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ВСТУП

Управління  підприємством  у  наш  динамічний  час  є  досить  складною

роботою,  яку  можуть  виконувати  лише  фахівці  нової  генерації,  озброєні

найсучаснішими  знаннями.  Фахівці  в  галузі  менеджменту  повинні  вміти

виконувати  функції  планування,  організації,  мотивації,  контролю працівників

для досягнення певних потреб.  Першочергова задача менеджменту полягає у

створенні  організаційної  культури,  творчого  інноваційного  клімату,  які

стимулюють працівників у виробничій сфері на нововведення. Керівники різних

ланок повинні стати ініціаторами організаційних змін. Управлінську діяльність

справедливо вважають мистецтвом. Але навчитись йому допомагає не тільки

освоєння теоретичного фундаменту, але й ділові ігри, які наближені до реальної

дійсності.  Завдання  ділової  гри:  засвоєння  навичок  виявлення,  аналізу  та

рішення  конкретних  проблем  виробничої  діяльності;  навчання  груповим

методам роботи при підготовці  та прийнятті  управлінських рішень; навчання

учасників  гри  соціальним  методам  і  засобам  орієнтації  в  нестандартних

ситуаціях;  залучення  учасників  гри  до  ролі  керівника,  зорієнтованого  на

нововведення, на необхідність перебудови стилю роботи.

Проведення ділової гри умовно поділяють на декілька етапів. На першому

етапі у вступній частині заняття викладач коротко визначає суть проблеми, а

також основну мету ділової гри, дає методичні поради та знайомить студентів із

пропонованими  методами  як  однією  із  форм  активного  навчання.  Головний

принцип  цього  методу  полягає  в  мобілізації  колективного  досвіду  для

підготовки та прийняття зваженого рішення. На другому етапі заняття спочатку

викладач  відповідає  на  запитання  студентів,  а  потім  студенти  вивчають

інформацію  щодо  проблеми  та  приймають  рішення.  Залежно  від  змісту  та

обсягу  матеріалу  відводиться  відповідно  різний  проміжок  часу  на  навчання.

Якщо проблема  не  потребує  надто  тривалого  часу,  то  для  цього  виділяється

2030  хвилин.  У  випадку,  коли  матеріал  необхідно  довго  вивчати,  текст

роздається заздалегідь. Ознайомившись зі змістом проблеми, студенти готують
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варіанти  розв’язання  задачі  в  позаурочний  час.  У  цьому  випадку  заняття

починається  з  обговорення  (дискусії).  При  підготовці  рішення  студенти

використовують спеціальну літературу, особистий досвід і знання. Вони можуть

задавати питання викладачеві та використовувати додаткову інформацію.

Метою проведення практичних занять і ділових ігор є засвоєння навичок

виявлення, аналізу та розв’язання конкретних проблем управління виробничою

діяльністю,  а  також  навчання  груповим  методам  роботи  при  підготовці  та

прийнятті управлінських рішень і засобів орієнтації в нестандартних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:

 методологічні засади менеджменту підприємств;

 господарські організації індустрії як об’єкта управління; 

 формування системи менеджменту у виробничих підприємствах; 

 організацію  управління  сучасними  виробничими  підприємствами  на

основі функціонального та процесного підходів;

уміти:

 виявляти  проблеми  в  управлінні  підприємствами,  здійснювати  збір

необхідної інформації та приймати оптимальні управлінські рішення; 

 залежно від форм управління господарською діяльністю у виробничій

сфері обирати найбільш відповідні засоби та методи управління підприємством;

 здійснювати  пошук  найбільш  раціональних  підходів  до  управління

бізнес-процесами підприємств; 

 забезпечувати  розвиток  персоналу  як  засобу  підвищення

конкурентоспроможності підприємств; 

 розробляти  та  обґрунтовувати  основні  напрями  удосконалення  та

підвищення ефективності управління підприємствами та організаціями.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під

керівництвом  викладача  після  вивчення  теоретичних  питань,  користуючись

літературними джерелами та конспектом лекцій.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема. Системна модель менеджменту організації

Мета: знати  причини,  що  зумовлюють  необхідність  управління

виробничими підприємствами як відкритою системою; уміти використовувати

сучасні управлінські технології для побудови ефективних зв’язків з партнерами

по бізнесу та клієнтами організацій.

Короткі теоретичні відомості

Організація  –  група  людей,  діяльність  яких  свідомо  координується  для

досягнення  загальної  мети.  Підприємство  –  складний  організм  виробничо-

господарської  системи,  завданням  якого  є  виробництво  продукції,  робіт  та

послуг. Діяльність підприємства як суб’єкта ринкових відносин здійснюється в

умовах жорсткої конкуренції на товарних ринках. Ринкове середовище спонукає

підприємство  працювати  в  режимі  рентабельності.  Метою  функціонування  і

головним результатом діяльності підприємства в ринкових умовах є прибуток.

Термін  «організація»  охоплює,  крім  підприємств,  фірм  та  їх  об’єднань

(асоціації,  корпорації,  концерни,  консорціуми,  холдингові  компанії,

промислово-фінансові групи, картелі, трести, синдикати, спілки), некомерційні

організації,  фонди,  установи  і  заклади.  Організація  –  процес  створення  та

побудови  підприємства,  а  управління  –  його  динаміка,  діяльність  органів

управління,  яка  свідомо  направляється  та  координується  для  досягнення

загальних  цілей.  За  своєю  природою  виробничо-господарські  організації  є

об’єктами  дослідження  найвищої  складності.  Різні  розділи  прикладної

економічної науки досліджують: закономірності спеціалізації та кооперування

виробництва, проблеми планування, питання економічних методів управління,

економіку трудових процесів, галузеві особливості існування організацій.

Наука  управління  і  господарська  практика  в  процесі  синтезу  досягнень

різних наук розробляють єдині принципи організаційного управління і на цій

основі  конкретні  рекомендації  по  побудові  найкращих  структур,  процесів,
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методів  роботи  організацій.  У  літературі  використовуються  терміни

«управління»  і  «менеджмент»,  які  деякими авторами вважаються  тотожними

поняттями,  а  іншими  –  ні.  Слід  зазначити,  що  розвиток  суспільства  й

ускладнення  систем  виробництва  призвели  до  виокремлення  таких  аспектів

управління  та  менеджменту,  як:  вид  діяльності;  процес  діяльності;  категорія

людей,  які  здійснюють  управління  організацією,  колективом;  мистецтво

впливати на людей та організовувати їх роботу. Управління – це дія, спрямована

на  об’єкт  з  метою змінити  його  стан  або  поведінку  шляхом  змін  обставин.

Менеджмент  –  сукупність  принципів,  методів,  засобів,  функцій  і  форм

управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів,

досягнення  ефективності  виробництва  та  збільшення  прибутку.  Розрізняють

такі  види  менеджменту:  виробничий,  фінансовий,  інноваційний,

інформаційний,  екологічний,  антикризовий,  менеджмент  персоналу,

менеджмент маркетингу тощо.

У  другій  половині  ХХ  ст.  країни-лідери  вступили  в  постіндустріальну

епоху,  якій  притаманні  нові  риси  й  закономірності.  Прискорення  науково-

технічного прогресу й концентрація наукового та виробничого потенціалу стали

головними  факторами  цих  змін.  З’явилися  нові  можливості  для  зростання

бізнесу,  особливо  в галузях,  що орієнтувалися на задоволення  безпосередніх

потреб людей. Середовище господарювання ускладнилося, стало динамічнішим

внаслідок  появи  значної  кількості  малих  і  середніх  фірм,  що  працювали  у

вузьких  ринкових  нішах.  Великого  значення  в  цих  умовах  набули  такі

властивості бізнесу, як гнучкість, динамічність, адаптивність.

Завдання до теми

1. Сформулюйте основні підходи до визначення менеджменту підприємств

та організацій.

