасаду, додати свіжість 

будинку, а також знизити втрату тепла. 

Звукоізоляція  

Виробники сучасних звукоізоляційних матеріалів довели, 

що кращий ефект дає сполучення двох типів матеріалів: 

звукоізолюючих і звуковбирних.  

Це може бути гіпсокартон і шар м'якого матеріалу з 

натуральних або штучних волокнистих структур. З матеріалів 

найчастіше застосовують скловату й мінеральну вату, в останнє 

десятиліття затребувані пробка й кокосове волокно.  

Штучні матеріали також застосовні для звукоізоляції стін 

у панельному будинку: це поліестер, пінополіетилен та ін. 

Однак всі вони – уже вчорашній день, тому що сьогодні на 

ринку звукоізоляційних матеріалів з'явилася безліч принципово 

нових виробів, значно переважаючих традиційні матеріали за 

всіма параметрами. 

Інноваційні рішення в розвитку інфраструктури 

готелів  

Інноваційні рішення відіграють величезну роль у 

розвитку бізнесу, і особливе місце займають у готельній галузі. 

Сьогодні більша частина готелів є автоматизованими, адже 

переваги даних систем очевидні не тільки готельєрам, але й 

гостям.  

Крім знижок і спеціальних пропозицій, існує безліч 

способів залучення клієнтів до готелів.  

Інноваційні рішення є одними з найпривабливіших 

факторів для клієнтів готельних підприємств. Аналіз існуючих 

готельних технологій виявив наявність технологічних розривів 

(ручні й автоматизовані технологічні процеси), потреба в 
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технологічних зрушеннях у напрямку комплексної автоматизації 

й необхідність впровадження технологічних інновацій через 

розробку технологічного стандарту для різних засобів 

розміщення.  

Трансфер технологій визначається наявністю 

матеріальної, правової й людської складової.  

Найбільший вплив на впровадження технологій робить 

людський фактор: психологія сприйняття й рівень кваліфікації 

персоналу.  

Правова складова визначає можливість створення 

соціальних і технологічних нормативів впровадження сучасних 

готельних технологій. 

Матеріальна складова визначається технічним 

оснащенням, типологією й рівнем комфорту засобів розміщення.  

Проаналізувавши високотехнологічні новинки 

автоматизації готелів, можна виділити декілька основних, що є 

останнім словом техніки й сприяють конкурентній боротьбі.  

1. Interactive TV Systems (Системи інтерактивного 

телебачення) – сьогодні існує величезна розмаїтість моделей на 

будь-який, навіть самий невибагливий смак, наприклад, 

компанія Hoist Technology пропонує 3 види інтерактивних 

систем: 

- easy TV спеціально створена для недорогих готелів, 

які не можуть собі дозволити повністю замінити 

телевізійний парк на системні готельні телевізори, 

чого ця система й не вимагає; 

- класична інтерактивна система зі стандартним 

набором інтерактивних функцій; 

- IPTV – новітня система на базі цифрових технологій, 

які з кожним днем усе більше й більше 

розповсюджується не лише в готельних 

підприємствах, а й у приватних будинках.  



126 

До системи в більшості випадків додається різноманітний 

контент: фільми, супутникові канали, музика.  

Крім контенту системи складаються з послуг, які не 

тільки допомагають гостеві бути обізнаним про пропозиції 

готелю, але й персоналу готелю знати про переваги гостей, 

наприклад, які фільми клієнт замовляв, яка їжа й напої йому до 

вподоби, замовляючи їх через послугу room service.  

2. WiFi (Швидкісний бездротовий доступ в Інтернет). 

Зараз він повинен бути в кожній кімнаті готелю.  

3. Energy Management System (Система керування 

електроенергією). За допомогою даної системи готель може 

знизити витрати електроенергії приблизно на 30%. Через 

центральний комп'ютер контролюється й міняється температура 

в кожній кімнаті готелю. Управляючи кліматом у кімнаті, 

готельєри скорочують витрати й вносять вклад у зміни 

навколишнього середовища в кращий бік. Сучасний готель дуже 

специфічний у своїй експлуатації: лобі, бар, ресторан, фітнес- і 

конференц-зали, і всі номери повинні мати різне 

електропостачання.  

Наявність системи, здатної автоматично контролювати 

подачу світла, змінювати температуру в приміщенні або 

активізувати кондиціонер, є безперечною перевагою власника 

готелю.  

4. Connectivity Panel (виносна панель аудіо-, 

відеорознімачів, медіахаб). Дуже зручний пристрій, що дозволяє 

гостю підключати своє обладнання. Залежно від моделі гість 

може: 

- підключити ноутбук або інший пристрій через 

HDMI/VGA вхід; 

- використовуючи Bluetooth, слухати музику зі свого 

телефону через динаміки телевізора; 

- вивести зображення й звук з відеокамери або 

фотоапарата на телевізор в HD-якості; 
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- при наявності в номері iPod/iPhone docking station 

(пристрій для підключення iPod/iPhone) слухати 

музику й підзаряджати пристрій одночасно. 

5. RFID (Radio Frequency Identification). Дверний замок 

з радіочастотною ідентифікацією, при наявності якого гість 

попадає в номер й інші приміщення готелю без ключа. Такий 

інноваційний механізм стає усе більш популярним у готелях 

всього світу завдяки тому, що для його відчинення не потрібен 

ключ. Для доступу в номер гість може використати мобільний 

телефон будь-якої марки й не витрачати час на пошуки ключа, 

що загубився. 

6. Back-office (Система керування внутрішніми службами 

готелю).  

Система керування back-office спрощує й підвищує 

ефективність роботи персоналу готелю, скорочує кількість 

помилок і дозволяє поліпшити якість обслуговування 

постояльців. Координація ПК кожного співробітника, від 

покоївки до інженера, налагоджений на бездротову систему 

передачі інформації із центрального комп'ютера, що дозволяє 

персоналу мати доступ до даних: скільки товарів є на складі, які 

номери вимагають прибирання, які мають потребу в ремонті, а 

також враховувати особливі побажання гостей. 

Сучасний світ буквально «обплутаний» комп'ютерними 

мережами бронювання й резервування місць у готелях, і серед 

комфортабельних готелів уже немає такий, котрі б не були 

підключені до однієї або декількох мереж.  

В результаті еволюції готельні комп'ютерні системи 

сьогодні також є інтегрованими, і поєднують функції 

взаємозв'язку із глобальними мережами бронювання, 

автоматизації операцій контактної служби (прийом і розміщення 

гостей, ведення картотеки та ін.), функції бухгалтерського 

обліку, контролю й фінансового менеджменту в цілому, 

забезпечення безпеки за допомогою електронних систем, 

контролю за технологічними системами й регулювання 
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технологічних процесів життєзабезпечення (тепло- і 

водопостачання). 

Існує також великий вибір комп'ютерних систем для 

застосування в готелі як автоматизованих систем керування. 

Розроблювачі сучасних комп'ютерних систем для готелів 

можуть адаптувати свій програмний продукт під будь-який 

готель. Наявність технічних засобів безпеки в сучасному готелі 

також є обов'язковою умовою його успішного функціонування. 

Надання гарантій безпеки – показник певної якості 

обслуговування, фактор залучення клієнтів і можливість 

знаходження їх лояльності в майбутньому. 

 

Інновації в забезпеченні безпеки готельних 

підприємств  

Система безпеки підприємства покликана виконувати 

певні функції. До найбільш значимих з них слід віднести: 

прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і 

погроз; забезпечення захищеності діяльності підприємства і 

його персоналу, збереження його майна, створення 

сприятливого конкурентного середовища, ліквідація наслідків 

нанесеного збитку й т.д.  

Організація забезпечення безпеки в готельній індустрії 

стає усе більше актуальною у світлі подій, що відбуваються у 

світі й Україні. Вже зараз у багатьох проспектах, що 

характеризують країну або регіон, в які збирається відправитися 

мандрівник, указують рівень безпеки, що найчастіше стає 

вирішальним і визначальним фактором при виборі місця 

відпочинку або тимчасового поселення.  
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4. Технологічні інновації в готельному господарстві  

 

Окремі питання використання новітніх інформаційних 

систем в готельних підприємствах були висвітлені.  

Однак для систематизації даних слід зазначити, що 

інформаційні технології, які використовуються в готельних 

підприємствах умовно можна поділити на: 

- організацію зв'язку через Internet; 

- використання інформаційної інфраструктури для 

обладнання номерів; 

- використання електронних систем бронювання. 

Організація міжміського зв'язку через Internet. 
Вартість таких дзвінків значно нижче тарифів звичайного 

міжміського зв'язку – гості використовують той тариф, по якому 

готель купує час. Прибутку від міжміського зв'язку немає, але 

гостям приємно й вигідно дзвонити. Прибуток готелю 

забезпечують повторні приїзди клієнтів, оскільки такі тарифи 

виявляються одним з вирішальних факторів у виборі готелю.  

Використання інформаційної інфраструктури для 

обладнання номерів, що включає індивідуально регульовані 

кондиціонери, телефони, високошвидкісний доступ в Інтернет, 

супутникове телебачення, а також необхідні сучасні засоби 

забезпечення безпеки, включаючи захист від пожеж.  

Електронні системи бронювання (глобальні й 

альтернативні – GDS й ADS) зв'язують між собою покупців і 

постачальників готельного розміщення. Термінали GDS 

установлені в більш ніж 600000 турагентств, послугами тисяч 

сайтів ADS щодня користуються мільйони клієнтів по всьому 

світу, які з мінімальними часовими витратами можуть 

забронювати готель у будь-якому місті.  

Основними гравцями на українському ринку надання 

послуг підключення до систем бронювання є: COLUMBUS 
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(CITY REALITY), CLASSIC (BTI TRAVEL), MY FIDELIO, 

OTEDIS, BEST EASTERN й UNIREZ (NOTA BENA). 

Існує два основних напрямки надання послуг 

компаніями-посередниками: 

- підключення готелю до Глобальних Систем 

Бронювання (Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan); 

- підключення до Альтернативного (Інтернет) Системам 

Бронювання  (Expedia, Orbitz, HRS, Travelocity, 

Hotels.com, Priceline та ін.  

 

Новітні технічні засоби та системи, що забезпечують 

процес прибирання номерного фонду та нежилих приміщень 

готелю  

Прибирання в приміщенні, як правило, складається із 

двох основних етапів:  

Перший етап – це сухе прибирання пилу з 

горизонтальних поверхонь (меблів, підвіконь, з підлоги й 

килимових покриттів).  

Другий етап – це вологе прибирання: миття підлог, 

керамічної плитки, сантехники й т.д.  

Підтримка чистоти в санвузлах, ванних кімнатах, 

житлової частини приміщень допомагає оздоровити 

мікроклімат, продовжити термін служби сантехніки.  

Звичайно при вологому збиранні використаються всілякі 

засоби, що чистять, які не тільки видаляють бруд з поверхонь, 

але й роз'їдають шкіру рук, слизистої оболонки очей і дихальних 

шляхів. Зворотна сторона такого збирання – це можливі хімічні 

опіки, алергії й інші побічні явища.  

От чому люди шукають альтернативу хімічним засобам і 

намагаються замінити їх природними натуральними засобами.  
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Одним з прогресивних засобів техніки, що застосовують 

у прибиранні приміщень готелів є парогенератор.  

Парогенератори очищають поверхні винятково 

струменем пару без застосування будь-яких хімічних реагентів. 

Необхідно всього лише залити воду в бак парогенератора й 

очисник готовий до роботи. Вплив водяного пару досить 

ефективний, і розчиняє будь-які забруднення, жирові й масляні 

плями, вапняний наліт тощо. Струмінь пару вичищає бруд із 

самих важкодоступних місць, надає свіжість і блиск будь-яким 

поверхням. Температура пару досить висока, щоб убивати всі 

хвороботворні мікроби, бактерії, вичищати грибкові утворення й 

цвіль.  

Підмітальні машини, підмітальна техніка призначені 

для очищення поверхонь як усередині приміщень так і на 

вулиці. Підмітальні машини працюють в 10-50 разів швидше, 

ніж двірники, що використає мітлу. 

Підмітальні машини допоможуть збільшити 

продуктивність праці й поліпшити якість збирання бруду як у 

внутрішніх приміщенням готелю, так і зовні.  

Вакуумно-підмітально-прибиральна машина – це 

вірне рішення для очищення великих площ від сміття. 

Підмітальна техніка має ефективну фільтрацію дрібного пилу. 

Технологія фільтрації й системи очищення фільтрів 

пропонованої підмітальної техніки, базуються на фірмових 

технічних рішеннях, що гарантують низку переконливих 

переваг:  

- простоту заміни фільтра; 

- недороге обслуговування за рахунок застосування 

поліефірного матеріалу, що миється; 

- тривалі інтервали безперервної роботи, пов'язані з 

використанням ефективних систем очищення фільтра 

(механічних або автоматичних); 

- затримку високоякісним поліефірним фільтром до 99,9 

% пилу, що втримується в повітрі.  



132 

Натирачі підлоги. Призначені для мийки, чищення 

різних типів підлог, полірування кам'яних і ламінованих підлог. 

Крім того натирачі підлоги прекрасно підходять для 

полірування покриттів з лінолеуму й полівінілхлориду. За 

допомогою різних насадок і засобів натирачі підлоги 

дозволяють не тільки поліпшити зовнішній вигляд підлог, але й 

захистити покриття від утворення тріщин й інших дефектів. При 

цьому натирачі підлоги заощаджують масу часу, роблячи 

збирання й полірування підлог простим і приємним заняттям.  

Впровадження інновацій у сферу надання додаткових 

послуг  

На сьогоднішній день відповідно до індивідуальних 

переваг гостей сучасний готель може надавати широкий вибір 

додаткових видів сервісу. При цьому сучасні готелі, що 

обслуговують туристів, практично стають повносервісними 

готелями.  

Крім обов'язкових послуг (розміщення, харчування), які 

іноді називають основними послугами, вони надають цілий 

комплекс різноманітних послуг, що називають додатковими 

послугами.  