2.  Проаналізуйте  економічну функцію,  зміст  і  завдання  менеджменту як

професійної управлінської діяльності у виробничій сфері.

3. Системно обґрунтуйте умови існування та життєздатності підприємства

у зовнішньому середовищі.
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Завдання 1. Набуття практичних навичок в управлінні комерційною

роботою.

Мета  ділової  гри:  відпрацювання  навичок  поводження  в  офіційних

обставинах і проведення ділових бесід, нарад; оволодіння процесом розробки та

прийняття управлінських рішень; вироблення навичок з пошуку та мобілізації

резервів і нереалізованих можливостей комерційної роботи.

Вихідна інформація

Магазин  «Галактика»   торговельне  підприємство,  яке  перебуває  на

повному  господарському  розрахунку.  Чисельність  працівників  магазину

становить 108 чоловік. Штатний розклад наведено в табл. 1.1.

Річний товарообіг магазину до переходу на нові умови господарювання -

26,201 млн. грн. У його асортименті: спортивні товари для туристів, тканини,

одяг і білизна, взуття, парфумерія, скло і т. д. (табл. 1.2).

Магазин розташований на першому поверсі житлового будинку. Загальна

площа становить 2800м2, у тому числі торговельна – 1700м2. Площа приміщень

для  зберігання  та  підготовки  товарів  до  продажу  –  370м2 (підвальні

приміщення). Для прийняття товарів та їх доставки до місць розвантаження в

приміщення для зберігання та підготовки до продажу, а також у торговельну

залу  використовуються:  майданчик  для  відвантаження,  чотири  ліфти  різної

вантажності та два візки «Рокла».

Таблиця 1.1  Штатний розклад магазину «Галактика»

Найменування структурних підрозділів і посад Кількість посад

1 Штат працівників апарату управління, в тому числі: 8
Директор 1
Заступник директора 1

Старший економіст 1

Старший інспектор з кадрів 1

Головний бухгалтер 1
Заступник головного бухгалтера 1

Старший бухгалтер 1
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Продовження табл. 1.1

Економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської
діяльності

1

2 Штат працівників, що не належать до апарату управління,
у тому числі:

26

Старший товарознавець, товарознавець, із них: 8

Старший  товарознавець   з  товарів  для  туристів,  керує
роботою торговельного відділу

1

Старший  товарознавець   з  парфумерно-косметичних  і
спортивних товарів

1

Старший товарознавець  з галантерейних товарів 1

Старший товарознавець  зі швейних виробів 1

Товарознавець  з контролю за якістю товару 1

Старший товарознавець  з організації торгівлі 1

Товарознавець  з організації торгівлі 1

Товарознавець  з наукової організації праці 1

Працівники торговельних операцій, із них: 18

Адміністратор торговельної зали 3
Старший касир зі збору виторгу 3

Завідувач товарної секції 5

Заступник завідувача товарної секції 5

Декоратор 1

Нормувальник 1
Усього 34

Продаж товарів здійснюється через п'ять споживчих комплексів:  «Товари

для жінок», «Товари для чоловіків», «Товари для дітей», «Спортивні товари для

туристів», «На пам’ять про місто». Вони включають 5 мікрокомплексів, у яких

працює  10  бригад  матеріально-відповідальних  осіб.  Крім  того,  товари

реалізуються в трьох кіосках, що розташовані далеко від магазину.

Існуюча матеріально-технічна база, а також робота колективу систематично

забезпечували  виконання  основних  показників  торговельно-господарської

діяльності магазину.
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Таблиця  1.2   Розвиток  товарообігу  в  магазині  «Галактика»  до  і  після

переходу на нові умови господарювання

№

пор.
Товари і товарні групи

До переходу Після переходу

Товарообіг,
тис. грн

Питома вага
товарної групи в
товарообігу, %

Товарообіг,
тис. грн

Питома вага
товарної групи в
товарообігу, %

1 Кондитерські вироби 168 0,64 145 0,58

2 Бавовняні тканини 285 1,09 257 1,03

3 Шерстяні тканини 136 0,52 117 0,47

4 Шерстяні хустки 579 2,21 426 1,71

5 Одяг і білизна 7657 29,99 7650 30,68

6
Спортивні товари для 
туристів

4222 16,11 3870 15,52

7 Білизна трикотажна 945 3,61 1197 4,80

8 Панчохи, шкарпетки 812 3,10 971 3,89

9 Шкіряне взуття 1136 4,33 - -

10 Мило туалетне 113 0,43 113 0,45

11
Парфумерно-
косметичні товари

2108 8,04 2118 8,49

12 Галантерея 3577 13,65 3368 13,50

13 Килими 5 0,02 - -

14 Металевий посуд 374 1,43 403 1,62

15
Порцеляново-
фаянсовий посуд

1223 4,67 1457 5,84

16 Скляний посуд 900 3,43 919 3,69

17 Годинники 235 0,90 268 1,07

18 Електротовари 358 1,37 350 1,40

19 Папір і канцтовари 102 0,39 92 0,37

20 Комп’ютери 49 0,19 72 0,29

21 Іграшки та прикраси 293 1,12 284 1,14

22 Інші товари 689 2,63 851 3,41

23 Ювелірні вироби 35 0,13 10 0,04

Усього 26201 100,0 24938 100,0
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Розрахунки очікуваних доходів на підставі показників за останній рік, які

проведені в період підготовчої роботи щодо переведення магазину на сучасні

умови  господарювання,  довели,  що  доходи  на  власні  потреби  виявилися

нижчими за відповідні витрати. У зв’язку з цим були розроблені та реалізовані

заходи,  які  створили  можливість  для  роботи  магазину  в  сучасних  умовах

господарювання (табл. 1.3).

Таблиця  1.3   Розвиток  основних  показників  фінансово-господарської

діяльності магазину «Галактика»

Показники
До переходу 
на нові умови

господарювання

Після переходу

План Факт
%

виконання

1 Товарообіг 20201 25360 24938 98,3
2 Валові доходи, у тому числі; 2120 2069 2070 100,04
2.1 Від реалізації товарів 2121 2067 2068 100,05
Рівень  доходу  від  реалізації
товару, %

8,10 8,15 8,29 -

2.2 Від перемірювання тюлю - 1,0 -
2.3 За тарою 1 1 3 300,0
3 Незаплановані доходи 1 -
4 Незаплановані витрати 3 - 1
5 Матеріальні витрати 332 329 287 87,2
Рівень матеріальних витрат, % 1,27 1,30 1,15
6 Доходи, що розподіляються 1788 1740 1783 102,5
7 Результативні доходи 353 312 362 116,.0
7.1 Фонд оплати праці 365 304 352 115,0
7.2  Фонд  виробничого  та
соціального розвитку

10 8 10 138,0

8  Перевищення  витрат  над
заходами на власні потреби

22 - - -

Попередній аналіз довів, що в магазині мають місце невикористані резерви

підвищення  ефективності  та  якості  праці,  зокрема  за  рахунок  покращення

комерційної діяльності. До цього часу не була здійснена необхідна перебудова

комерційної  роботи.  Не  переглядались  посадові  обов’язки  товарознавців

торговельного відділу та інших комерційних працівників. Відсутнє планування

договірної  роботи.  Формально  здійснюється  підготовка  працівників  до

укладання  та  виконання  договорів  поставки,  відсутня  відповідна  організація
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обліку  виконання  договорів  поставки  та  специфікацій  до  них  асортименту,

якості  товарів,  а також графіків централізованої  їх доставки.  Спостерігається

безладна організація обліку та зберігання договорів. З цієї причини неможливо

отримати необхідну інформацію за кожним договором, особливо з товарів для

задоволення  потреб  туристів,  за  відсутності  на  роботі  того  або  іншого

товарознавця.