Для сучасних середніх і великих туркомплексів 

(турготелів, повносервісних готелів) із середнім і високим 

рівнем комфортності характерна наявність величезного переліку 

додаткових послуг: бар, ресторан, кафе, буфет, пивний бар, 

коктейль-бар, фітобар, продуктовий і сувенірний магазини, 

торговельні автомати, дискотека, нічний клуб, салон краси, 

чищення взуття, зал ігрових автоматів, більярдна, кегельбан, 

відеоігри, ліфт, медпункт, камера схову, сейф в службі прийому 

й обслуговування й сейф у номері, пункт обміну валюти, пункт 

замовлення квитків (на літак, поїзд, автобус, таксі й т.д.), пункт 

прокату автомобілів, автостоянка й паркування автомобілів, 

гараж, зал нарад, концертний зал, бізнес-центр, копіювальний 

апарат, факс, телефон, бюро подорожей й екскурсій, телевізори 

в номерах, ванних кімнатах, холах, додатковий посуд в номерах, 
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праска, тренажерний зал, спортзал, дитячий майданчик, сауна, 

лазня, міні-гольф, площадки для гольфа, баскетболу, волейболу, 

сквош, настільний теніс, теніс, масажна, басейни відкритий, 

критий і дитячий, пляж на морському, озерному, річковому 

узбережжі, обладнання для водного, підводного й 

водомоторного видів спорту та інші.  

Однієї із сучасних і популярних послуг є організація на 

своїй базі різних конференцій, симпозіумів і тренінгів для 

персоналу. 

 Обслуговування корпоративних бізнес-туристів може 

принести до 40-50% доходів. Правда, для цього необхідно мати 

підходящі площі й устаткування.  

Тим готелям, у яких їх немає, залишається 

задовольнятися організацією різних святкових програм, які 

також приносять чимало прибутку. Таким чином, як показують 

наведені набори додаткових послуг готельних комплексів, всі 

вони включають елементи інноваційних технологій.  

Однак сучасний споживач доволі швидко 

пристосовується до нових послуг і сприймає їх наявність як 

належне. Тобто розвиток науково-технічного прогресу 

призводить до того, що з кожним роком поява на ринку нових 

готельних додаткових послуг скорочує час їх сприйняття як 

інноваційні.  

 

5. Економічні інновації в готельному господарстві  

 

Успішний, сталий регіональний розвиток в сучасних 

умовах може бути забезпечений лише на базі «нової економіки». 

Цей термін використовується для означення прогресивних 

процесів і змін, що відбуваються в новітньому господарюванні, 

визначає напрям та перспективу його розвитку. І це стосується 

як національної, так і регіональної економік.  
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Можна стверджувати, що «нова економіка» є велінням 

часу і стає необхідністю для регіонів. Це обумовлюється дією 

двох універсальних суспільних механізмів – конвергенції та 

конкуренції.  

Перший з них був відкритий і описаний голландським 

економістом і першим Нобелівським лауреатом Я. Тінбергеном 

та американцем Дж. Гелбрейтом в 60-х роках минулого століття.  

Конвергенція в економічному трактуванні (має й інші, 

зокрема, біологічне, етнічне) означає процес поступового 

зближення, уподібнення різних економічних систем, що існують 

в умовах панування у світі певного технологічного укладу.  

Зазначені науковці за її допомогою декларували та 

обґрунтовували процес взаємопроникнення і взаємодоповнення 

капіталізму і соціалізму з перспективою їх злиття. В 

подальшому вона набула ще одного змісту: розповсюдження на 

інші соціальні спільноти рис і властивостей найбільш успішних 

в політичному, економічному та соціальному відношенні.  

Популярно це можна представити як «поширення 

передового досвіду». Хрестоматійним прикладом цього стало 

твердження про прискорення економічного розвитку відсталих 

країн під впливом високорозвинених, що відбувається внаслідок 

контактів з «вищими цивілізаціями», запозичення окремих їх 

практик.  

Це у багатьох випадках знаходить своє реальне 

підтвердження.  

Сьогодні світ знаходиться на зростаючій фазі п’ятого 

технологічно-інноваційного циклу, вплив якого 

простягатиметься до 2040 року.  

Він характеризується комп’ютерною революцією, 

виникненням глобальних науково-технічних сітей, 

розповсюдженням Інтернет-технологій.  

Все більша частка приватного і суспільного багатства 

представлена не матеріальними об’єктами, а знаннями та 
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інформацією. Саме вони формують сьогодні основну масу 

інновацій, які і привели до виникнення «нової економіки».  

Остання, як зазначалося, характеризується 

інтенсифікацією інноваційного процесу. Сума знань і, 

відповідно, інновацій стрімко зростає, подвоюючись кожні п’ять 

років.  

Науковці заговорили навіть про «надмірність інновацій». 

Автори твердження вважають, «…що процеси використання 

нововведень не технологізовані, тому будь-яке нове відкриття, 

винахід наштовхуються на проблему його масового 

споживання».  

Мова йде про неготовність господарюючих суб’єктів до 

сприйняття нововведень, їх застосування в діловій практиці, 

нездатність використати весь запас напрацьованих новацій. 

Якщо говорити про українську ситуацію, то слід вказати ще й на 

не усвідомлення, нерозуміння того, що саме інновації в 

сучасних умовах є основним джерелом прибутку і запорукою 

успішного і довготривалого бізнесу.  

Нові методи підвищення ефективності діяльності 

готельних підприємств шляхом реалізації функції 

заощадження 

Нові методи підвищення ефективності діяльності 

готельних підприємств шляхом реалізації функції заощадження 

безпосередньо пов’язані з реалізацією концепції екологічного 

менеджменту.  

Як вже зазначалося, екологічна концепція готелю 

сприятливо впливає на імідж готельного підприємства, що 

проявляється у збільшенні постійних клієнтів, привабливості 

для інвесторів, загальній соціальній привабливості готелю.  

При цьому не був розглянутий суттєвий позитивний бік 

реалізації екологічної концепції готелів – це суттєве 

заощадження поточних витрат і, як наслідок, – збільшення 

прибутковості підприємства.  
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Вивчення екологічної політики таких готелів, як Grecotel, 

Тhe colony hotel, Hotel Nikko, Accor Hotels, Grand Stanford Inter-

Continental, дозволило виділити низку екологічних аспектів 

найбільш характерних для готельної галузі, які умовно можна 

розділити на дві групи:  

- ефективне управління відходами; 

- мінімізація використання різних ресурсів (електрики, 

води, закуповуваних товарів і т.д.).  

Невелике коло екологічних аспектів компенсується 

широтою методів їх регулювання. Причому деякі методи 

регулювання найбільш ефективні саме в готельній галузі, яку 

відрізняє від інших можливість найбільш тісного контакту з 

клієнтами, а відповідно, і залучення їх до екологічної діяльності.  

Це положення є частиною екологічної політики багатьох 

готелів: 

Grand Stanford Inter-Continental – всіляко підтримуватиме 

зовнішні й внутрішні комунікації, намагаючись бути 

максимально «прозорим». Це допоможе інформувати клієнтів 

про заходи, що вживають для охорони навколишнього 

середовища й про те, яким чином вони можуть сприяти цій 

діяльності.  

Accor Hotels – інформує своїх клієнтів про заходи, що 

вживають для того, щоб готель став більш екологічно 

безпечним.  

Найбільш часто процес залучення клієнтів у діяльність 

відповідно до принципів екологічного менеджменту можна 

спостерігати у сфері менеджменту відходів готелю.  

У мережі Grecotel серед клієнтів поширюється спеціальна 

листівка із запрошенням до співробітництва, що допомагає 

перетворити готель у найбільш екологічно безпечний на 

Середземномор'ї.  

Наприклад, у цій листівці міститься прохання 

використовувати замість пластикових пакетів надавані за 
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рахунок готелю сумки, що містяться в кожному номері. За 

останні 10 років, за оцінками співробітників Grecotel, ці заходи 

запобігли використанню близько 2500000 пластикових пакетів, 

тим самим значно скоротили кількість біологічно відходів, що 

не розкладаються. 

На території готелю напої продаються винятково в тарі, 

придатної для переробки або повертання постачальникам. У 

деяких готелях даної мережі існує програма сортування 

відходів, у рамках якої клієнтам пропонується для її підтримки 

користуватися спеціальними урнами, призначеними для певного 

типу сміття.  

Одним з головних елементів ефективно функціонуючої 

системи екологічного менеджменту є аналіз проведеної й 

планування майбутньої діяльності. Для одержання найкращих 

результатів необхідно оцінювати ефективність реалізованих 

заходів.  

Серед всієї маси готелів на цьому полі виділяються готелі 

групи Accor Hotels, у яких фахівцями розроблена методика 

оцінки ефективності енерго- й водоспоживання, заснована на 

порівнянні теоретично необхідної й реально споживаної 

кількості електроенергії і води. Результати здійснюваної в 

рамках системи екологічного менеджменту діяльності готелів по 

енерго- і ресурсозбереженню показують їх безсумнівну 

економічну ефективність. Дані, надані співробітниками Ноtel 

Nikko, наочно це демонструють. Нескладно помітити, що 

щорічна економія коштів становить від 20 до 50 тис. доларів.  

Такі результати стали можливі в тому числі завдяки 

тісному співробітництву готелю з факультетом інженерного 

обслуговування будинків (Department of Building Services 

Engineering) Політехнічним університетом Гонконгу (Ноn Kong 

Polytechnic University). З одного боку, це співробітництво 

допомагає готелю вирішити свої екологічні проблеми, а з іншої, 

виконується один з найважливіших принципів, на яких 
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побудована система екологічного менеджменту – 

співробітництво із зовнішніми зацікавленими сторонами.  

Крім того, залучення студентів для виконання окремих 

видів робіт має безліч переваг:  

- підготовка фахівців, які можливо будуть надалі 

працювати в готелі; 

- розробка нових, більш ефективних технологій; 

- більш низька у порівнянні з дипломованими 

фахівцями оплата праці. 

Інноваційні методи залучення інвестицій у сферу 

готельного господарства  

В сучасних умовах необхідно комплексно підходити до 

розвитку готельного бізнесу як складної соціально-економічної 

системи, що охоплює ресурсну та матеріально-технічну базу, 

інфраструктура забезпечення сфери сервісу, управління та 

координацію діяльності з партнерами по бізнесу.  

Вирішення існуючих проблем у готельному господарстві 

тісно пов’язано з необхідністю створення економічних умов 

розвитку туризму, соціальної сфери та матеріального 

благополуччя громадян з тим, щоб готельно-туристські послуги 

зробити більш доступними для широких верств населення.  

Для забезпечення розвитку готельного господарства 

необхідно вирішити такі основні завдання:  

1) впровадити ефективні механізми фінансово-

економічного регулювання розвитку готельного бізнесу, 

визначити джерела фінансування, створити оптимальну модель 

інвестиційної політики у цій галузі;  

2) обґрунтувати, з урахуванням соціально-економічних 

інтересів держави, форми і методи залучення іноземних 

інвестицій;  

3) розробити шляхи, форми і методи стимулювання 

розвитку індустрії гостинності;  
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4) підвищити рівень завантаження підприємств 

готельного господарства;  

5) удосконалити організаційні структури управління.  

Економіко-фінансову політику у цій сфері слід проводити 

шляхом залучення коштів з різних джерел фінансування.  

Це: 

- цільове виділення фінансових ресурсів;  

- гнучка податкова політика, що стимулюватиме 

надання якісних готельних послуг;  

- залучення коштів приватних фірм, фінансово-

кредитних установ, іноземних інвесторів, громадських 

організацій, проектів, фондів, об’єднань підприємств; 

акціонування, господарювання на умовах оренди;  

- відрахування від прибутку місцевих бюджетів на 

розвиток готельного господарства.  

Необхідно створити стабільну ретельно відпрацьовану 

систему надання іноземним інвесторам державних гарантій по 

захисту приватної власності та капіталу, а також при 

інвестуванні у реконструкцію діючих і будівництво нових 

об’єктів.  

Останнім часом в Україні відбуваються позитивні 

зрушення у здійсненні масштабних робіт з реконструкції площ і 

будинків, реставрації давніх пам’яток історії, культури та 

архітектури, озеленення вулиць, облаштування парків і місцевих 

зон відпочинку сервісною інфраструктурою.  

Не відстають у цьому плані й підприємства готельного 

господарства, які турбуються про свій портфель замовлень.  

Туристи, особливо іноземні, при прийнятті рішення щодо 

розміщення сприймають переважно не кількісні, а якісні 

характеристики.  

Це категорія готелю, його профіль та місцезнаходження, 

транспортне забезпечення, рівень якості обслуговування і 
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сервісу, форма власності, ціни на послуги, належність до 

міжнародного готельного ланцюга, репутація, система охорони.  

Умови конкуренції підштовхують готелі проводити 

реконструкцію і модернізацію, облаштовувати номерний фонд 

новими меблями у європейському стилі, покращувати інтер’єр і 

дизайн, упроваджувати процеси автоматизації і сучасні 

комп’ютерні технології, шукати інвесторів, проводити 

сертифікацію готельних послуг.  

Наслідками таких заходів є зміцнення матеріально-

технічної бази готельного господарства в цілому, поява на ринку 

готелів вищих категорій.  

За умов реформування економіки України успішне 

функціонування підприємств на ринку готельно-туристських 

послуг залежить від обсягу інвестиційних ресурсів з тим, щоб 

забезпечити створення розвинутого сервісу і місцевої 

інфраструктури, модернізацію наявних об’єктів індустрії 

туризму, а також будівництво нових за сучасними проектами.  

На створення сприятливого інвестиційного поля 

позитивно впливають такі чинники: стабільність законодавчо-

нормативної бази та політичної ситуації, помірний податковий 

режим, низькі розміри відсотків за отримання кредитів у 

комерційних банках, розвиток підприємництва та приватного 

сектору, міжнародне співробітництво, стимулювання залучення 

інвестицій за умови забезпечення системи захисту вкладень.  

У зв’язку з обмеженістю власних фінансових ресурсів 

велике значення мають іноземні інвестиції, обсяги вливань яких 

можуть суттєво вплинути на прискорення розвитку національної 

туристської галузі, підвищення її прибутковості, а також 

конкурентоспроможності послуг відповідно до міжнародного 

рівня.  

Пошук інвестицій є предметом діяльності багатьох 

підприємств готельного господарства, робота яких потребує 

системного підходу та підтримки з боку державних органів 
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управління в рамках проведення державної політики розвитку 

туристської галузі.  

На Державному рівні необхідно створити нову і 

вдосконалити діючу законодавчу базу процесу інвестування, 

чітко визначити джерела фінансування, засоби залучення 

інвестицій, методи стимулювання розвитку сфери туризму, 

готельного та санаторно-курортного господарства, форми участі 

інвесторів і місцевих органів влади у реалізації інвестиційних 

проектів.  

При організації процесу інвестування слід враховувати 

специфіку регіону, стан матеріально-технічної бази індустрії 

туризму і місцевої інфраструктури, фінансові ресурси.  

Потенційні інвестори виявляють інтерес до найбільш 

перспективних та швидкоокупних проектів, які слід визначити у 

кожному регіоні за певними критеріями.  

Для залучення інвестицій в об’єкти туристської галузі 

можуть використовуватись різні засоби. Це: 

- створення спільних фірм, 

- підприємств з іноземними інвестиціями, 

- об’єднань підприємницьких структур,  

- участь в акціонерному капіталі, 

- лізинг.  

Стратегічними цілями інвестиційної політики у туризмі 

та готельному господарстві в Україні є:  

- формування сприятливого інвестиційного клімату, 

стимулювання припливу капітальних вкладень у 

реконструкцію і будівництво сучасних чотири та 

п’ятизіркових готелів відповідно до міжнародних 

вимог та стандартів;  

-  інвестиційне забезпечення структурної перебудови 

готельного господарства за типізацією підприємств, їх 

категорійністю, місцем розміщення (у міській, 

сільській місцевості);  
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- мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх 

ефективне використання, створення умов для 

нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

- організація туристських та спортивних центрів та 

гірських баз, облаштування гірськолижних трас і 

підйомників на територіях пріоритетного розвитку 

туризму, у спеціальних (вільних) економічних зонах, а 

також створення мотелів, кемпінгів упродовж 

транспортних коридорів;  

- забезпечення розвитку промислової індустрії з 

випуску сувенірних виробів, рекламних проспектів, 

каталогів, путівників, туристських атласів і карт, 

планів міст, календарів, плакатів та іншої рекламної 

продукції. 

У рамках проведення інвестиційної політики в індустрії 

туризму України необхідно вирішити такі завдання:  

-  визначити пріоритети спрямування інвестиційних 

ресурсів за певними критеріями; 

- забезпечити послідовну реалізацію державної 

політики щодо підтримки туристської галузі, 

запровадити механізми стимулювання 

довгострокового кредитування об’єктів гостинності 

комерційними банками; 

- сприяти припливу іноземних інвестицій в 

довгострокові перспективні інвестиційні проекти, 

відпрацювати чітку систему надання гарантій щодо 

захисту приватного капіталу; 

- стимулювати процес підвищення 

конкурентоспроможності українських готелів та їх 

послуг за рахунок поліпшення рівня культури 

обслуговування, комфортних умов розміщення гостей, 

надання різноманітних сервісних послуг, 

впровадження прогресивних технологій, використання 

національних та міжнародних інформаційних систем в 

мережі Інтернет; 
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- удосконалити нормативно-правову базу інвестиційної 

діяльності, розробити стратегічну модель управління 

інвестиціями в сфері гостинності.  

Щоб залучити інвесторів, доцільно проводити конкурси 

бізнес-проектів з розвитку готельного господарства за такими 

етапами:  

а) розробка загальних вимог до складання бізнес-проектів 

з урахуванням специфіки індустрії гостинності;  

б) експертна оцінка зібраних бізнес-проектів за ступенем 

перспективності, можливості реалізації та ефективності (строк 

окупності витрат, розмір прибутку, значущість);  

в) вибір найкращих проектів реконструкції існуючої 

готельної мережі та будівництва комфортабельних готелів з 

обґрунтуванням їх розмірів, профілю, місцезнаходження, 

технології та сфери послуг, готовності до прийому іноземних 

гостей та їх обслуговування;  

г) визначення за конкурсними умовами вітчизняних та 

іноземних інвесторів, які фінансуватимуть проекти розвитку 

готелів з наданням їм з боку місцевих органів влади дозволу на 

будівництво і використання відповідної частки прибутку від 

експлуатації майбутніх готелів.  

Передбачити надання першочергової державної 

підтримки в разі, якщо:  

а) проект має загальнодержавне значення;  

б) готельні та супроводжуючі послуги відповідають 

міжнародним стандартам;  

в) інвестиції сприяють створенню нових робочих місць, 

особливо в регіонах туристично-рекреаційного спрямування чи з 

напруженим ринком праці.  
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3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Адам Сміт 

(англ. Adam Smith; 5 червня 1723 Керкколд, Шотландія 

– 17 липня 1790 Единбург, Шотландія) –

 шотландський економіст і філософ-етик; засновник 

сучасної економічної теорії. Головна праця – 

«Дослідження про природу і причини багатства 

народів» (англ. An Inquiry into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nations), видана 1776 року. У книзі 

обговорено такі концепції як laissez-faire, роль егоїзму, 

поділ праці, функції ринку і міжнародне значення 

вільної економіки. «Багатство народів» відкрило 

економіку як науку, сформулювавши доктрину вільного 

підприємництва. Сміт виклав інтелектуальну систему, 

що пояснила роботу вільного ринку і дотепер є 

основою економічного укладу. Найвідоміший афоризм 

Сміта – невидима рука ринку – фраза, яку він 

використовував для пояснення того як егоїзм стає 

ефективним важелем в розподілі ресурсів. 

Білатеральна монополія 

тип ринкової структури, при якій виникає протиборство 

єдиного постачальника і єдиного споживача. Такий 

ринок виникає на ринку електроенергії, водо- та 

газопостачання. 

Відкрита монополія 

це економічне явище, при якому фірма на деякий 

період стає єдиним постачальником певного продукту, 

не володіючи при цьому ніяким спеціальним захистом 

від конкуренції, як це має місце у випадку закритої або 

природної монополії. Для відкритої монополії 

характерна ситуація, коли фірми вперше виходять на 

ринок з новою продукцією. Конкуренти таких фірм 

можуть з'явитися на ринку лише через певний 

проміжок часу. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1723
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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Відкрита цінова конкуренція 

конкуренція на основі зниження цін до рівня ціни 

виробництва; зниження цін нижче ціни виробництва; 

надання знижок: на кількість, спеціальним покупцям, за 

певних умов контракту. 

Віолентна (силова) стратегія  

характерна для фірм, що діють у сфері великого 

стандартного виробництва товарів та послуг. Стратегія 

віолентів – це така стратегія, коли спираючись на свою 

силу гіганта, фірма намагається домінувати на 

загальному ринку, витісняючи з нього конкурентів. 

Внутрішньогалузева конкуренція  

конкуренція між товаровиробниками, що діють в одній 

галузі народного господарства. 

Внутрішні конкурентні переваги персоналу  

можуть бути спадковими і набутими. Тільки виключно 

одаровані люди в меншій мірі залежать від зовнішніх 

умов. 

Врівноважені рішення 

приймають менеджери, які уважно і критично 

відносяться до своїх дій, висунутих гіпотез і їх 

перевірці. 

Видова конкуренція 

має місце на рівні аналогічних товарів різних 

підприємств чи одного підприємства, але різного 

оформлення. (Наприклад, вона поширена в торгівлі 

автомобілями.) 

Досконала конкуренція  
передбачає, що ринок складається з великої кількості 

конкурентів (виробників, продавців). Вони пропонують 

покупцям товарний продукт з однаковими якісними 

параметрами або ж цілком ідентичні товари. Причому 

частка кожного з них настільки мала, що практично 

ніхто не може впливати на ціну ринку. 
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Диверсифікація виробництва 

(від латинського слова “диверсус” – різний і “фаціо” – 

роблю) полягає в розширенні номенклатури товарів, що 

виробляються підприємством із вторгненням при цьому 

у сфери інших галузей. 

Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності  
метод оцінки, оснований на використанні одиничних 

параметрів аналізуючої продукції і бази порівняння та 

співставлення. 

Дуополія 

тип ринкової структури, при якій існує тільки два 

постачальники певного товару і між ними повністю 

відсутні монополістичні угоди про ціни, ринки збуту та 

інше. 

Експлерентна (піонерська) стратегія 

пов'язана зі створенням нових або радикальною зміною 

старих сегментів ринку. Стратегія експлерентів – це не 

просто поліпшення якості товарів та послуг, а пошук 

украй ризикованих, але неймовірно вигідних (у випадку 

успіху) революційних рішень. 

Імпульсивні рішення 

ті, автори яких легко генерують самі різні ідеї в 

необмеженій кількості, але не в змозі їх належно 

перевірити, уточнити, оцінити. 

Інертні рішення 

є результатом обережного пошуку. В них, навпаки, 

контрольні і уточнюючі дії переважають генерування 

ідей, тому в таких рішеннях важко замітити 

оригінальність, блиск, новаторство. 

Індекс Лернера 

індикатор монопольної влади, який визначається за 

формулою: 

dm
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де І1 – індекс монопольної влади за Лернером; Рт – 

монопольна ціна; МС – граничні витрати; Еd – цінова 

еластичність попиту. 

Індекс Херфіндала – Хіршмана 

показник концентрації галузевого ринку, або, інакше 

кажучи, розподілення "ринкової влади" між усіма 

учасниками ринку. Для розрахунку індексу 

індивідуальні частки ринку кожної фірми у вигляді 

процента повинні бути піднесені до квадрата.  

Індекс Херфіндала – Хіршмана ( hhI ) обчислюється 

додаванням усіх цих квадратів: 





n

i
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222
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2
1 ... , 

де nSSS ,, 21  – питомі частки відповідно найбільшої, 

наступної за величиною і найменшої фірм. 

Зовнішня конкурентна перевага персоналу  
визначається конкурентоспроможністю організації, в 

якій працює конкретний робітник або спеціаліст. Якщо 

організація має високий рівень 

конкурентоспроможності, то персонал має добрі 

зовнішні умови для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності.  

Життєвий цикл фірми 

процес її природного росту і зв’язаної з цим ростом 

послідовної зміни конкурентних стратегій. 

Жорстка конкуренція для об’єкта конкуренції 

коли суб’єкт поглинає, зруйновує або витісняє об’єкт із 

даного сегменту. 

Жорстка конкуренція для суб’єкта конкуренції 

коли об’єкт (конкурент) поглинає, зруйновує або 

виганяє суб’єкт із даного сегменту. 
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Закрита монополія 

коли галузь захищена від конкуренції за допомогою 

юридичних обмежень. (Прикладом може слугувати 

патентний захист, інститут авторських прав.). 

Комутантна (локальна) стратегія 

переважає в умовах звичайного бізнесу в місцевих 

(локальних) масштабах. Стратегія комутантів полягає в 

тому, що вони легко йдуть на кардинальну зміну сфери 

комерційної діяльності, на яку інші фірми неспроможні. 

Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності 

метод оцінки, оснований на застосуванні комплексних 

(тобто групових, узагальнених і інтегральних) 

показників. 

Конкурентна перевага 

яка-небудь ексклюзивна цінність, якою володіє фірма і 

яка дає їй перевагу над конкурентами. 

Конкурентоспроможність 

це реальна і потенційна можливість фірми в існуючих 

умовах проектувати, виготовляти і збувати товари, які 

по цінових і нецінових характеристиках більш 

привабливі для споживача, ніж товари конкурентів. Це 

можливість ефективно розпоряджатися власними і 

позичковими ресурсами в умовах ринку. 

Конкурентні стратегії 
стратегії, що дозволяють компанії зайняти міцні позиції 

в боротьбі з конкурентами і дають найбільшу з усіх 

можливих стратегічну перевагу перед конкурентами. 

Конкуренція  

економічне суперництво між відокремленими 

виробниками продукції, робіт, послуг щодо 

задоволення інтересів, пов’язаних з продажем 

продукції, виконання робіт, надання послуг одним і тим 

самим споживачам. Дослівно поняття конкуренції 

походить від латинського слова “conkurrentia”, що 

означає “зіштовхуватися”, що характеризує боротьбу 
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між товаровиробниками за найвигідніші умови 

виробництва і збуту продукції. 

Конкуренція "за якістю" 
проявляється у прагненні захопити частку товарного 

ринку конкурента шляхом випуску нових видів товарів 

за тією ж ціною, але кращої якості. 

Конкуренція "за умовами продажів" 

охоплює всі ті різноманітні засоби, що 

використовуються фірмами для залучення покупців: 

гарантійні терміни; продаж у кредит; з відстрочкою 

платежу; обговорені терміни постачання. 

Концентрація виробництва 

зосередження засобів виробництва, працівників і 

обсягів виробництва на великих підприємствах. 

Міжгалузева конкуренція 

конкуренція між товаровиробниками, які діють у різних 

галузях народного господарства. 

Міжнародна конкуренція 

конкуренція виробників на світовому ринку, яка 

поєднує внутрішньогалузеву і міжгалузеву 

конкуренцію. 

Монопольна (ринкова) влада 

полягає у здатності фірми впливати на ринкову ціну. 

Чистий монополіст має абсолютну ринкову владу, його 

здатність впливати на ціну обмежує лише попит 

споживачів. Тому фірма-монополіст є 

ціноутворювачем, тобто встановлює ціпу на ринку. 

Монополістична конкуренція 

діє на ринку з відносно великою кількістю економічних 

суб’єктів (від 10 до 100), кожен з яких має певний 

вплив на ціни внаслідок специфічного товару, який він 

виготовляє, й може мати і реалізувати монопольну 

владу.  

Монопсонія 

тип ринкової структури, при якій існує монополія 

одного покупця товару. Обмежуючи свої закупівлі, 
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покупець забезпечує собі монопольний прибуток за 

рахунок втрати частини доходів продавця. 