У зв’язку з тим, що в магазині немає спеціальної служби, яка займається

вивченням  попиту,  організація  цієї  роботи  покладена  на  товарознавців

торговельного  відділу.  Унаслідок  значного  обсягу  роботи,  що  виконують

товарознавці,  вони  не  в  змозі  на  відповідному  рівні  організувати  вивчення

незадоволеного,  реалізованого  та  попиту,  що  формується,  отримання

достовірної інформації про нього, а також відповідну її обробку. Як результат,

потреба в одних товарах завищена, а в інших - занижена.

Магазин  «Галактика»  має  договірні  відносини  з  шістьма  оптовими

підприємствами:  «Бакалія»,  «Спортивні  товари»,  «Галантерея»,  «Текстиль

торг», «Взуття торг», «Торг одяг»; трикотажними фабриками № 1   трикотаж

верхній;  фабрикою  №  2  –  білизна;  фабрикою  №  3   дитячий  трикотаж;

швейними фабриками з поставок в асортименті: чоловічі сорочки, жіночі блузи,

швейні вироби для жінок. У загальному обсязі поставка трикотажу за прямими

угодами  становить  44%,  за  швейними  виробами   15,3%,  за  спортивними

товарами для туристів – 9,5%.

У  договорах  на  поставку  товарів  відсутні  перспективні  умови  щодо

розширення  асортименту  туристичного  спорядження;  не  обумовлені  критерії

оцінювання новизни виробів для задоволення потреб споживачів; не визначені

додаткові  торгові  скидки на товари з  уповільненою реалізацією;  не вирішені

питання,  пов’язані  з  поставкою  в  прогресивній  тарі  та  упаковці;  не

передбачено: впровадження системи ритмічної поставки товарів; організацію їх

завезення за погодинними графіками; взаємні зобов’язання сторін з вивчення

попиту;  організацію  реклами  товарів  та  інформування  населення.  Не

обумовлено  порядок  забезпечення  магазину  зразками-еталонами  товарів,  не
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визначені  в  договорах  умови  взаємної  матеріальної  відповідальності  за

документально установлені факти відсутності товарів достатнього асортименту,

а  також  за  порушення  графіка  централізованої  доставки  товарів.

Спостерігається неефективний зв’язок торговельного відділу з диспетчерською

службою управління торгівлі. Він обмежується наданням письмової інформації

про  невиконання  постачальниками  заявок.  У  результаті  основна  кількість

товарів завозиться постачальниками в кінці другої та третьої декад місяця. Це

створює неритмічність у виконанні плану товарообігу.

Значним резервом підвищення ефективності роботи магазину «Галактика»

може  бути  забезпечення  перебудови  існуючої  технології  процесу  продажу

товарів і обслуговування покупців. Тепер питома вага продажу товарів на основі

самообслуговування в загальному товарообігу становить 80 %. Індивідуальне

обслуговування  використовується  під  час  продажу  спортивних  товарів  для

туристів, парфумерії, панчішних виробів. Кришталеві вироби реалізуються на

основі  відкритої  викладки  за  методом  «накритого  столу».  Проте  при

самообслуговуванні  в  основному  використовується  боксове  планування

обладнання  в торговельній  залі.  Доступ покупця до товарних секцій  нерідко

обмежується.  Недостатньо  впроваджуються  найбільш  ефективні  методи

організації торговельно-технологічного процесу продажу товарів.

Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри

Учасники ділової гри під управлінням керівника розбиваються на декілька

груп (ігрових) і експертну групу, розподіляють між собою ролі директора, його

заступників,  старших  товарознавців,  товарознавців  та  інших.  Усі  групи

виконують однотипні завдання: виявляють невикористані резерви підвищення

ефективності комерційної роботи в магазині, пропонують свої рішення щодо їх

реалізації та захищають на нарадах, що проводяться експертною групою.

Експертна  група  утворюється  у  складі  45  найбільше  підготовлених

учасників ділової гри. Вони виконують функції постійно діючої комісії  щодо

роботи  з  господарськими  договорами  (у  практичній  діяльності  до  комісії

входять  керівники  підприємства,  представники  торгівлі, планової  та  інших
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служб).  За необхідності  представники цієї  групи консультують учасників гри

щодо  використання  в  комерційній  роботі  відповідних  директивних  і

нормативно-методичних  матеріалів,  передового  досвіду  обслуговування

покупців, проведення розрахунків очікуваного ефекту від реалізації прийнятих

рішень.  До  її  функцій  входять:  вирішення  спірних  питань,  що  виникають  у

процесі гри; здійснення контролю за дотриманням установленого режиму часу,

відведеного  на  виконання  кожного  її  етапу;  комплексне  оцінювання  роботи

ігрових груп, а також підрахунок балів. На підставі розробок ігрових груп щодо

підвищення ефективності комерційної діяльності експертна група складає свої

проекти рішень і надає їх керівнику гри. Керівник здійснює загальне управління

процесом ділової гри, планує та розподіляє час на виконання її етапу, формує

експертну та ігрові групи, видає необхідні матеріали; контролює хід гри.

Ділова гра складається з трьох етапів. Блок-схеми окремих етапів ділової

гри наведені  на  рис.  1.1 – 1.3.  На першому етапі  (рис.  1.1)  кожний учасник

ділової  гри  повинен  глибоко  проаналізувати  стан  комерційної  роботи,

визначити  причини  неефективних  витрат  і  резерви  збільшення  доходів  при

продажу  товарів.  На  другому  етапі  (рис.  1.2)  необхідно  розробити  заходи  з

активізації  найважливіших  комерційних  операцій,  пов’язаних  з  організацією

господарських зв’язків з постачальниками товарів. Слід передбачити ефективне

використання  можливостей  магазину  щодо  досягнення  вищих  комерційних

результатів за рахунок активізації роботи з промисловістю. У  цілому  систему заходів  з

активізації господарських зв’язків слід розробити з урахуванням таких основних напрямів їх удосконалення: забезпечення

розвитку  прямих  довготривалих  договірних  відносин  підприємств  з  торговельними  організаціями;  повне  використання

фінансово-економічних важелів щодо попередження вкладення коштів у товари низької якості та непередбачені договорами

поставки; відшкодування нанесених збитків і неотримання доходів через невиконання договірних зобов’язань; використання

найбільш активних важелів і засобів майнового впливу на постачальників товарів. 

Вступ до гри

Ознайомлення зі змістом гри та
необхідними матеріалами
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Рис. 1.1  Блок-схема підготовчого (першого) етапу ділової гри.
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Рис.  1.2   Блок-схема  активізації  господарських  зв’язків  з

постачальниками товарів (другий етап ділової гри).

Виконання заходів щодо
раціоналізації та технології продажу
товарів і обслуговування покупців
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групи

Підсумковий розбір гри, оцінювання
експертної  та ігрової груп

Рис. 1.3  Блок-схема раціоналізації технології продажу товарів

і обслуговування покупців (третій етап ділової гри).

Результати виконаної роботи на другому етапі ділової гри слід викласти в

плані заходів з докорінної перебудови комерційної роботи в магазині та подати

його експертній групі для оцінювання якості виконання.

На  третьому  етапі  ігрові  групи  планують  заходи  щодо  підвищення

ефективності  продажу  товарів  на  основі  самообслуговування  і  визначають

доцільність  застосування  в  магазині  інших  форм  продажу.  Слід  розробити

заходи  з  більш  ефективного  використання  в  магазині  обов’язкових  методів

організації  торгово-технологічного процесу при самообслуговуванні,  зокрема,

щодо застосування найбільш раціональної системи розміщення обладнання в

торговельній залі, упровадження розрахункового вузла, покращення групування

товарів за комплексами та інформацією покупців.

Ігровим  групам  слід  включити  розроблені  ними  вдосконалення  до

загального плану заходів з перебудови комерційної роботи в магазині. А разом з
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такими  обов’язковими  додатками,  як  оптимальне  технологічне  планування

магазину  і  розрахунок  очікуваного  економічного  ефекту  від  запровадження

заходів,  розроблених  на  третьому  етапі  гри,  подати  експертній  групі  для

подальшого обговорення і оцінювання якості виконаної роботи.

Підбиття підсумків ділової гри

По  завершенні  ділової  гри  керівник  характеризує  якість  її  проведення,

визначає кінцеву оцінку роботи експертної та ігрових груп у балах і пропонує її

учасникам  розподілити  ці  бали  між собою з  урахуванням  внеску  кожного  у

розв’язання відповідних завдань. Керівник і експертна група оцінюють якість

роботи ігрових груп. Кожний ігровий крок оцінюється в балах залежно від того,

наскільки  ефективними  виявилися  рішення  ігрових  груп.  Керівник  гри  та

експертна група виводять заохочувальні або штрафні бали за вдало і невдало

прийняті  рішення.  Більшу  кількість  балів  отримує  та  ігрова  група,  яка

запропонувала  найбільш  ефективні  рішення,  виявила  кращу  організованість,

ініціативу та підприємливість, уміння по-діловому викладати свої думки, вести

дискусію  з  дотриманням  відведеного  режиму  часу,  доводити  слушність

прийнятих  рішень.  На  підставі  цих  балів  керівник  виставляє  учасникам  гри

оцінки за п'ятибальною системою.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  сутність,  загальні  риси  й  відмінності  бізнесу  та

підприємництва у виробничій сфері.

2.  Сформулюйте  провідні  положення  виробничого  підприємства  як

системи, що функціонує за принципом «чорної скриньки».

3. Які характеристики визначають ділове та фонове оточення організації?

4.  Наведіть  приклад  економічного,  організаційного,  соціально-

психологічного  та  техніко-технологічного  функціонування  підсистем

підприємства.

Література: [6, с. 114–178; 17, с. 434–488; 19, с. 21–56; 20, с. 82–134; 24,

с. 33–75].
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Практичне заняття № 2

Тема. Еволюція організації

Мета: знати еволюційні погляди на процеси змін в діяльності організації;

уміти використовувати системний підхід в управління в умовах змін.

Короткі теоретичні відомості

Підприємство  є  відкритою  стаціонарною  системою  і  підпорядковується

закономірностям  функціонування  й  розвитку  цього  типу  сутностей.  Поняття

розвитку, в тому числі підприємства, нерозривно пов’язане з поняттям системи.

Система  саморегульована,  певним  чином  упорядкована  матеріально-технічна

сукупність, що само розвивається та існує й керується як досить стійке єдине

ціле внаслідок взаємодії, розподілу і перерозподілу речовин, енергії, інформації,

що надходять ззовні і продукуються цією сукупністю; у системі забезпечується

переважання  внутрішніх  зв’язків  (зокрема,  переміщень  речовини,  енергії  і

передачі  інформації) над зовнішніми. Стан економічної  системи визначається

обсягом товарно-грошових потоків,  що проходять  через  систему,  балансом її

доходів-витрат,  та  інше.  Процес  розвитку  системи  (організації)  нерозривно

пов'язаний з її змінами. У ході зміни системи (організації) відбувається зміна її

станів. Тобто можна сказати, що змінюються ті параметри, які визначають стан

системи.

Розвиток  –  незворотне,  спрямоване,  закономірне  змінення  системи  на

основі  реалізації  внутрішньо  властивих  їй  механізмів  самоорганізації.  По

перше, термін «розвиток» передбачає впорядкованість. Хоча розвиток не завжди

передбачає лише прогресивні зміни (може відбуватися і регресивним шляхом до

згасання),  проте цей процес сприймається як своєрідний антипод деструкції,

тобто руйнування. Процес може «розвиватися» за несприятливим сценарієм, що

зрештою призведе до краху системи. 

По друге, поняття розвитку значною мірою передбачає певну можливість

стохастичності  (тобто  випадковості)  і  невизначеності,  яка  не  знімається.  Це

зумовлюється  головним чином тією обставиною,  що зміни,  які  спричиняють

розвиток, являють собою піонерні процеси. Вони відбуваються в середовищі,
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стан  якого  невідомий  заздалегідь  і  залежить  від  взаємодії  значної  кількості

випадкових факторів. По третє, розвиток передбачає зміни системи внаслідок її

внутрішньої діяльності. 

Завдання 1. Діяльність керівника при призначені на нову посаду

Поява в трудовому колективі нового керівника  завжди значна подія як для

нього самого, так і для підлеглих. Йому доведеться адаптуватися в колективі,

система відносин,  установки та  стиль роботи якого  вже сформувались.  Тому

можливі значні ускладнення, протиріччя, конфлікти.

З  найбільшими  складнощами  стикаються  з  цим  нові  молоді  керівники.

Вони,  як  правило,  ще  не  вміють  працювати  з  людьми,  погано  відчувають

різницю  між  особистими  контактами  та  діловим  спілкуванням,  а  тому

втрачають  контакт  з  колективом.  Інша  крайність  виражається  в  прагненні

уникнути  активних  дій.  А  перше  враження  про  людину  є  найсильнішим  і

зберігається  досить  довго.  Новому  керівнику  слід  пам’ятати,  що  склад  і

послідовність  його  дій  повинні  визначатися  не  тільки  розробленою  ним

стратегією розвитку колективу, але й міжособистісними відносинами.

Завдання до ситуації

1. Вивчення процедури вступу на посаду керівника організації.

2. Виявлення різних точок зору на проблему вступу на посаду.

3. Оцінювання готовності зайняти посаду керівника організації.

4. Тренінг ділового спілкування, ведення дискусій, прийняття рішень.

5.  Відпрацювання  типових  процедур  знайомства  керівника  організації  з

колективом, розробка плану роботи в перші дні, прийняття та реалізація рішень

у нових умовах.

Порядок розробки ситуації

При  проведенні  роботи  як  вихідна  інформація  використовуються

характеристика проблемної ситуації та завдання учасникам. Гра включає п’ять

етапів: 
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1.  Постановка  задачі.  Із  групи вибираються  три  лідери,  кожний із  яких

отримує своє індивідуальне завдання, а також формує робочу групу в складі 56

чоловік.  Перша  група  отримує  завдання  підготуватися  до  представлення  в

новому  колективі,  друга  –  розробити  план  роботи  на  перший  день,  третя  –

виробити  рішення  запропонованих  ситуацій.  Інші  учасники  діляться  на  три

групи експертів, які будуть оцінювати дії трьох лідерів відповідно. 

2. Розробка програми дій. Групи готуються до гри: обдумують завдання,

складають план його реалізації, відпрацьовують основні етапи. 

3. Виступи лідерів команд. За чергою три лідери виступають, відповідаючи

на запитання. 

4. Дискусія. Представники експертних груп дають оцінки за п’ятибальною

системою  кожному  учаснику  гри  та  його  помічникам,  аргументуючи  свої

рішення. 

5. Підбиття підсумків розбору ситуації. Викладач оцінює роботу учасників

гри  та  експертних груп,  аналізуючи  хід  розгляду  ситуації,  зміст  пропозицій,

поведінку та активність слухачів.

Характеристика проблемної ситуації

Місце дій – цех з виготовлення спортивних виробів. Останнім часом цех не

завжди  виконує  завдання.  У  третій  декаді  кожного  місяця  починається

«штурмівщина».  Системою  стали  понаднормові,  робота  у  вихідні  дні,  що

призводить до регулярної  перевитрати фонду заробітної  плати та відсутності

премій.  Спостерігається  висока  плинність  кадрів.  Колектив  щороку

обновляється  на  3035%.  Близько  40%  працівників  –  це  молоді  робітники.

Частішими  стали  порушення  трудової  дисципліни,  запізнення,  прогули.

Збільшується  втрати  від  браку,  простоїв,  порушуються  строки  ремонту

обладнання.