Негативні риси конкуренції  
полягають у тому, що дрібні виробники витісняються 

великим капіталом: одні розоряються, інші 

збагачуються, посилюється соціальне і майнове 

розшарування населення, зростає безробіття, 

посилюється інфляція.  

Обережні рішення 

характеризуються старанністю оцінки менеджером всіх 

варіантів, зверх критичним підходом до справи. Вони 

ще в меншій мірі, ніж інертні, відрізняються новизною і 

оригінальністю. 

Олігополія 

тип ринкової структури, коли декілька великих фірм 

монополізують виробництво та збут основної маси 

продукції і ведуть між собою нецінову конкуренцію. 

Олігопсонія 

тип ринкової структури, при якій існує невелика 

вузькоспеціалізована група покупців певного товару. 

Обмежуючи закупівлі товару, покупці забезпечують 

собі монопольний прибуток за рахунок втрати частини 

доходів продавця. 

Патієнтна (сегментна) стратегія 

притаманна фірмам, що обрали шлях вузької 

спеціалізації. Вона передбачає виготовлення особливої, 

унікальної продукції для обмеженого кола споживачів. 

Стратегія патієнтів – не просто спеціалізація, а 

зосередження всіх ресурсів на виробництві 

економічних благ, що користуються обмеженим 

попитом. 

Предметна конкуренція 

конкуренція між товарами одної асортиментної групи, 

між аналогічними об’єктами, які задовольняють одну і 

ту ж потребу. (Найбільшим успіхом користуються 

товари тих фірм, що зарекомендували себе доброю 
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якістю виробів і високо тримають честь своєї торгової 

марки. Особливо широко вона поширена в торгівлі 

одягом, взуттям, тканинами, тощо). 

Позитивні риси конкуренції 
вона є рушійною силою ринкової економіки. В умовах 

конкуренції перемагає той, хто створює якісну 

продукцію при найменших витратах виробництва 

завдяки використання науково-технічних досягнень, 

передової організації виробництва. 

Приваблива конкуренція 

коли в даному сегменті суб’єкт якісніше задовольняє 

свої потреби або одержує прибутки більші, ніж 

попередньому сегменті. 

Природна монополія 

галузь, у якій довгострокові середні витрати досягають 

мінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує весь 

ринок в цілому. У такій галузі мінімальний ефективний 

масштаб виробництва товарів близький (або навіть 

переважає) до тієї кількості, на яку ринок пропонує 

попит за будь-якою ціною, достатньою для покриття 

витрат виробництва. У цьому випадку розподіл випуску 

між двома і більшою кількістю фірм призведе до того, 

що масштаби кожної будуть неефективно малі. 

Прихована цінова конкуренція 
полягає у тому, що інтерес покупця до товару 

стимулюється не прямим зниженням ціни, а іншим 

способом, наприклад, поліпшенням споживчих 

властивостей товару та умов його реалізації при 

незмінному рівні продажних цін. Поділяється на 

конкуренцію за “якістю” і конкуренцію “за умовами 

продажу”. 

Помірна конкуренція 

коли дії суб’єкту конкуренції підтримують конкурентне 

середовище в даному сегменті ринку. 
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Ризиковані рішення  
відрізняються від імпульсивних тим, що їх автори не 

потребують старанного обґрунтування своїх гіпотез і, 

якщо впевнені в собі, можуть не боятися будь-яких 

небезпек. 

Ринок 

місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання 

торгових угод; економічні відносини, зв’язані з 

обміном товарів і послуг, в результаті яких формуються 

попит, пропозиція і ціна; умовне місце купівлі-продажу 

конкретного виду товару, яка (купівля-продаж) 

здійснюється в певних по інтенсивності умовах 

конкуренції, з дотриманням етичних і правових норм і 

правил. 

Суб’єкти конкурентних відносин 

усі юридичні і фізичні особи – виробники-продавці, 

покупці-споживачі, і торгові посередники. Саме між 

ними виникає та існує конкуренція. 

Товарне виробництво 

створення різних життєвих благ і послуг економічно 

відокремленими і самостійними суб’єктами 

господарювання, що спеціалізуються на їх реалізації 

(збуті, продажі обміну) на товарному ринку. 

Узагальнений показник інтенсивності конкуренції 

визначається за формулою: 

,3
ТДРK UUUU   min1 KUО , 

де PU  – показник інтенсивності конкуренції, який 

враховує рентабельність ринку; ДU  – показник 

інтенсивності конкуренції, який враховує долю 

конкурентів на даному ринку; ТU  – показник 

інтенсивності конкуренції, який враховує темпи росту 

об’єму продажів. 
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Управлінське рішення 

результат аналізу, прогнозування, оптимізації, 

економічного обґрунтування і вибору альтернативи із 

безлічі варіантів досягнення конкретної мети системи 

менеджменту. 

Фактор часу 

забезпечення співставності альтернативних варіантів по 

фактору часу здійснюється виходячи із посилання, що 

“сьогоднішня гривня дорожча завтрашньої”. 

Фактору якості об’єкту 

проявляється у зниженні річної продуктивності 

(корисного ефекту) об’єкта і рості затрат на його 

експлуатацію і ремонт. 

Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару 

встановлює залежність між собівартістю 

(трудомісткістю) виготовлення товару і масштабом 

(річною програмою) його виробництва 

Фактор освоєності товару у виробництві 

враховується у тому випадку, коли необхідно 

визначити собівартість або трудомісткість перших 

серійних зразків або партій продукції до повного її 

освоєння в серійному виробництві. 

Фактор інфляції 
враховує знецінення грошей, яке проявляється у формі 

росту цін на товари і послуги без підвищення їх якості. 

Фірма 

організація, яка концентрує і використовує ресурси для 

виробництва товарів і/або послуг з метою отримання 

прибутку. 

Фірма – лідер 

частка фірми складає понад 40%. 

Фірма – претендент на лідерство  
частка фірми складає 30-40%; 

Фірма – послідовник 

частка фірми складає 20-30%; 
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Фірма – аутсайдер 

частка фірми складає 10-20%; 

Фірма – новачок 

частка фірми складає менше 10%. 

Функція регулювання 

для того, щоб перемогти у конкурентній боротьбі, 

підприємець повинен виготовляти товар, якому надає 

перевагу споживач (суверенітет споживача). Виходячи 

з цього, під впливом ціни капітали спрямовуються в ті 

галузі, де можливий найвищий прибуток. 

Функція мотивації 

для підприємця конкуренція означає шанс і ризик 

одночасно: 

 підприємства, що пропонують кращу за якістю 

продукцію або виготовляють її з меншими 

виробничими витратами, одержують винагороду у 

вигляді прибутку (позитивні санкції). Це 

стимулює технічний прогрес; 

 підприємства, що не реагують на уподобання 

клієнтів або порушують правила конкуренції зі 

своїми суперниками по ринку, виявляються 

покараними шляхом збитків або виштовхуються з 

ринку (негативні санкції). 

Функція розподілу 

конкуренція не тільки активізує стимули до вищої 

продуктивності, а й дозволяє розподіляти прибуток 

серед підприємств і домашніх господарств відповідно 

до їхнього ефективного внеску. Це відповідає 

панівному в конкурентній боротьбі принципу 

винагороди за результати. 

Функція контролю 

конкуренція обмежує і контролює економічну силу 

кожного підприємства. Наприклад, підприємець може 

призначити високу ціну, та конкуренція надає 

покупцеві можливість вибирати серед декількох 
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продавців. Чим досконаліша конкуренція, тим 

справедливіша ціна. 

Функціональна конкуренція 

конкуренція між товарами (об’єктами) – замінниками. 

(Наприклад, конкуренція на рівні різних продуктів 

харчування, на рівні безалкогольних напоїв і т. ін.). 

Централізація капіталу 

збільшення розмірів капіталу внаслідок об'єднання або 

злиття раніше самостійних капіталів (наприклад, 

утворення акціонерних компаній). 

Цінова дискримінація 

принцип ціноутворення, коли той самий товар або 

послуга продається різним категоріям покупців за 

різними цінами. Ця дискримінація зумовлена як 

цілеспрямованою діяльністю виробника, так і 

характеристиками споживачів. 

Цінова дискримінація першого ступеня 
існує тоді, коли кожному споживачеві встановлюють 

індивідуальну ціну на рівні його готовності платити за 

благо, тобто найвищу з цін, за якою споживач 

погоджується купували певну одиницю товару або 

послугу. 

Цінова дискримінація другого ступеня 

полягає у встановленні рівня ціпи залежно від обсягів 

продажу. Цей спосіб дискримінації, як і в попередньому 

випадку, використовує спадну криву ринкового попиту, 

що відбиває зменшення готовності покупця платити 

при збільшені обсягу. 

Цінова дискримінація третього ступеня  

запроваджується монополістом тоді, коли можна 

виділити кілька окремих груп споживачів з різною 

еластичністю попиту, тобто визначити так звані 

сегменти ринку. 
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4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Для проведення практичних завдань реалізують такі 

форми навчального процесу: 

 усне опитування студентів з проблем, винесених на 

обговорення; 

 заслуховування та обговорення підготовлених 

студентами реферативних повідомлень за матеріалами 

періодичної преси, монографічними джерелами; 

 виконання контрольних завдань за тестами; 

 програмований контроль знань студентами; 

 вирішення управлінських ситуацій. 

Мета і завдання проведення практичних і семінарських 

занять: 

 закріплення теоретичних і нормативно-правових основ 

управління конкурентоспроможністю підприємства 

(фірми); 

 вироблення умінь і навичок оцінювання комплексу 

проблем реалізації інноваційного проекту для 

формування оптимального набору важелів 

спеціального економічного інструментарію 

управління конкурентоспроможністю; 

 практичне застосування методичних підходів до 

оцінювання конкурентоспроможності з метою вибору 

найбільш прийнятного з точки зору різних критеріїв 

ефективності; 

 опановування практичними навичками прийняття 

управлінських рішень у сфері управління 

конкурентоспроможністю, вибору організаційних 

форм інноваційної діяльності з урахуванням 

кон’юнктури ринку товарів і послуг. 
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4.1. Зміст практичних занять 

 

№ 

з/п Зміст завдання 

1 Практичне заняття №1 

1. Тема: Теоретичні основи конкуренції. Сутність, 

витоки і види монополізму. 

2. Обговорення питань теми: 

 Поняття конкуренції. Умови виникнення конкуренції. 

Негативні і позитивні риси конкуренції. Види конкуренції. 

Функції конкуренції. Форми, методи і рівні конкуренції. 

 Концентрація та централізація виробництва і капіталу. 

Типи монополій. Класифікація монополій  Основні 

показники монопольної влади. Вхідні та вихідні бар’єри. 

Основні показники монопольної влади: індекс Лернера, 

індекс Херфіндала – Хіршмана. Цінова дискримінація. 

Види цінової дискримінації. 

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій 

2 Практичне заняття №2 

1. Тема: Ринок і ринкова конкуренція. Фірма та її 

місце на ринку. 

2. Обговорення питань теми: 

 Ринок, структура ринків. Досконала конкуренція. 

Недосконала конкуренція та її типи. Варіанти зміни 

конкуренції між фірмами. Товарне виробництво і суб’єкти 

конкурентних відносин.  

 Визначення фірми, функції фірми. Типи фірм 

(компаній) і конкурентних стратегій. Цикл життя фірми. 

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій 
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3 Практичне заняття №3 

1. Тема: Конкурентоспроможність і шляхи її 

досягнення 

2. Обговорення питань теми: 

 Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. 

Життєвий цикл конкурентної переваги. Аналіз 

конкурентних переваг організації (модель М.Портера). 

Аналіз стратегічного положення організації і        

привабливості ринку (модель McKinsey 7S). SWOT-аналіз 

конкурентоспроможності фірми. 

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій. 

4 Практичне заняття №4 

1. Тема: Аналіз конкурентів i конкурентної 

стратегії підприємства 

2. Обговорення питань теми: 

 Конкурентні стратегії підприємства.  Виявлення та 

оцінка стратегії конкурентів.  Методи відкритої цінової 

конкуренції. Методи прихованої цінової конкуренції. 

Нецінові форми і методи конкуренції. Фактори успіху в 

конкурентній боротьбі  

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій 

5 Практичне заняття №5 

1. Тема: Методичні основи оцінки 

конкурентоспроможності різних об’єктів 
2. Обговорення питань теми: 

 Оцінювання конкурентоспроможності персоналу. 

Оцінювання конкурентоспроможності товару, послуг. 

Оцінювання конкурентоспроможності організації.  

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій 
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6 Практичне заняття №6 

1. Тема: Методичні основи розробки 

конкурентоспроможних управлінських рішень  

2. Обговорення питань теми: 

 Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень. 

Співставність альтернативних варіантів управлінських 

рішень. Урахування фактору часу. Фактору якості об’єкту. 

Фактор масштабу (об’єму) виробництва товару. Фактор 

інфляції. 

3. Програмований контроль. 

4. Розв'язування практичних завдань та управлінських 

ситуацій 
 

 

 

4.2. Управлінські ситуації 

 

 

Управлінська ситуація №1 

Розрахуйте ймовірність реакції системи на зміну попиту, 

якщо ймовірність реакції кожного окремого підприємства 

становить 0,1. 

Число підприємств: 

 для системи А – 2 підприємства; 

 для системи Б – 10 підприємств; 

 для системи В – 25 підприємств; 

 для системи Г – 40 підприємств. 

Ймовірність реакції оцінюється для кожної системи 

окремо. 
Теоретичні відомості до завдання: Прогнозування ситуації на 

ринку полягає у вивченні специфіки конкуренції, міри монополізації 

ринку в цілому, вивченні еластичності попиту та пропозиції з 

урахуванням конкурентної реактивності ринку. 

Реакція ринку на зміну попиту не може залежати від 

поведінки одного або деяких підприємств. Реактивність ринкової 

системи на зміну попиту, її адаптивність до сигналів попиту в 
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умовах незалежних ринкових агентів необхідно оцінювати у зв'язку з 

постійною присутністю на ринку конкуренції. При досить високій 

інтенсивності конкурентної боротьби на ринку необхідно з'ясувати 

питання: наскільки великий вплив на зміну попиту на систему в 

цілому й діяльність учасників ринку. Якщо допустити реакцію 

кожного окремого підприємства досить низьку (Pn=0,1), чи то 

можна в цьому випадку мати високу ймовірність реакції на зміну 

попиту господарської системи в цілому. 

Розглянемо ситуацію для умов, коли всі господарюючі суб'єкти 

є повністю самостійними, незалежними. Тоді ймовірність реакції 

економічної системи, що складається з n підприємств, можна 

визначити за формулою: 

        nPPPSP  1...111 21
, 

де P(S) – ймовірність реакції економічної системи в цілому на зміну 

попиту на ринку; Р1, Р2, ..., Рn – індивідуальні ймовірності реакції 

підприємств 1, 2, ..., n на зміну попиту на ринку. 

 

 

Управлінська ситуація №2 

Розрахуйте індекс Херфіндала-Хіршмана для умов, 

наведених у табл. 

Примітка. Варіант розрахунку вибирається по останній 

цифрі залікової книжки студента. 

Вихідні дані для розрахунку рівня інтенсивності  

конкуренції в галузі 
Фірми  

в галузі 

Обсяги реалізації продукції у звітному періоді, тис. тонн 

Типи ринків 

№1 45679 12265 45896 15896 45679 12265 15896 45679 5896 45896 

№2 5486 4589 12589 12589 55486 14589 12589 55486 4589 4589 

№3 2548 12369 12365 12365 2548 12369 12365 42548 5698 25698 

№4 12569 14589 8956 8956 12569 14589 8956 12569 5478 25478 

№5 13007 8965 12587 12587 13007 8965 12587 13007 3698 3698 

№6 14589 10336 12658 12658 14589 10336 12658 14589 12589 12589 

№7 5687 1548 12589 12589 5687 11548 12589 5687 2547 32547 

№8 78523 1258 4587 4587 78523 1258 4587 78523 12547 12547 

№9 4562 12369 56898 6898 4562 12369 26898 44562 12587 12587 

№10 10006 12587 12589 12589 10006 12587 12589 10006 4569 4569 

Варіант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теоретичні відомості до завдання: Індекс Херфіндала-

Хіршмана – показник концентрації галузевого ринку, або, інакше 

кажучи, розподілення "ринкової влади" між усіма учасниками 
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ринку. Для розрахунку індексу індивідуальні частки ринку 

кожної фірми у вигляді процента повинні бути піднесені до 

квадрата. Індекс Херфіндала-Хіршмана ( hhI ) обчислюється 

додаванням усіх цих квадратів: 





n

i
inhh SSSSI

1

222
2

2
1 ...

, 

де 
nSSS ,...,, 21

 – питомі частки відповідно найбільшої, 

наступної за величиною і найменшої фірм, %; n – кількість 

фірм. 

Значення hhI  буде рівним 10000, якщо в галузі діє тільки 

одна фірма, оскільки S1 = 100%, якщо в галузі 100 однакових 

фірм, то Si = 1% , а hhI =100. 

Якщо частка S1 = 90,1% а питома вага кожної з 

наступних 99 фірм становить 0,1% , то hhI = 90,1
2
 + 99 • 0,1

2
 

= 8119. 

Ринок вважається нормальним для конкуренції, якщо 

hhI <1000. У цих межах значення індексу дозволяється злиття 

фірм. Ринок для підтримки нормальної ринкової конкуренції 

вважається безпечним, коли на ринку розглянутого товару є: 

 10 і більше фірм; 

 1 фірма не займає більше, ніж 31% ринку; 

 2 фірми не займають більше ніж 44% ринку; 

 3 фірми не займають більше ніж 54% ринку; 

 4 фірми не займають більше ніж 63% ринку.* 

Ринок вважається неконкурентним, якщо значення 

індексу перевищує 1800 одиниць. 

 

 

 

Управлінська ситуація №3 

40% покупців замінюють побутовий прилад через 3 роки, 

35% - через 4 роки, 25% – через 5 років. Починаючи з 2001 р. 

первинний попит (тис. од.) складався так, як показано у табл.  
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Рівень первинних продаж, тис. од. 

 

Роки 

Первинні продажі товару на ринку, тис. од. 

Варіанти 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010 150 250 150 100 120 200 160 220 170 180 

2011 200 330 365 150 200 300 210 310 220 230 

2012 330 400 450 250 300 400 340 380 350 350 

2013 440 550 550 350 400 520 450 520 460 460 

2014 550 670 600 440 550 650 560 630 570 570 

2015 600 865 700 550 600 780 610 800 620 620 

2016 800 990 1000 700 700 900 800 920 820 800 

На період 2010-2013 рр. прогнозовані додаткові продажі 

складуть 2550 од. щорічно за рахунок розширення суміжних 

сегментів ринку.  

Визначте місткість ринку продаж за кожний рік. 

Побудуйте динаміку продаж за роками. За розрахунковими 

значеннями зробіть прогноз на 2017 рік. 

Теоретичні відомості до завдання Для оцінювання 

потенціального або реального обсягу реалізації товарів при 

сформованій кон'юнктурі ринку необхідні виміри місткості 

ринку. На практиці розрахунок реальної ємності утруднений 

через складність визначення сумарного виторгу від реалізації 

розглянутої групи продукції. Теоретично шуканий обсяг 

дорівнює величині попиту й може бути визначений на підставі 

даних статистики. За відсутності публікацій офіційної 

статистики по всіх товарах використовують спеціальні 

прийоми розрахунку. 

 

Управлінська ситуація №4 

У ході панельного дослідження за методикою компанії 

"Нільсен" отримано такі результати: 

 у реалізації смартфонів у Києві задіяні Кзаг магазинів; 
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 з них Кп магазинів беруть участь у панельних 

дослідженнях; 

 запас смартфонів різних марок на складах цих 

магазинів склав: 

- на 1 січня 2017 р. – Зп од.; 

- на 1 березня 2017 р. – Зк од.; 

 у січні 2017 р. ними було закуплено П1 

відеомагнітофонів різних марок, у лютому – П2 од. 

Визначте місткість ринку за даними табл. 

Вихідні дані для визначення місткості ринку 

Найменування 

показників 

Умовне 

позначення 

Варіанти 

0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 

Загальна кількість 

фірм, од 

Кзаг 1258 1478 1569 1376 1502 

Кількість фірм у 

панелі, од 

Кп 469 425 458 481 511 

Залишки продукції, 

од 

      

 - на початок Зп 1236 1478 1236 1119 1198 

 - на кінець періоду Зк 452 489 563 444 572 

Обсяг продаж:       

 - січень, од. П1 4569 5896 5698 5112 4965 

 - лютий, од. П2 4523 4598 7852 5301 5065 

Період аналізу, міс. t 2 2 2 2 2 

Теоретичні відомості до завдання: Визначення ємності 

ринку на основі індексу дослідницької панелі. Для розрахунку 

ємності ринку на підставі інформації, наприклад, панелі 

продавців, необхідні такі дані: загальна кількість роздрібних 

магазинів, що торгують аналізованою продукцією (Кзаг); 

кількість роздрібних магазинів, що входять у панель (Кп); 

період, за який збираються дані по панелі (t, міс); залишки 

продукції на складах кожного магазину на початок і кінець 

досліджуваного періоду (Зд
п
, Зд

к
) і обсяг продажів за цей же 

період (Пд). Формула розрахунку має такий вигляд: 
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Управлінська ситуація №5 

Розрахуйте частки ринку фірм, які працюють в одній 

галузі в натуральному і вартісному вираженні, використовуючи 

дані про обсяги виробництва й ціни кожної окремої фірми, 

наведені у табл. 

Вихідні дані для визначення ринкових часток  

Фірми в 

галузі 

Обсяги реалізації (Qi), тис. тонн 

Ціна (Ці), грн. / т 

Варіанти 

0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 

№1 Q1 5512 5588 2276 5512 5588 

Ц1 65,55 60,55 10,55 15,55 10,55 

№2 Q2 5558 5410 5689 5558 5410 

Ц2 50,50 55,50 15,25 10,50 15,50 

№3 Q3 5698 5623 5289 5697 5623 

Ц3 85,80 80,50 10,70 15,80 10,50 

№4 Q4 1006 5889 25,89 1206 2889 

Ц4 55,50 60,60 10,55 15,50 10,60 

№5 Q5 1254 5555 7698 1754 7555 

Ц5 68,50 54,54 15,50 18,50 14,50 

№6 Q6 5688 5698 1238 4587 4563 

Ц6 45,45 55,55 14,75 19,00 17,50 

№7 Q7 5698 9874 6987 5688 5698 

Ц7 55,30 25,30 15,45 15,45 15,50 

Визначте частку трьох найбільших фірм у загальному 

обсязі виробництва галузі. У рамках якого типу ринку діють 

фірми? У рамках якого цінового сегмента діють фірми? Якщо 

врахувати, що представлені фірми є прямими конкурентами для 

нашої, яка працює в низькому ціновому сегменті, то з'ясуйте, які 

з них являють пряму загрозу нашої. 
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Теоретичні відомості до завдання: Аналіз ринкової 

частки конкурентів. Фактична ринкова частка, 

відображаючи найбільш важливі результати конкурентної 

боротьби, показує ступінь домінування підприємства на ринку, 

його можливість впливати на об'ємні й структурні 

характеристики попиту та пропозиції по розглянутій групі 

товарів. Дослідження ринкових часток конкурентів дозволяє 

виявити розподіл сил у конкурентній боротьбі. 

Значення ринкової частки розраховується за такими 

формулами: 
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де Ді
к
 і Ді

ст
 – ринкова частка і-того підприємства відповідно за 

кількістю і загальною вартістю реалізованої продукції; Qi i Ці – 

відповідно кількість і середньозважена ціна продукції, 

реалізованої і-тим підприємством; Ві – виторг і-того 

підприємства по розглянутій продукції; п – кількість 

підприємств, що працюють на аналізованому ринку. 

Формула оперує з обсягами реалізації продукції в 

натуральних вимірниках, що досить істотно з погляду оцінки 

часткової місткості ринку. Разом з тим, коли розглянута 

продукція має високу міру диференціації, а, отже, і широкий 

діапазон цін пропозиції, розрахунок необхідно доповнити 

визначенням ринкової частки, зваженої за ціною (формула 2.5). 

У цьому випадку шукана величина визначається по виторгу від 

реалізації продукції, що дає можливість визначення кращого для 

конкурентів цінового сегмента ринку. 

Очевидно, що якщо Ді
к 

/ Ді
ст

 > 1, то підприємство 

працює в низькому ціновому сегменті, якщо Ді
к 

/ Ді
ст

 = 1, то 

підприємство працює в середньому ціновому сегменті, якщо    

Ді
к
 / Ді

ст
 < 1, то в високому. 
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У зв’язку з тим, що диференціація продукції є 

найважливішою ознакою конкурентного ринку, а також для 

усунення ситуацій неповного обліку цінової політики 

конкурентів при розрахунку ринкових часток звичайно 

оперують формулою, що використовує вартісні показники. 

 

 

Управлінська ситуація №6 

Оцінити конкурентоспроможність організації за 

вихідними даними, приведеними у табл. 

Вихідні дані до завдання  

 

Варіант 

Об’єми продажу товару на ринку, млн. у.о./ 

/рівень конкурентоспроможності товару на даному ринку 

Товар А Товар Б 

США Росія Україна Франція Китай Україна 

1 25/0,95 80/1,0 320/1,04 - 40/1.1 120/1.15 

2 - 80/1,05 60/1,05 24/0,94 60/1,02 58/1,03 

3 12/1,0 29/1,05 21/1,07 10/0,96 - 14/1,0 

4 6/0,98 - 9/1,1 3/1,0 12/1,08 6/1,03 

5 21/1,0 24/1,02 45/1,02 - 14/1,09 9/1,0 

6 0,9/0,98 4,5/1,0 2,4/1,01 - - 2,1/0,95 

7 4.5/0,97 6/0,98 5/1,0 2,5/0,97 4/1,02 3/0,99 

8 0,6/0,99 1,3/1,0 4/1,0 4/0,97 12/1,02 21/1,02 

9 19/1,0 12/1,05 13/1,05 - - 9/0,95 

0 1,2/0,95 8/1,0 4/1,01 0,2/0,92 1,8/0,98 6/0,99 

Зробити висновки про конкурентоспроможність 

організації і її товару. 

Теоретичні відомості до завдання:  

Конкурентоспроможність організації (фірми) (Корг) 

можна визначити в статиці і динаміці. В статиці вона 

визначається з врахуванням вагомості товарів і ринків, на яких 

вони реалізуються: 





п
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де аі – питома вага і-го товару в об’ємі продаж, 



n

i
ia

1

1; bj – 

показник вагомості ринку, на якому представлений товар 

організації; Kij – конкурентоспроможність і-го товару на j-му 

ринку. 

Для промислово розвинутих країн (США, Японія, країни 

Євросоюзу, Канада і ін.) показник вагомості ринку 

рекомендується приймати рівним 1,0, для інших країн – 0,7, для 

внутрішнього ринку – 0,5. 

Питома вага і-го товару організації в його об’ємі 

продаж визначається за формулою: 

V

V
a i

i  , 

де Vі – об’єм продаж і-того товару за аналізований період, млн. 

грош. од.; V – загальний об’єм продаж організації за той же 

період, млн. грош. од. 

 

 

Управлінська ситуація №7 

Підприємство «Метал», отримавши новий ринок збуту 

товару і маючи вільні виробничі потужності, вирішило 

збільшити програму випуску товару. Вихідні дані для 

врахування фактора масштабу під час прийняття управлінського 

рішення: 

 

Показники Значення 

показника 

1. Собівартість одиниці об’єкта за старим 

варіантом, у.о. 

2. Програма випуску об’єкта за старим 

варіантом (за рік), шт. 

3. Програма випуску об’єкта за новим 

варіантом (за рік), шт. 

4. Коефіцієнт, що враховує фактор масштабу 

 

1400 

 

4500 

 

7500 

0,85 
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Визначити собівартість об’єкта за новим варіантом і 

проаналізувати фактори, за рахунок яких змінилася собівартість. 