Несприятлива обстановка в цеху спричинена незадовільною організацією

праці,  слабкістю матеріальних стимулів,  низькою виконавчою дисципліною і

відповідальністю за  виконання  в  строк  планових завдань.  Часто  змінюються
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керівники. Так, за два роки звільнилися три начальники цехів. Створення в цеху

спеціалізованої бригади здійснено формально та не привело до помітних змін.

Два дні тому наказом заступника директора з виробництва було звільнено

начальника цеху із займаної посади, але залишено в цьому ж цеху. Виходячи із

характеристики виробничої ситуації, у процесі ділової гри необхідно виконати

три завдання.

Завдання  1.  Ви  призначені  на  посаду  начальника  цеху  з  виготовлення

спортивних виробів, коли там склалася критична ситуація. Колектив з Вами не

знайомий. Після зміни в кімнаті відпочинку зібрались робітники.

Підготуйте  тези  свого  виступу,  дотримуючись  такого  плану:  1.  Що  Ви

можете  розповісти  про  себе  як  про  людину  та  спеціаліста  (ваше  минуле,

теперішнє, плани на майбутнє)? 2. Що спонукало Вас прийти саме в цей цех та

зайняти посаду начальника цеху? 3. Ваше ставлення до своїх обов’язків, прав,

повноважень.  Які  завдання  Ви  хотіли  б  вирішити?  4.  Що  Ви  очікуєте  від

колективу цеху, в чому хочете знайти підтримку та розуміння? 5. Як Ви уявляєте

собі майбутнє цеху, трудового колективу, його виробничу діяльність, суспільне

життя та перспективи росту?

Ваш  виступ  повинен  бути  коротким,  чітким,  аргументованим,  емоційно

яскравим. Час на підготовку – не більше 30 хвилин, на виступ – 7 хвилин.

Завдання  2.  Ви  призначені  на  посаду  начальника  цеху  з  виготовлення

спортивних виробів.  Із завтрашнього дня Ви приступаєте до виконання своїх

службових  обов’язків.  На  підставі  інформації,  якою  володієте,  особистого

досвіду,  установок і  уявлень спробуйте прогнозувати свою поведінку, якщо в

перший день роботи Ви зіткнетесь з такими ситуаціями: 

1.  Один  із  працівників  звернувся  з  проханням  надати  завтра  відгул,

оскільки йому треба відвідати хворого родича в лікарні за містом. 

2. Ви отримали колективну скаргу на одного із працівників цеху. 

3.  Вам  зателефонують,  і  не  відрекомендувавшись,  будуть  вимагати

призначити на сьогоднішній день трьох осіб для чергування з охорони порядку

на вулицях поблизу території будівельної фірми. 
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4.  До  Вас  підійде  немолодий  працівник  і  відразу  почне  сварити

попереднього начальника цеху. 

5. Вас повідомлять про поломку дорогого обладнання. 

6. До Вас підійде начальник відділу збуту та почне різко висловлюватися з

приводу  систематичного  зриву  постачання  для  комплектування  готової

продукції, що зриває виконання програм зі збуту спортивних товарів. 

7.  Вам  запропонують  увечері  після  роботи  зібратися  у  вузькому  колі  в

одного із членів бригади та відсвяткувати призначення на нову посаду.

Час на підготовку – 15 хвилин.

Оцінювання діяльності команд і визначення переможця

Оцінювання  проводиться  за  п’ятибальною  системою.  Критеріями

оцінювання  команд  є:  a)  глибина  та  логічність  повідомлення  доповідача,

змістовність  пропозицій;  б)  обґрунтованість  і  конкретність  відповідей  на

запитання експертів; в) активність групи підтримки (команда претендента); г)

коректність  претендента  та  його  групи  в  процесі  бесіди;  д)  дотримання

регламенту доповідей та відповідей на запитання. Результати оцінки заносяться

в табл. 1.4.

Таблиця 1.4  Оцінка команд за критеріями

П.І.Б.
Оцінка за критеріями в балах

а б в г д Усього
1
…
Усього

За  результатами  підбивають  підсумки.  Переможцем (претендентом № 1)

оголошується лідер (команда), яка набрала найбільшу кількість балів.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте загальні та специфічні риси менеджменту.

2. Розкрийте специфіку досліджень у виробничому менеджменті та  його

історичну особливість.

3.  Визначте  сучасну  систему  поглядів  на  менеджмент  підприємства  та

ключові моменти нової парадигми менеджменту.
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4.  Деталізуйте  чинники  необхідності  реформування  вітчизняних

промислових підприємств.

Література: [6, с. 222–256; 17, с. 132–176; 20, с. 161–184; 25, с. 43–85].

Практичне заняття № 3

Тема. Організаційний механізм менеджменту організації

Мета: знати  методологію  проектування  системи  менеджменту  та

ситуаційного  підходів;  уміти  поєднувати  функціональний,  процес  ний  та

ситуаційний підходи.

Короткі теоретичні відомості

Погляд на менеджмент організацій, як окрему галузь економічної науки,

яка  має  свій  об’єкт  та  предмет  дослідження,  вимагає  обґрунтування

методологічних підходів  до його визначення.  В сучасній  теорії  менеджменту

існує  декілька  домінуючих підходів  до  управління.  Найбільш поширеними є

підхід  функціональний,  процесний,  системний та  ситуаційний.  Кожен із  цих

підходів спрямований не лише на врахування певної сфери, а також потребує

пристосування до особливостей менеджменту організацій. 

В  основі  комплексного  підходу  до  управління  покладено  різні

методологічні підходи, які можна класифікувати за: 1. змістом: інтегральний та

адаптивний;  та  2.  спрямуванням:  оперативний,  стратегічний.  Інтегральний

підхід  передбачає,  що  підприємство  повинно  інтегрувати  різні  підходи  до

управління. Сутність інтегрального підходу до управління полягає в тому, що

методологічною  основою  менеджменту  є  сукупність  теоретичних  положень,

принципів та інструментів, які містяться у домінуючих підходах до управління

– функціонального, процесного, системного та ситуаційного. Економічні методи

управління  ґрунтуються  на  дії  економічних  факторів  ринкової  економіки.

Методи  управління  сприяють  виконанню  функцій  обліку,  аналізу,

прогнозуванню та плануванню. Мотиваційні методи управління ґрунтуються на

спонуканні  колективу  та  окремих  його  членів  до  трудової  активності,

спрямованої на підтримання конкурентоспроможного потенціалу підприємства.

Основними  компонентами  мотиваційного  механізму  є  суб’єкти  та  об’єкти
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мотивації  (потреби,  установки,  інтереси,  мотиви  й  цілі),  зовнішні  мотиви

поведінки  (фінансова  і  податкова  політика,  виробниче  середовище,  житлово-

побутові й сімейні умови тощо).

Завдання до теми

Розрахунок контрольного листка для аналізу сильних і слабких сторін

підприємства в конкурентній боротьбі

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства ґрунтується на аналізі

його слабких і сильних сторін. Зробіть позначку (наприклад, поставте хрестик)

у  кожній  із  наведених  груп  показників,  щоб  оцінити  позиції  підприємства

відносно конкурентів (табл. 1.5). 