 

Управлінська ситуація №8 

Підприємство «Тернопільавторемонт» випускає товари А 

і Б. Врахувати фактор інфляції під час забезпечення 

співставності альтернативних варіантів управлінського рішення 

за вихідними даними: 

 

Показники Значення 
показника 

1. Кількість реалізованої продукції “А” 

протягом 2016 р., шт. 

2. Кількість реалізованої продукції “Б” протягом 

2016 р., шт. 

3. Ціна (в середньому за рік) одиниці продукції 

“А” у 2016 р., у.о. 

4. Ціна (в середньому за рік) одиниці продукції 

“Б” у 2016 р., у.о. 

5. Індекс інфляції по продукції “А” в 

середньому за 2017 р. 

6. Індекс інфляції по продукції “Б” в середньому 

за 2017 р. 

 

1200 

 

110 

 

150 

 

470 

 

1,25 

 

1,18 

 

Визначити: 

1. Приведені до кінця 2017 р. ціни по продукції “А” і “Б”. 

2. Обсяг реалізації у 2014 р. за цінами на кінець 2017 р. 

3. Середній індекс інфляції по продукції підприємства. 
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Управлінська ситуація №9 

Вихідні дані для врахування фактору якості під час під 

час прийняття управлінського рішення: 

 

Показники Значення 

показника 

1. Середньорічні затрати на експлуатацію та 

ремонт верстата у 2016 р.,(у.о.) 

2. Річна продуктивність верстата у 2016 р., шт. 

деталей 

3. Коефіцієнт щорічного збільшення 

середньорічних затрат на експлуатацію та 

ремонт верстата за період 2014-2019 рр. 

4. Коефіцієнт щорічного зниження 

продуктивності верстата за період 2014-2019 

рр. 

 

1500 

 

5000 

 

 

0.05 

 

 

0,08 

 

Визначити: 

1. Середньорічні затрати на експлуатацію та ремонт 

верстата у 2019 р.;  

2. Річну продуктивність верстата у 2019 р. (інші умови 

експлуатації не змінюються). 
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5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студента є основним засобом 

засвоєння матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять без участі викладача. Для вивчення дисципліни 

рекомендується проведення самостійної роботи за такими 

напрямками: 

1. Засвоєння теоретичного матеріалу (опрацьовування 

лекційного матеріалу, навчальної літератури, 

спеціальних джерел інформації, матеріалів державних 

органів у сфері інноваційної діяльності). 

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для 

самостійного опрацювання. 
3. Підготовка до практичних занять. 

4. Оволодіння спеціальним економічним інструментарієм 

управління конкурентоспроможністю і набуття умінь 

практичного використання набутих знань (виконання 

індивідуальних завдань). 

5. Виконання індивідуального завдання. 
6. Підготовка до проведення контрольних заходів (здача 

змістових модулів, іспитів) тощо.  
7. Дослідження ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства конкретної 

державної, комунальної або приватної власності на 

основі формування бази аналітичної та фактологічної 

інформації й розрахунку відповідних показників. 

8. Дослідження ефективності управління 

конкурентоспроможністю товару і послуг 

підприємства. 

9. Дослідження ефективності управління 

конкурентоспроможністю персоналом підприємства. 

10. Завершення розв’язування управлінських ситуацій, 

розпочатих в аудиторії. 
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5.1. Завдання для самостійного опрацьовування 

 

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

2. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» 

3. Еволюція теорії конкуренції 

4. Концентрація та централізація виробництва і капіталу 

5. Основні економічні закони функціонування ринкових відносин.  

6. Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту).  

7. Закон залежності між пропозицією і ціною (закон 

пропозиції).  

8. Закон залежності між пропозицією і попитом.  

9. Диференціальний і комплексний методи оцінки 

конкурентоспроможності. 

10. Якість продукції в системі управління 

конкурентоспроможністю фірми. 

11. Управління ресурсозбереженням в системі управління 

конкурентоспроможності фірми. 

 
5.2. Виконання індивідуального завдання 

 

Індивідуальні роботи студенти виконують для 

проміжного контролю відповідно до навчального плану. 

Основною метою індивідуальної роботи є закріплення й 

систематизація отриманих знань із дисципліни у процесі 

самостійної підготовки в міжсесійний період. Виконання 

індивідуальної роботи сприяє успішному здаванню екзамену та 

є обов’язковою умовою допуску до нього. 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань 

містять теоретичні аспекти, які охоплюють усі теми відповідно 

до розробленої програми курсу, а також практичне завдання з 

дослідження конкурентоспроможності підприємства, товару або 

послуг, персоналу (за вибором студента) на основі конкретного 

підприємства. 

Індивідуальна робота студента повинна мати письмову 

відповідь на три теоретичних запитання та дослідження 

конкурентоспроможності. Викладення теоретичного матеріалу 



172 

повинно супроводжуватися прикладами з практичної діяльності 

підприємств, необхідними малюнками, схемами та графіками. 

Слід акуратно оформити індивідуальну роботу. Сторінки 

повинні бути пронумеровані. Суть потрібно викладати чіткими і 

короткими фразами При використанні в роботі цитат, 

статистичних даних та інших матеріалів необхідно навести 

джерела, звідки їх взято. 

Індивідуальну роботу необхідно підписати, вказавши 

дату її виконання й подати на кафедру у встановлений термін 

(до здачі екзамену чи заліку). 

Варіанти індивідуальної роботи 

Кожен варіант індивідуальної роботи включає три 

теоретичні питання та задачу. 

Варіант для індивідуальної роботи вибирають за двома 

останніми цифрами номера залікової книжки студента (табл. А). 

При цьому номери теоретичних питань слід вибирати за табл. Б. 

 

Таблиця А 

Варіанти для виконання індивідуальної роботи 

 

Передостання 

цифра 

Остання цифра шифру залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 

9 25 26 27 28 29 30 9 8 7 6 

0 5 4 3 2 1 11 12 13 14 15 
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5.3. Перелік тем для індивідуального завдання 

 

Тема 1. Еволюція і теоретичні основи конкуренції.  

Поняття конкуренції. Сучасний погляд на конкуренцію. 

Негативні і позитивні риси конкуренції. Умови виникнення 

конкуренції. Еволюція теорії конкуренції. Види конкуренції. 

Функції конкуренції. Загальна класифікація форм, методів і 

рівнів конкуренції. 

Тема 2. Сутність, витоки і види монополізму. 

Концентрація та централізація виробництва і капіталу. 

Основні типи монополій. Класифікація монополій. Вхідні і 

вихідні бар’єри існування монополій. Основні показники 

монопольної влади: індекс Лернера, індекс Херфіндала-

Хіршмана. Цінова дискримінація. 

Тема 3. Ринок і ринкова конкуренція. 

Ринок, структура ринків. Сила конкуренції при різних 

формах конкурентного ринку. Варіанти зміни конкуренції між 

фірмами. Фактори, які впливають на конкурентну боротьбу. 

Оцінка сили конкуренції. Товарне виробництво і суб’єкти 

конкурентних відносин. 

Тема 4. Фірма та її місце на ринку 

Огляд історії фірми. Визначення фірми. Функції фірми. 

Типи фірм (компаній) і конкурентних стратегій. Поле стратегій 

фірм великого виробництва, вузької спеціалізації, місцевого 

масштабу, фірм з радикальними нововведеннями (віолентна, 

патієнтна, комутантна, експлерентна стратегії). Диференціація 

ринкових сегментів компаній. Цикл життя фірми. 

Тема 5. Основні економічні закони функціонування ринкових 

відносин 

Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту). 

Закон залежності між пропозицією і ціною (закон пропозиції). 

Закон залежності між пропозицією і попитом. Закон ефекту 

масштабу виробництва. Закон спадаючої прибутковості. Закон 

конкуренції. 

Тема 6. Державне регулювання конкуренції в Україні. 
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Бар’єри і фактори, що впливають на обмеження 

конкуренції в Україні. Роль держави в розвитку конкуренції. 

Основні напрямки антимонопольної політики. Система органів 

Антимонопольного комітету України. Аналіз стану 

монополізації економіки України. Захист від недобросовісної 

конкуренції. 

Тема 7. Конкурентні переваги і 

конкурентоспроможність. 

Визначення конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності. Життєвий цикл конкурентної 

переваги. Цінність товару для споживача. Принцип компенсації. 

Стандартний і спеціалізований бізнес. Диференціація ринкових 

сегментів компаній. 

Тема 8. Світовий досвід аналізу конкурентних переваг 

і конкурентоспроможності фірми. 

Аналіз конкурентних переваг організації (модель 

М.Портера). Аналіз стратегічного положення організації і 

привабливості ринку (модель McKinsey 7S). SWOT – аналіз 

конкурентоспроможності фірми. 

Тема 9. Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії 

підприємства (фірми). 

Поняття конкурентних стратегій фірми. Виявлення та 

оцінка стратегій конкурентів. Методи відкритої цінової 

конкуренції. Прихована цінова конкуренції і її методи. Нецінові 

форми і методи конкуренції. Фактори успіху в конкурентній 

боротьбі. 

Тема 10. Методичні основи оцінки 

конкурентоспроможності різних об’єктів. 

Вимоги і вихідні дані для оцінки 

конкурентоспроможності. Типові фактори конкурентних 

переваг різних об’єктів: персонал, товар і послуга, організація. 

Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу. 

Методика оцінки конкурентоспроможності товару. 

Диференціальний і комплексний методи оцінки. Схема оцінки 

конкурентоспроможності. Методика оцінки 
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конкурентоспроможності товару по системі 1111-5555. 

Методика аналізу і оцінки конкурентоспроможності організації. 

Тема 11. Методичні основи розробки 

конкурентоспроможних управлінських рішень. 

Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень. 

Співставність альтернативних варіантів управлінських рішень. 

Фактори співставлення альтернативних рішень. Врахування 

фактору часу. Фактор якості об’єкту. Фактор масштабу (об’єму) 

виробництва товару. Фактор освоєності товару у виробництві. 

Фактор методу отримання інформації для прийняття 

управлінського рішення. Фактор умов застосування 

(експлуатації) товару. Фактор інфляції. 

Тема 12-13-14. Наукові підходи до управління 

конкурентоспроможністю. 
Системний підхід, логічний підхід, відтворюючо-

еволюційний підхід, інноваційний підхід, комплексний підхід, 

глобальний підхід, інтеграційний підхід, віртуальний підхід, 

стандартизаційний підхід, маркетинговий підхід, ексклюзивний 

підхід, процесний підхід, структурний підхід, ситуаційний 

підхід, функціональний підхід, нормативний підхід, 

оптимізаційний підхід, адміністративний підхід, діловий підхід. 

Тема 15-16-17. Принципи управління об’єктами. 

Принципи управління економікою. Принципи аналізу 

об’єктів. Принципи прогнозування Принципи планування. 

Принципи економічного обґрунтування. Принципи 

раціоналізації структур. Принципи раціоналізації процесів. 

Принципи управління персоналом. Принципи управління 

якістю. Принципи ресурсозбереження. Принципи оцінки 

конкурентоспроможності. 

Тема 18. Теорія конкурентних переваг Майкла 

Портера. 

Тема 19. Фактори конкурентних переваг різних 

об’єктів. 

Персонал. Товар, послуги. Організація. Галузь, регіон, 

держава. 
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Тема 20. Закони організації управління в статиці і 

динаміці. 

Закон композиції. Закон пропорціональності. Закон 

найменших. Закон онтогенезу. Закон синергії. Закон 

інформованості. Закон єдності аналізу і синтезу. Закон 

самозбереження. 

Тема 21. Якість продукції в системі управління 

конкурентоспроможністю фірми. 

Суть і система показників якості продукції. Міжнародна 

система якості: стандарти ІСО серії 9000. Інструменти 

підвищення якості продукції. 

Тема 22. Управління ресурсозбереженням в системі 

управління конкурентоспроможності фірми. 

Основи стратегії ресурсозбереження. Аналіз 

ефективності використання ресурсів. Фактори 

ресурсозбереження. Вибір стратегії ресурсозбереження. 

Тема 23. Класифікація і суть основних методів 

управління. 

Методи аналізу. Методи прогнозування. Методи 

управління персоналом. Методи управління якістю. Методи 

організації процесів. 

Тема 24. Конкуренція і конкурентоспроможність як 

рушійна сила розвитку суспільства. 

Конкуренція –спосіб життя і рушійна сила суспільства. 

Сила конкуренції для різних форм конкурентного ринку. 

Конкурентоспроможність як ступінь розвитку суспільства. 

Структура системи забезпечення конкурентоспроможності. 

Тема 25. Конкурентоспроможність і якість продукції. 
Поняття "якість продукції", "конкурентоспроможність 

продукції". Взаємозв’язок між якістю і 

конкурентоспроможністю продукції. Конкурентоспроможність і 

маркетинг. Управління якістю в системі стандартів ІСО серії 

9000. 

Тема 26. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

Схема оцінки конкурентоспроможності продукції. 

Економічні, технічні і нормативні параметри 
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конкурентоспроможності продукції. Схема оцінки. Методика 

оцінки. 

Тема 27. Основні напрямки антимонопольної 

політики України. 

Основні напрямки антимонопольної політики. Система 

органів Антимонопольного комітету України. Аналіз стану 

монополізації економіки України. Захист від недобросовісної 

конкуренції. 
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6. ТЕСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 
1. Дайте визначення поняття економічної (ринкової) конкуренції: 

a) суперечка між продавцями і покупцями в умовах ринку; 

b) невідповідність між попитом і пропозицією; 

c) зіткнення і суперництво між суб’єктами господарювання за 

досягнення найкращих результатів їх діяльності на ринку; 

d) суперництво старого з новим. 

2. Хто є суб’єктами конкурентних відносин? 

a) виробники, покупці, торгові посередники; 

b) крупні виробники продукції; 

c) продавці і споживачі; 

d) виробники, покупці, держава. 

3. Негативні риси конкуренції полягають у тому, що: 

a) вона передбачає приватну власність; 

b) перемагає тільки той, хто випускає якісну продукцію; 

c) дрібні виробники витісняються великим капіталом; 

d) споживачі надають перевагу тільки окремим товарам. 

4. По степені інтенсивності конкуренція може бути: 

1. предметна, функціональна, видова; 

2. приваблива, помірна, жорстка; 

3. місцева, регіональна, національна, глобальна; 

4. сильна, слабка. 

5. Серед методів розрізняють конкуренцію; 

a) на основі критерію підвищення якості; 

b) на основі зниження ціни; 

c) на основі підвищення сервісу товару; 

d) всі відповіді правильні. 

6. Теорія конкуренції була вперше узагальнена: 

a) Й.А.Шумпетером; 

b) М.Портером; 

c) А.Ю.Юдановим; 

d) Адамом Смітом. 

7. Виберіть правильне твердження: 

a) конкуренція негативно впливає на ціни ринку; 

b) в умовах конкуренції перемагає той, в кого більший капітал; 

c) в умовах конкуренції перемагає той, хто створює якісну 

продукцію при найменших витратах виробництва; 

d) держава є основним регулятором конкуренції. 

8. Виберіть правильний логічний процес появи монополій в умовах 

ринку: 
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a) конкуренція – концентрація виробництва і капіталу – 

монополізація; 

b) конкуренція – змова крупних виробників – монополізація; 

c) існування багатьох виробників – об’єднання – 

монополізація; 

d) ринок – олігопія – монополізація. 

9. Монопольна влада полягає у здатності фірми: 

a) скупити всіх конкурентів; 

b) нарощувати об’єми виробництва; 

c) продавати товар одному (декільком) покупцям; 

d) впливати на ринкову ціну. 

10.  Монополії класифікуються: 

a) абсолютна і неабсолютна; 

b) продавців, покупців, посередників; 

c) закрита, відкрита, природна; 

d) товарна, галузева, міжгалузева, міждержавна. 

11.  Важливою передумовою існування монополії є наявність: 

a) загрози поверненню капіталів; 

b) вхідних і вихідних бар’єрів; 

c) державного захисту; 

d) фірм-немонополістів. 

12.  До “вхідних” бар’єрів входу у галузь нових конкурентів належить: 

a) високий рівень капіталомісткості виробництва; 

b) втручання керівництва галузі; 

c) протест постачальників, клієнтури; 

d) необхідність відшкодування вкладених інвестицій. 

13.  До “вихідних” бар’єрів існування монополії належить: 

a) тарифні знижки; 

b) необхідність відшкодування вкладених великих інвестицій; 

c) високий рівень капіталомісткості; 

d) високі транспортні витрати. 

14.  Монополізацію ринку можна математично визначити за допомогою: 

a) сукупного доходу об’єктів господарювання; 

b) монопольної ціни на товар; 

c) правила М.Портера; 

d) індексу Херфіндаля-Хіршмана. 

15.  Попит на продукцію монопольної фірми: 

a) збільшується із зменшенням ціни; 

b) збільшується із збільшенням ціни; 

c) зменшується із зменшенням ціни; 

d) не залежить від ціни. 

16.  Цінова дискримінація використовується монополістом: 

a) незаконно; 
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b) для обмеження попиту; 

c) для перепродажу товару; 

d) цілеспрямовано для задоволення різних покупців. 

17.  По виду товару ринки поділяють на: 

a) світові, регіональні, місцеві; 

b) сировини, матеріалів, засобів виробництва, капіталу, валюти 

і ін.; 

c) внутрішні і зовнішні; 

d) легальні і нелегальні. 

18.  По масштабу обхвату території ринки розрізняють: 

a) ринок продавця і ринок покупця; 

b) внутрішній і зовнішній; 

c) світовий, зональний, регіональний, в межах країни; 

d) легальний і нелегальний. 

19.  Поліполія характеризується: 

a) великою кількістю виробників і великою кількістю 

покупців; 

b) великою нормою прибутку виробника; 

c) великою долею виробника на ринку; 

d) блокованим доступом до ринку. 

20.  Олігополія характерна: 

a) великою кількістю виробників і великою кількістю 

покупців; 

b) малою кількістю виробників і малою кількістю покупців; 

c) низькою нормою прибутку виробника, 

d) дуже сильною силою конкуренції. 

21.  Конкуренція між фірмами посилюється: 

a) із зменшенням кількості суперницьких фірм; 

b) із збільшенням попиту на товар; 

c) коли умови господарювання штовхають фірму на зниження 

ціни; 

d) коли низькі бар’єри “виходу” із ринку. 

22.  На конкурентну боротьбу впливають фактори: 

a) ціна; 

b) величина ринку; 

c) темпи росту ринку; 

d) всі відповіді правильні. 

23.  Узагальнений показник інтенсивності конкуренції визначається за 

формулою: 

a) 
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24.  Функціонування товарного виробництва і ринку спирається на такі 

соціально-економічні умови: 

a) приватну власність; 

b) суспільний поділ праці; 

c) відокремленість суб’єктів господарювання; 

d) всі відповіді правильні. 

25.  Фірма це: 

a) організація, яка займається бізнесом; 

b) організація, яка концентрує і використовує ресурси для 

виробництва товарів і послуг; 

c) організація, яка намагається отримати прибуток; 

d) організація, яка є власником землі і капіталу. 

26.  Термін “фірма” вперше став використовуватися з початком розвитку 

капіталізму в: 

a) Англії в ХVI ст.; 

b) Німеччині в ХV-ХVIІ ст.; 

c) Італії в ХІV-ХV ст.; 

d) Америці в ХVIІІ ст. 

27.  Визначіть, де найбільш повно викладені функції фірми: 

a) концентрація і використання ресурсів, організація 

виробництва, збутова діяльність, накопичення досвіду, 

отримання прибутку; 

b) організація виробництва, закупівля матеріалів, виробництво, 

збут, менеджмент, маркетинг; 

c) постачання матеріалів, організація виробництва, підготовка 

кадрів, підготовка виробництва, збут; 

d) всі відповіді вірні і повні. 

28.  Девізом фірм з якою стратегією є вислів “дорого, проте добре”? 

a) віолентною; 

b) патієнтною; 

c) комутантною; 

d) експлерентною. 

29.  Фірми з якою стратегією притримуються девізу “дешево, але 

пристойно”? 

a) віолентною; 

b) патієнтною; 

c) комутантною; 

d) експлерентною. 
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30.  Фірми з якою стратегією притримуються девізу “краще і дешевше, 

якщо вийде”? 

a) віолентною; 

b) патієнтною; 

c) комутантною; 

d) експлерентною. 

31.  Експлерентна стратегія пов’язана із: 

a) створенням нових або радикальною зміною старих сегментів 

ринку; 

b) бізнесом в місцевих масштабах; 

c) задоволенням спеціальних запитів споживачів; 

d) розвинутою збутовою мережею й рекламою. 

32.  Життєвий цикл фірми – це: 

a) переростання малої фірми у велику; 

b) ріст фірми до вершин піраміди бізнесу; 

c) захоплення фірмою конкурентного ринку; 

d) процес її природного росту і послідовної зміни 

конкурентних стратегій. 

33.  В залежності від частки, займаної на ринку товару, фірми 

називаються: 

a) лідери, претенденти на лідерство, послідовники, аутсайдери, 

новачки; 

b) крупні, великі, середні, малі; 

c) місцеві, регіональні, республіканські, міжнародні, світові; 

d) монополісти і конкуренти. 

34.  Метою фірми-лідера є: 

a) випередження конкурентів; 

b) зберегти завойовані позиції; 

c) підвищення цін на товари; 

d) збільшити інтенсивність конкуренції. 

35.  Фірми-претенденти на лідерство свою задачу бачать у: 

a) наслідуванні лідеру; 

b) допомозі лідеру; 

c) фронтальній атаці на позиції лідера; 

d) пошуку своєї ніші на ринку. 

36.  Фірми-послідовники свою стратегією в конкурентній боротьбі 

бачать у: 

a) заощадженні сил і коштів за рахунок того, що шлях 

пробиває лідер; 

b) лобовій атаці на лідера; 

c) партизанській війні з лідером; 

d) розвитку вузькоспеціалізованого виробництва. 

37.  Завданням фірм-аутсайдерів і новачків є: 
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a) використання методів конкурентної боротьби з 

рівнозначними фірмами; 

b) закріплення на якійсь ринковій ніші; 

c) перехід до виробництва принципово нових товарів; 

d) освоєння досягнень науково-технічного прогресу. 

38. Закон залежності між попитом і ціною стверджує, що: 

a) із зниженням ціни товару попит на нього знижується; 

b) з підвищенням ціни товару попит на нього підвищується; 

c) із збільшенням ціни пропозиції на товар зменшуються; 

d) із зниженням ціни товару попит на нього збільшується. 

39. Закон залежності між попитом і ціною стверджує, що: 

a) із збільшенням ціни товару пропозиції на нього 

збільшуються; 

b) із збільшенням ціни пропозиції на товар зменшуються; 

c) із зменшенням ціни пропозиції на товар зменшуються 

d) всі відповіді правильні. 

40. Закон залежності між пропозицією і попитом діє: 

a) в умовах монополізації ринку; 

b) в умовах вільної конкуренції; 

c) в умовах дефіциту товарів; 

d) в умовах відсутності попиту. 

 

Модуль 2 
 

41.  Виберіть правильне твердження: 

a) конкурентоспроможність є результатом, що фіксує наявність 

конкурентних переваг; 

b) конкурентоспроможність і конкурентні переваги є 

тотожними поняттями; 

c) конкурентоспроможність впливає на конкурентні переваги 

підприємства; 

d) всі відповіді правильні. 

42.  Конкурентоспроможність фірми – це: 

a) яка-небудь ексклюзивна цінність , якою володіє фірма і яка 

дає їй перевагу над конкурентами; 

b) можливість ефективно розпоряджатися власними і 

позичковими ресурсами в умовах ринку; 

c) наявність конкурентних переваг; 

d) всі відповіді правильні. 

43.  Вкажіть повний життєвий цикл конкурентної переваги: 

a) зародження, прискорення, уповільнення, зрілість, спад; 

b) зародження, зрілість, спад; 

c) прискорення, уповільнення, спад; 
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d) прискорення, уповільнення, розвиток, зрілість, спад. 

44.  Всі фактори, що впливають на конкурентоспроможність можна 

поділити на: 

a) великі, середні і малі; 

b) місцеві, регіональні, міжнародні і світові; 

c) зовнішні і внутрішні; 

d) основні і другорядні. 

45.  До зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність 

фірми відносяться: 

a) система технологічного оснащення; 

b) система управління фірмою; 

c) наявність кваліфікованого персоналу; 

d) діяльність державних органів. 

46.  Внутрішні фактори, що впливають на конкурентоспроможність 

фірми: 

a) розвиток нових технологій, джерел енергії; 

b) діяльність керівництва та апарату управління; 

c) діяльність державних органів; 

d) параметри попиту. 

47.  Конкурентні стратегії - це стратегії: 

a) що дозволяють компанії зайняти міцні позиції в боротьбі з 

конкурентами; 

b) що дозволяють оборонятися від конкурентів; 

c) пошуку нового ринку; 

d) боротьби за захоплення конкурентів. 

48.  Конкурентні стратегії передбачають: 

a) завоювання фірмою конкурента; 

b) підвищення попиту, завоювання частки ринку, підвищення 

продуктивності, оборонні позиції; 

c) зміну асортименту продукції, боротьбу з конкурентами, 

превентивні заходи; 

d) всі відповіді вірні. 

49.  Підвищення попиту в конкурентній стратегії включає: 

a) вдосконалення структури витрат, вдосконалення 

асортименту продукції, підвищення цінності; 

b) завоювання споживачів конкурентів, завоювання 

конкурентів, завоювання відданості споживачів; 

c) залучення нових споживачів, пошук нових можливостей 

використання товару, підвищення частоти споживання 

товару; 

d) підвищення цінності, вичікувальна оборона, оборона з 

превентивними заходами. 

50.  Завоювання частки ринку в конкурентній стратегії включає: 
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a) вдосконалення структури витрат, вдосконалення 

асортименту продукції, підвищення цінності; 

b) завоювання споживачів конкурентів, завоювання 

конкурентів, завоювання відданості споживачів; 

c) залучення нових споживачів, пошук нових можливостей 

використання товару, підвищення частоти споживання 

товару; 

d) підвищення цінності, вичікувальна оборона, оборона з 

превентивними заходами. 

51.  Підвищення продуктивності в конкурентній стратегії включає: 

a) вдосконалення структури витрат, вдосконалення 

асортименту продукції, підвищення цінності; 

b) завоювання споживачів конкурентів, завоювання 

конкурентів, завоювання відданості споживачів; 

c) залучення нових споживачів, пошук нових можливостей 

використання товару, підвищення частоти споживання 

товару; 

d) підвищення цінності, вичікувальна оборона, оборона з 

превентивними заходами. 

52.  Оборонна позиція в конкурентній стратегії включає: 

a) вдосконалення структури витрат, вдосконалення 

асортименту продукції, підвищення цінності; 

b) завоювання споживачів конкурентів, завоювання 

конкурентів, завоювання відданості споживачів; 

c) залучення нових споживачів, пошук нових можливостей 

використання товару, підвищення частоти споживання 

товару; 

d) підвищення цінності, вичікувальна оборона, оборона з 

превентивними заходами. 

53.  Конкуренція на ринку товарів і послуг відбувається у двох формах: 

a) відкрита, прихована; 

b) цінова, нецінова; 

c) законна, незаконна; 

d) “за якістю”, “за умовами продажу”. 

54.  Цінова форма конкуренції підрозділяється на: 

a) законна, незаконна; 

b) цінова, нецінова; 

c) відкрита, прихована; 

d) “за якістю”, “за умовами продажу”. 

55.  Нецінова форма конкуренції підрозділяється на: 

a) “за якістю”, “за умовами продажу”; 

b) відкрита, прихована; 

c) законна, недобросовісна, пряма боротьба з конкурентами; 
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d) законна, незаконна. 