Таблиця  1.5   Контрольний  листок  для  аналізу  діяльності

підприємства в конкурентній боротьбі

Основні категорії (групи показників)
Позиції

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

1 Фінанси
1.1  Структура  активів  (заборгованість
відносно статутного капіталу)
1.2 Інвестиційні ресурси
1.3 Рух готівки
1.4 Позиції беззбитковості
1.5 Відношення обсягу продажу путівок до
вартості використаних активів
1.6  Відношення  основного  і  обігового
капіталів
1.7  Ефективність  виконання  бюджету
підприємства

1.8 Доход на нові інвестиції

1.9 Динаміка дивідендів

2 Послуги

2.1  Використання  потужностей  з  надання
послуг
2.2 Динаміка продажів послуг
2.3 Ефективність переходу на нову послугу

2.4 Кількість робочої сили

24



2.5 Продуктивність праці

2.6 Частка ринку

2.7  Обсяг  продажу в  розрахунку  на  одного
задіяного
Продовження табл. 1.5

1 2 3 4 5 6
2.8 Обсяг продажу в розрахунку на одиницю
капіталовкладень в основні фонди
2.9 Динаміка доходу

2.10 Контроль якості
2.11 Своєчасність надання послуги

2.12 Упровадження інновацій при створенні
послуг

2.13  Наявність  потенційних  клієнтів  при
реалізації послуг
3 Організація та управління
3.1  Відношення  чисельності  керівного
персоналу  до  чисельності  працівників  з
обслуговування  клієнтів  –  персона  першої
лінії  (коефіцієнт  адміністративного
навантаження)

3.2 Система зв’язку

3.3  Чіткість  розподілу  повноважень  і
функцій в апараті управління
3.4 Плинність управлінських кадрів

3.5 Якість інформації, що використовується в
управлінні
3.6  Швидкість  реагування  керівництва  на
зміни, що виникають
4 Маркетинг

4.1 Частка ринку послуг, яка контролюється
підприємством
4.2 Репутація послуг на ринку

4.3 Престиж послуги

4.4 Витрати щодо реалізації послуг

4.5 Рівень обслуговування споживачів

4.6  Організаційні  та  технічні  засоби  для
реалізації послуг
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4.7  Додатковий  персонал  (другої  лінії),  що
реалізує функції виконання

4.8 Ціни на послуги

4.9 Гнучка політика ціноутворення

4.10 Кількість споживачів послуг

Продовження табл. 1.5
1 2 3 4 5 6

4.11 Витрати на реалізацію послуг

4.12  Якість  інформації  про  ринок,  яка
надходить
5 Склад робочої сили

5.1  Загальна  кількість  працівників  з
погодинною оплатою праці
5.2 Конторський персонал

5.3 Торговельний і збутовий персонал

5.4 Керівники середньої ланки

5.5 Керівники вищої ланки
5.6 Витрати на навчання та підготовку кадрів

5.7 Кількість рівнів управління

5.8 Плинність кадрів

5.9 Кваліфікація персоналу

5.10 Ефективність просування
6 Виробництво продукту

6.1 Технологія виробленої послуги

6.2 Нові види послуг і продукції

6.3 Позиції у сфері отримання патентів

6.4 Візерунок продукту

6.5 Різноманітність асортименту послуг

Визначити,  яке  місце  посідає  підприємство  на  ринку  (наприклад,  бази

практики  або  роботи  студента).  Графа  1.  Краще, ніж  будь-хто  на  ринку.

Безперечний  лідер  у  галузі.  Графа  2.  Вищий за  середній  рівень.  Показники

господарської діяльності достатні та стабільні. Графа 3. Середній рівень. Повна

відповідність  галузевим  стандартам.  Сталі  позиції  на  ринку.  Графа 4.  Слід

піклуватися про покращення своїх позицій на ринку. Є привід для хвилювання.
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Зазначене  погіршення  показників  господарської  діяльності.  Графа  5.  Стан

дійсно  тривожний.  Позиції  на  ринку  повинні  бути  покращені  рішуче.

Підприємство попало в кризову ситуацію.

Наведена  в  практичній  роботі  методика,  розроблена  експертами

Американської  асоціації  управління,  є  однією  з  найефективніших  для

проведення такого виду аналізів.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  основні  фактори  результативності  управління

організаціями.

2. Як здійснюється вимірювання послуги як об’єкта управління?

3.  Назвіть  основні  фактори,  що  зумовлюють  особливість  управління

організаціями.

Література: [6, с. 387–428; 17, с. 254–269; 19, с. 134–162; 20, с. 482–534;

27, с. 333– 398].

Практичне заняття № 4

Тема. Організаційний інжиніринг

Мета: знати  методологію  організаційного  інжинірингу;  уміти

класифікувати  загальні  правила  інжинірингу:  уніфікацію  різноманіття  робіт,

автономність прийняття рішень, процес ний підхід.

Короткі теоретичні відомості

Серед  сучасних  концепцій  управління  бізнес-процесами  особливий

інтерес нині викликає концепція реінжинірингу бізнес-процесів (BPR – Business

Process Reengineering),  яка  є  своєрідною  інновацією  у  сфері  менеджменту.

Інжиніринг  (Engineering)  –  набір  прийомів  та  методів,  які  компанія,

підприємство використовує для проектування своєї діяльності.

Оскільки  безупинні  й  досить  істотні  зміни  в  технологіях  та  засобах

комунікації,  ринках  збуту  і  потребах  клієнтів  стали  звичайним  явищем,  то

підприємства,  намагаючись  вижити  і  зберегти  конкурентоспроможність,
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змушені перебудовувати свою стратегію і тактику. Така проблема вирішується

зміною базових принципів організації підприємств та організацій не на функції,

а  на  процеси.  З  усіх  концепцій  менеджменту,  що  ґрунтуються  на  процесах,

реінжиніринг  бізнес-процесів  є  найефективнішим.  Концепція  реінжинірингу

бізнес-процесів бере початок приблизно в 1990 р. і сьогодні використовується

майже  всіма  головними  компаніями  світу.  Автором  терміну  «реінжиніринг»

вважається  Майкл  Хаммер.  Згідно  з  визначенням  М.  Хаммера  реінжиніринг

бізнес-процесів визначається як сукупність методів і засобів, призначених для

кардинального  поліпшення  основних  показників  діяльності  підприємства

шляхом  моделювання,  аналізу  і  перепроектування  існуючих  бізнес-процесів.

Об’єктом  реінжинірингу  є  процеси,  а  не  підприємство  чи  його  підрозділи.

Підприємство  проводить  реінжиніринг  не  відділень  виробництва  чи  збуту,  а

реінжиніринг  роботи,  що  виконують  люди  в  цих  відділеннях.  Реінжиніринг

бізнес-процесів  застосовується  за  необхідності  радикальних  змін,  що

передбачає  створення  цілком  нових,  ефективніших  бізнес-процесів  на

підприємстві без урахування їх старої організації. Для реінжинірингу властива

відмова від застарілих правил та підходів до ділового процесу. 

Завдання до теми

1. Сформулюйте відмітні особливості сфери реінжинірингу.

2.  Наведіть  приклади  уніфікації  різноманіття  робіт,  автономності

прийняття рішень, процесного підходу за організаційного інжинірингу.

Завдання  1  Показники  оцінювання  використання  матеріально-

технічної бази підприємств

З огляду на характер діяльності підприємств важливого значення набуває

відповідне планування місткості й спроможності матеріально-технічної бази та

її складових до надання послуг. Так, беручи за основу сезонність туристичного

попиту  та  негнучку  у  короткому  часі  місткість  і  спроможність  засобів

матеріально-технічної бази, необхідно певні величини планувати за допомогою

ґрунтовного аналізу і прогнозу попиту та конкуренції на ринку.
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Основною  мірою  потенціалу  об'єктів  матеріально-технічної  бази

туристичних  підприємств  є  показник місткості. У  закладах  розміщення  він

виявляється переважно в: кількості місць для ночівлі в об’єктах, які зазвичай

продають місця окремо у номерах, наприклад, у гірських притулках, хостелах;

кількості номерів у об’єктах, які продають номери (готелі, мотелі, пансіонати),

та їх структурі з поділом на одномісні, двомісні та багатомісні.

Під  спроможністю  (готовністю)  об’єктів  матеріально-технічної  бази  до

надання послуг потрібно розуміти можливість пропонування об'єктом певної

кількості  послуг  за  визначений  час  при  раціональному  використанні  засобів

виробництва,  за  гарантії  їх  декларованого  рівня  та  дотримання  обов'язкових

організаційно-технічних,  санітарно-гігієнічних,  екологічних  умов  і  вимог

безпеки  у  цій  сфері.  Отже,  пропускною  здатністю  обслуговування  закладів

розміщення  буде  добуток  кількості  місць  для  ночівлі  або  номерів  і  днів  їх

експлуатації.  На практиці  використовують показники технічної  спроможності

(Zт) та експлуатаційної спроможності (Zе) надання об'єктом розміщення послуг,

які можна обчислити за формулами:

Zт = Lст / Tmax;     Zе = Lст / Tрч;

де  Lст  кількість інвентарних ліжок (місць розміщення);  Tmax  максимально

можливий  час  експлуатації  об’єкта,  днів  (у  місяці,  кварталі,  році);

Трч  реальний час експлуатації об'єкта, днів (у місяці, кварталі, році).

На сучасному етапі за інжинірингового підходу відбувається формування

назв  одиниць  вимірювання  показників  основної  діяльності  туристичних

підприємств.  Необхідно  однаково  розуміти  обсяг  наданих  готельних  послуг,

виражений  у  людино-добах,  чоловіко-днях,  місце-днях,  місце-добах,  ліжко-

добах, ліжко-днях, номеро-добах; туристичних послуг  у туро днях і чоловіко-

днях; одночасної місткості засобів розміщення у місцях і ліжко-місцях.

Приклад. Готель,  що  має  200  спальних  місць  у  40  одномісних  і  80

двомісних номерах, упродовж вересня прийняв 2250 осіб, яким було продано
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4500  ліжко-днів  у  2800  умовних  номерах  (у  тому  числі  в  1300  одномісних

номерах). Відомо, що в готелі працює 90 осіб, а з причини ремонту впродовж 10

днів було знято з експлуатації один поверх з 20 двомісними номерами. Визначте

ступінь використання готелю та інтенсивність туристичного руху за варіантами,

що наведені в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Показники з прийому осіб і обсягів продажі ліжко-днів

№ варіанта
(за заліковою

книжкою)

Кількість прийнятих
упродовж вересня осіб

Кількість проданих упродовж
вересня ліжко-днів

1 2000 4400
2 2050 4450
3 2100 4500
4 2150 4500
5 2200 4350
6 2250 4400
7 2300 4600
8 2350 4700
9 2400 4550
10 2450 4900

Приклад розв’язання:

Zт = Lсл  Tmax = 200 місць  30 днів = 6000 ліжко-днів;

Zе = Lсл  Тв = (200 місць  20 днів) + (160 місць  10 днів) = 5600 ліжко-днів.

Для  оцінювання діяльності  об'єкта  розміщення найчастіше застосовують

коефіцієнт використання технічної готовності об'єкта до надання послуг (Wта),

тобто  відсоткове  відношення  кількості  проданих  ліжко-місць  за  визначений

період часу (Lлм) до технічної спроможності готельного об'єкта за цей час (Zт),

та коефіцієнт  використання  експлуатаційної  готовності об'єкта  до  надання

послуг (Wезо), який обчислюють як відсоткове відношення кількості проданих

ліжко-місць за визначений період часу (Lлм) до експлуатаційної спроможності

готельного об'єкта за цей час (Zе):

Wта = (Lлм / Zт )  100% = (4500 ліжко-днів / 6000 ліжко-днів)  100% = 75%;

Wезо = (Lлм / Zе )  100% = (4500 ліжко-днів / 5600 ліжко-днів)  100% = 80%.
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У готелі технічна здатність до надання послуг становить 6000 ліжко-місць.

З  причини  ремонту  одного  з  поверхів  вона  була  вищою  від  реальної

експлуатаційної готовності на 400 ліжко-місць і дорівнювала 5600 ліжко-днів.

Відносний  показник  використання  експлуатаційної  здатності  становив  80% і

був вищий від показника використання технічної  здатності,  який дорівнював

75%.

Wвн = (Lпн / Lк  Те )  100% = (2800 ліжко-днів / (120 номерів  20 днів) + 

+ (100 номерів  10 днів)  100% = 82%.

Wвн2 = (Lпн2 / Lк) 100% = (1500 двомісних номерів / 2800 номеру діб)  100% = 

= 53,6%.

Використання номерного засобу в готелі становило 82%, у тому числі лише

53,6%  номерів  були  використані  як  двомісні.  Це  свідчить  про  непоодинокі

випадки продажу двомісних номерів за ціною одномісного номера. Структура

номерного засобу в готелі не є достатньо пристосованою до попиту і переваг

готельних  гостей.  З  цієї  причини  готель  втрачає  можливість  отримати

додатковий дохід з продажу двомісних номерів.

Pд = Lн / Lг = 4500 ліжко-днів / 2250 осіб = 2 дні;

Fв = T / Pд = 30 днів / 2 дні = 15 разів;

Lкн = Lн / Lсм = 4500 ліжко-днів / 200 місць = 22,5.

Середня тривалість перебування в готелі становить 2 дні, а це означає, що

його  послугами  користуються  в  основному  ділові  люди  та  гості,  які

приїжджають  на  вихідні  та  святкові  дні.  За  такої  тривалості  перебування

теоретично  одне  ліжко-місце  може  бути  продане  15  разів  упродовж  місяця,

однак фактично гості  змінювалися у кожному статистичному місці 22,5 рази

упродовж місяця.

Про  можливості  якісного  обслуговування  гостей  у  закладах  розміщення

засвідчують показники, які стосуються працівників готельного об’єкта. До них

належить показник реальної кількості номерів, які обслуговує один працівник

(Rрп).  Це  відношення  кількості  обслужених  працівниками  номерів  (Lрп)  до
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кількості  працюючих (Z),  або кількість  працюючих у  відділі  обслуговування

поверхів (Z), обчислюється за формулою:

Rрп = Lрп / Z = 2800 номеродоба / 90 працівників = 31,1 номера 

на одного працівника.

Аналогічно,  як  у  випадку  об’єктів  розміщення,  можна  проаналізувати

використання  здатності  надання  послуг  в  інших  підприємствах.  Реальна

кількість номерів, які обслуговує один працівник, інформує про продуктивність

праці  персоналу  і  слугує  для  порівняння  із  встановленими  нормами  для

кожного з відділів продажів упродовж дня, тижня, місяця.

Контрольні питання

1. Які особливості правових аспектів менеджменту підприємств?

2. Як класифікуються підприємства залежно від виду та сфери діяльності?

3.  У яких випадках  можуть використовуватися  сучасні  форми інтеграції

підприємств?

4.  Охарактеризуйте  процес  горизонтальної  та  вертикальної  інтеграції

підприємств.

Література: [6, с. 283– 334; 17, с. 320–356; 19, с. 134–176; 20, с. 582–634;

25, с. 233–289].

Практичне заняття № 5

Тема. Організаційний дизайн

Мета: знати  координаційні  механізми  дизайну  та  рівні  організаційних

змін;  уміти  обґрунтовувати  модель  розвитку  внутрішнього  потенціалу

підприємства та конкурентного статусу підприємства.

Короткі теоретичні відомості

Координаційні  механізми  дизайну  передбачають  гнучке  пристосування

виробничо-збутової діяльності підприємства до ринкових умов, які змінюються,

з використанням раціональних організаційних структур. У широкому розумінні

термін  «організаційний  дизайн»  означає  певний  порядок,  який  досягається

шляхом  організації  взаємодії.  Організація  взаємодії  –  це  процес  створення

раціональної  структури  підприємства,  який  дозволяє  людям  ефективно
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працювати  разом.  Координаційний  механізм  дизайну  дозволяє  упорядкувати

сукупність  стійких  взаємопов’язаних  елементів,  які  забезпечують

функціонування  і  розвиток  організації  як  єдиного  цілого.  В  менеджменті

поняття  «організація  управління»  вживається  переважно  в  таких  значеннях:

організація управління як внутрішня упорядкованість, узгодженість, взаємодія

диференційованих  частин  цілого  та  організація  управління  як  сукупність

процесів  чи  дій,  що  мають  своїм  результатом  утворення  і  вдосконалення

взаємозв’язків  між  частинами  цілого.  При  визначені  поняття  «організація

управління підприємством» слід звернути увагу на дві сторони цього процесу –

на його функціональний та інституціональний аспекти. 