56.  Використання відкритого зниження цін переслідує мету: 

a) проникнення на новий ринок; 

b) захоплення монопольного положення; 

c) встановлення бар’єру проти виходу на ринок нових 

конкурентів; 

d) всі відповіді правильні. 

57. Надання знижок окремим покупцям є: 

a) незаконною операцією; 

b) дискримінаційною операцією; 

c) методом цінової конкуренції; 

d) всі відповіді неправильні. 

58.  Прихована цінова конкуренція передбачає: 

a) поліпшення споживчих властивостей товару; 

b) пряме зниження цін; 

c) надання знижок окремим покупцям; 

d) незаконну операцію. 

59.  Співвідношення між ціною і корисним ефектом називається: 

a) коефіцієнтом гальмування ціни; 

b) питомою ціною; 

c) ефектом товару; 

d) техніко-економічною характеристикою товару. 

60.  Нецінові форми конкуренції розподіляються на групи: 

a) законна, незаконна і пряма боротьба за обмеження дій 

конкурентів; 

b) надання додаткових послуг, реклама товарів, проведення 

НДДКР; 

c) законна і незаконна; 

d) добросовісна, недобросовісна, змішана. 

61. Діяльність державних владних структур впливає на підприємство 

через: 

a) ринки трудових ресурсів, ринки засобів виробництва; 

b) ринки фінансових ресурсів; 

c) кредитно-грошову політику, законодавство, податкову 

політику; 

d) всі відповіді правильні. 

62.  Конкурентоспроможність фірми, яка виражається через 

п’ятирівневу ієрархію факторів, має назву: 

a) модель Майкла Портера; 

b) SWOT–аналіз; 

c) модель Мак-Кінсі 7S; 

d) функціонально-вартісний аналіз. 

63.  На першому етапі SWOT-аналізу вивчаються: 
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a) слабкості фірми; 

b) політичні, економічні, технологічні фактори; 

c) стратегічні і тактичні можливості фірми; 

d) конкурентні переваги фірми. 

64. Ідея SWOT-аналізу полягає в наступному: 

a) в прийнятті зусиль для перетворення слабкостей в силу і 

загроз в можливості; 

b) в аналізі історії успішних галузей розвинутих країн; 

c) в аналізі факторів утримання конкурентних переваг фірми; 

d) в розробці, обґрунтуванні і погодженні заходів по 

підвищенню конкурентоспроможності галузі. 

65. Аналіз стратегічної позиції фірми і привабливості ринку передбачає: 

e) модель М.Портера; 

f) модель Мак-Кінсі 7S; 

g) SWOT-аналіз; 

h) всі три моделі. 

66. Визначіть фактори, які лежать в основі моделі Мак-Кінсі 7S: 

a) стратегія, навики, цінності, структура, системи, кадри, стиль; 

b) система, структура, стратегія, спосіб, собівартість, сила, 

стиль; 

c) сила, слабкість, можливості, загрози, перетворення, 

менеджмент, маркетинг; 

d) всі відповіді правильні. 

67. Аналіз стратегічної позиції фірми і привабливості ринку можна 

провести: 

a) математичними розрахунками; 

b) оцінкою показників; 

c) аналізом прибутковості фірми; 

d) податковою звітністю. 

68. Структурний аналіз галузей М.Портер рекомендує здійснювати на 

основі аналізу: 

a) диференціації продукції галузі; 

b) стратегії галузі; 

c) 5 сил конкуренції; 

d) загроз появи нових конкурентів. 

69. Теорія конкурентних переваг базується на основі формування і 

розвитку: 

a) цінностей; 

b) величини капіталу; 

c) випуску продукції; 

d) ціни товару. 

70. До видів цінностей слід віднести цінності: 

a) якісні, вартісні і ін.; 
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b) матеріальні, грошові, соціальні, культурні, духовні і ін.; 

c) об’єктивні, суб’єктивні; 

d) реальні, віртуальні. 

71. Виділіть цінності, які повинні бути притаманними (характерними) 

для менеджера: 

a) фізична сила, спритність, швидкість пересування; 

b) рівень інтелекту, рівень культури, рівень знань, уміння 

ставити мету і її реалізувати, здоров’я; 

c) рівень інтелекту, рівень кваліфікації, фізична сила, вік, 

здоров’я; 

d) орієнтація в оточуючому середовищі, рівень знань, вік, 

здоров’я. 

72. Прояв конкурентних переваг персоналу визначається: 

a) фізичними даними; 

b) оригінальністю поведінки; 

c) керівництвом фірми; 

d) внутрішніми і зовнішніми умовами. 

73. До спадкових конкурентних переваг менеджера відноситься: 

a) ділові якості; 

b) емоційність; 

c) комунікабельність; 

d) талант. 

74. До придбаних конкурентних переваг менеджера слід віднести: 

a) темперамент; 

b) фізичні дані; 

c) відношення до праці; 

d) обдарованість. 

75. Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу фірми 

передбачає оцінку: 

a) фізичних даних, темпераменту; 

b) організованості, комунікабельності; 

c) ділових якостей, здоров’я; 

d) всі відповіді правильні. 

76. Оцінка конкурентоспроможності товару враховує параметри: 

a) економічні, фінансові; 

b) економічні, технічні, нормативні; 

c) ціну, корисний ефект; 

d) питому ціну, коефіцієнт корисного ефекту. 

77. Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності товару 

оснований на використанні: 

a) одиничних параметрів; 

b) комплексних показників; 

c) економічних параметрів; 
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d) цінових параметрів. 

78. Виділіть формулу, яка характерна для розрахунку одиничних 

показників оцінки конкурентоспроможності товару: 
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d) всі формули призначені для розрахунку одиничних 

показників за різною методикою. 

79. Продовжіть правильно твердження: “Інтегральний показник 

конкурентоспроможності продукції відображає... 

a) повні затрати споживача на придбання і використання 

продукції”; 

b) різницю між порівняльною продукцією в споживчому 

ефекті, який приходиться на одиницю витрат покупця”; 

c) досягнутий рівень відповідних економічних, технічних чи 

нормативних параметрів порівняльної продукції”; 

d) параметри, які найбільш сильно відрізняються від базових”. 

80. При оцінці конкурентоспроможності продукції по системі 1111-5555 

використовується: 

a) технічні характеристики товару; 

b) собівартість товару; 

c) експертна оцінка окремих параметрів; 

d) аналіз фінансово-господарської діяльності фірми. 

81. Точність оцінки конкурентоспроможності товару вища: 

a) з врахуванням вагомості факторів; 

b) без врахування вагомості факторів; 

c) незалежна від різних факторів; 

d) всі відповіді правильні. 

82. Оцінка конкурентоспроможності товару по системі 1111-5555 

передбачає аналіз факторів: 

a) конкурентоспроможності організації, ціни товару, 

гарантійний термін, строк служби; 

b) інтегральний показник якості, одиничні показники, групові 

показники; 

c) аналіз зовнішніх умов і можливостей, аналіз сильних і 

слабких сторін, аналіз загроз і можливостей; 
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d) якості товару, ціни товару, якості сервісу, експлуатаційні 

витрати. 

83. Доповніть правильно твердження: “В прийнятті будь-якого рішення 

мають місце (в різній степені) три моменти: ...” 

a) врівноваження, імпульсивність, ризикованість; 

b) інтуїція, судження, раціональність; 

c) ризикованість, обережність, інертність; 

d) багатоваріантність, альтернативність, обережність. 

84. Обережні управлінські рішення характеризуються: 

a) новизною і оригінальністю; 

b) зверх критичним підходом до справи; 

c) імпульсивністю; 

d) ризикованістю. 

85. При прийнятті чисто інтуїтивного рішення управлінці спираються 

на: 

a) власні відчуття того, що їх вибір правильний; 

b) представників вищого ешелону влади; 

c) економічний аналіз, обґрунтування і оптимізацію; 

d) критичний підхід до справи. 

86. Забезпечення співставності альтернативних варіантів по фактору 

часу здійснюється виходячи із посилання, що: 

a) сьогоднішня гривня дешевша завтрашньої; 

b) сьогоднішня гривня дорожча завтрашньої: 

c) сьогоднішня і завтрашня гривня одновартісні; 

d) всі відповіді вірні. 

87. Приведені до майбутнього періоду текучі затрати розраховуються з 

урахуванням: 

a) коефіцієнта важності; 

b) коефіцієнта дисконтування; 

c) коефіцієнта накопичення; 

d) коефіцієнта фактору часу. 

88. Приведені до текучого часу майбутні затрати слід розраховувати з 

урахуванням: 

a) коефіцієнта важності; 

b) коефіцієнта дисконтування; 

c) коефіцієнта накопичення; 

d) коефіцієнта фактору часу. 

89. Фактор якості об’єкта проявляється в: 

a) зниженні річної продуктивності об’єкта; 

b) зниженні корисного ефекту об’єкта; 

c) рості затрат на експлуатацію і ремонт об’єкта; 

d) усі відповіді вірні. 
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90. Виділіть формулу, за допомогою якої враховується фактор якості 

об’єкта: 

a) 

d

н
п

К

З
З  ; 

b) 
1а

кнп КУУ  ; 

c)  tн аК  1 ; 

d)  td dK  1 . 

91. Виберіть правильне продовження вислову: “Фактор освоєності 

товару у виробництві враховується у тому випадку, коли ... 

a) необхідно визначити собівартість або трудомісткість перших 

серійних зразків продукції до повного її освоєння в 

серійному виробництві”; 

b) необхідно визначити собівартість або трудомісткість 

серійних зразків продукції після повного її освоєння”; 

c) необхідно встановити собівартість або трудомісткість 

виробу, що планується до впровадження у виробництво”; 

d) усі відповіді правильні. 
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7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
1. Поняття конкуренції. 

2. Сучасний погляд на конкуренцію. 

3. Негативні і позитивні риси конкуренції. 

4. Умови виникнення конкуренції. 

5. Еволюція теорії конкуренції. 

6. Види конкуренції. Функції конкуренції. 

7. Концентрація та централізація виробництва і капіталу. 

8. Основні типи монополій. Класифікація монополій. 

9. Вхідні і вихідні бар’єри існування монополій.  

10. Основні показники монопольної влади: індекс Лернера, 

індекс Херфіндала-Хіршмана. 

11. Ринок, структура ринків. 

12. Сила конкуренції при різних формах конкурентного 

ринку. 

13. Варіанти зміни конкуренції між фірмами. 

14. Фактори, які впливають на конкурентну боротьбу. 

15. Оцінка сили конкуренції. 

16. Історія фірми. Визначення фірми. Функції фірми. 

17. Поле стратегій фірм великого виробництва. 

18. Поле стратегій фірм вузької спеціалізації. 

19. Поле стратегій фірм місцевого масштабу. 

20. Поле стратегій фірм фірм з радикальними 

нововведеннями  

21. Цикл життя фірми. 

22. Закон залежності між попитом і ціною (закон попиту). 

23. Закон залежності між пропозицією і ціною (закон 

пропозиції) 

24. Закон залежності між пропозицією і попитом. 

25. Аналіз конкурентних переваг організації (модель 

М.Портера). 

26. Аналіз стратегічного положення організації і 

привабливості ринку (модель McKinsey 7S). 
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27. SWOT – аналіз конкурентоспроможності фірми. 

28. Бар’єри і фактори, що впливають на обмеження 

конкуренції в Україні. 

29. Роль держави в розвитку конкуренції. 

30. Основні напрямки антимонопольної політики. 

31. Система органів Антимонопольного комітету України. 

32. Захист від недобросовісної конкуренції. 

33. Поняття конкурентних стратегій фірми.  

34. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренції. 

35. Методи відкритої цінової конкуренції. 

36. Прихована цінова конкуренції і її методи. 

37. Нецінові форми і методи конкуренції. 

38. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її 

типи. 

39. Методика аналізу конкурентоспроможності персоналу 

фірми. 

40. Аналіз конкурентоспроможності продукції.  

41. Економічні, технічні і нормативні показники 

конкурентоспроможності.  

42. Диференціальний і комплексний методи оцінки 

конкурентоспроможності.. 

43. Методика оцінки конкурентоспроможності товару по 

системі 1111 - 5555. 

44. Методика аналізу і оцінки конкурентоспроможності 

організації. 

45. Вимоги до якості і ефективності управлінських рішень. 

46. Співставність альтернативних варіантів управлінських 

рішень. 

47. Фактори співставлення альтернативних рішень. Фактор 

часу. 

48. Фактори співставлення альтернативних рішень. Фактор 

якості об’єкту. 

49. Фактори співставлення альтернативних рішень. Фактор 

масштабу. 

50. Фактори співставлення альтернативних рішень. Фактор 

інфляції. 



194 

8. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ, 
НАВИЧОК. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО 

ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ ЗА РІЗНІ 
ВИДИ РОБІТ 

 

Оцінювання рівня отриманих теоретичних знань і 

практичних навичок здійснюють на основі модульно-

рейтингової системи контролю знань, вона передбачає 

стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи 

студентів, підвищення об’єктивності при оцінюванні їх знань, 

вивчення рейтингу студента, запровадження здорової 

конкуренції між студентами в навчанні та розвитку їх творчих 

здібностей. Модульно-рейтинговий контроль здійснюють на 

основі попередньо визначених змістовних модулів, які є логічно 

завершеними частинами теоретичного та практичного 

навчального матеріалу за окремими етапами вивчення 

дисципліни. 

 

Розподіл балів і кредитів, які присвоюють студентам 

 
 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Модуль 2 
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ЗМ1 ЗМ2 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

10 10 10 15 15 15 25 (25) 100 

 
За бальною шкалою оцінювання, яку використовують в 

навчальному закладі, рівень засвоєння матеріалу оцінюють 

наступним чином: 
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Шкала оцінювання студентів за предмет 

 
За шкалою 

ЕСТД 

За номінальною шкалою За шкалою 

навчального 

закладу 

А Відмінно …………………5 90...100 

В Дуже добре ………………4 85...89 

С Добре ...……….......………4 75…84 

D Задовільно ……………......3 65...74 

E Достатньо ………………...3 60…64 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання ….2+ 
 

35...59 

F Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом ………2- 

 

1...34 
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