Завдання до теми

1. Сформулюйте рівні та етапи організаційних змін.

2. Проаналізуйте координаційні механізми дизайну.

3.  Визначте  сутність розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та

його конкурентного статусу.

Практична робота «Визначення порогу рентабельності для готелю»

Досліджуючи  результати  діяльності  готелю,  можна  застосувати:

горизонтальний аналіз, який визначає зміни відповідної категорії у часі, тобто

минулого та фактичного стану до плану, дає змогу встановити ступінь реалізації

плану, інформує про зміни стосовно попередніх періодів, допомагає з'ясувати,

чи  дотримані  відповідні  співвідношення  між  темпами  зростання  доходу  та

витрат;  вертикальний  аналіз,  що  дає  можливість  дослідити  відношення  всіх

звітних  показників  до  сукупних  доходів,  а  також  показує,  який  відсоток  у

доходах становлять операційні витрати, витрати майбутніх періодів, прибуток;

аналіз показників, який сприяє формуванню системи, що полегшує оцінювання

рівня реалізації завдань.

До  економічних  показників  готельних  об'єктів  належить  середня  ціна

реалізації номера  (ADR   average daily rate, або АRR   average room rate). Це

середньоарифметична  ціна  купівлі-продажу  готельних  номерів,  виражена  у

валюті. Вона залежить від установлених цін щодо різних сегментів і кількості
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гостей,  різних  типів  номерів.  Середню  ціну  (Cц)  необхідно  досліджувати

порівняно з планом, попередніми періодами, з поділом на визначені сегменти

гостей.  Отриману  ціну  порівнюють  з  її  максимальним  рівнем.  Визначений

рівень і  його зміна у часі засвідчують закономірності  використання критеріїв

диференціації цін за певної структури гостей та відвідуваності.

Cц = Pнф / Lпн,

де  Pнф  дохід (виручка) від продажу номерного засобу (місць);  Lпн  кількість

проданих номерів (місць).

Цей показник визначається як середньодобовий і показує середню ціну за

добу з 1 місця (номера)  ADR (average daily rate).

При аналізі  діяльності  готельного  об'єкта  вагоме  значення  має  показник

доходу  на  номер   RevPar (revenue per available room),  який  визначається

добутком використання номерів (Wвн) і середньої реальної ціни (Сц) за певний

термін  або  відношення  виручки  від  реалізації  номерів  до  здатності  готелю

надавати послуги (Zп) за певний часовий період, що подано у вигляді формули:

RevPar = Wвн  Cц,

RevPar = Pнф / Zп.

Синтетичним оцінюванням готельного підприємства на рівні операційної

діяльності є показник, який відображає фінансові результати до оподаткування

на номер GOPPAR (gross operating profit per available room),  тобто відношення

прибутку від операційної діяльності до готовності надання послуг об'єктом за

певний час:

GOPPAR = Роп / Zнп,

де Роп  операційний прибуток готельного об’єкта; Zнп  готовність надання

послуг у певному часовому вимірі.

Приклад. Інвестор має намір придбати один з трьох готелів у Славському.

Річні економічні та експлуатаційні показники в окремих об'єктах представлені у

порівняльно-аналітичній табл. 1.7. Яке рішення має прийняти інвестор?
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Найліпше  використання  виробничої  спроможності  на  рівні  76  %

зафіксовано  у  готелі  А,  але  готель  Б  установлює  найвищу  ціну  за  номер

(200  грн).  Водночас  готель  В  отримує  найвищий показник  доходу  на  номер

RevPar (126 грн). Найбільшу частку операційних витрат генерує готель В. Він

також має найнижчий операційний прибуток і операційний прибуток на номер.

Найкращі показники у готелю А, що дає підстави думати про його ймовірне

придбання інвестором.

Таблиця 1.7  Порівняльні аналітичні дані по готелях

Показник
Готель

А
%

Готель
Б

%
Готель

В
%

Кількість кімнат (Lp) 200 - 150 - 100 -
Готовність  надання  послуг
(номеродоба)

73000 - 54750 - 36500 -

Завантаженість (Wз), % 76 - 60 - 70 -
Середня ціна номера (Cн), грн 145 - 200 - 180 -
RevPar, грн. 110,2 - 120,0 - 126 -

Доходи
Розміщення (номери), тис. грн. 8044,6 79,3 6670,0 76,9 4599,0 75,4
Харчування, тис. грн. 1200,0 11,8 1500,0 17,3 1000,0 16,4
Інша діяльність, тис. грн 900,0 8,9 500,0 5,8 500,0 8,2
Разом 10144,6 100,0 8670,0 100 6099,0 100,0

Витрати структур
Розміщення (номери), тис. грн 1608,9 20,0 1667,5 25,0 1379,7 30,0
Харчування, тис. грн 720,0 60,0 975,0 65,0 650,0 65,0
Інша діяльність, тис. грн 405,0 45,0 250,0 50,0 250,0 50,0
Разом 2733,90 26,94 2892,50 33,36 2279,70 37,38
Інші витрати 1500,0 14,80 1400,0 16,15 1000,0 16,40
Прибуток 5910,70 58,26 4377,50 50,50 2819,30 46,22
Прибуток  у  розрахунку  на
номер GOPPAR, грн

81 - 80 - 77 -

Механізм  управління  прибутком  туристичного  підприємства  передбачає

визначення  порога  рентабельності  (критичного  пункту,  точки  беззбитковості,

самоокупності,  перелому  тощо).  В  економічній  літературі  під  цим  поняттям

ВЕР  (break-event point) розуміють  таку  виручку  від  реалізації,  за  якої

підприємство не має збитків,  але й не має прибутку (рис.  4),  тобто суми від
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реалізації після відшкодування змінних витрат вистачає на покриття постійних

витрат, а прибуток дорівнює нулю.

BEPK = СВ / (ц - пзв), 

де BEPK  поріг рентабельності у кількісному вираженні; СВ  сукупні витрати;

ц  ціна; пзв  питомі змінні витрати.

Рис. 1.4  Поріг рентабельності

Визначити поріг рентабельності для готелю за варіантами, що наведені в

табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Показники роботи готелю за варіантами

№ варіанта (за
заліковою книжкою)

Змінні витрати
номера, грн.

Скупні постійні
витрати, грн.

Середня ціна
номера, грн.

1 25 905000 200
2 26 906000 210
3 27 907000 220
4 28 908000 230
5 29 909000 240
6 30 910000 250
7 31 911000 260
8 32 912000 270
9 33 913000 280
10 34 914000 290

36



Приклад  розв’язання.  Поріг  рентабельності  за  умови,  що  питомі  змінні

витрати  номера  становлять  30  грн;  сукупні  постійні  витрати   912000  грн;

середня ціна номера  240 грн, дорівнюватиме:

ВЕРк = 912000 / (240 - 30) = 4342,86 == 4342 нічліги;

ВЕРВ = СВ / (1 - пзв / ц),

де ВЕРВ  поріг рентабельності у вартісному вираженні.

ВЕРВ = 912000 / (1 - 30/240) = 1042286 грн.

За  проведеними  розрахунками  поріг  рентабельності  дорівнює

1042,3 тис. грн, або 4342 нічліги.

У наведеному прикладі цей показник характеризує такий обсяг виручки від

реалізації  або  наданих  послуг,  за  якого  прибуток  дорівнює  нулеві.  При

збільшенні  обсягу  виручки  або  продажу  місць  понад  цю величину  готельне

підприємство буде отримувати прибуток.

За  результатами  розрахунків  навести  обґрунтовані  висновки  та

запропонувати заходи з підвищення ефективності роботи готелю.

Контрольні питання

1. Яким чином оцінюються рівні організаційних змін?

2. Охарактеризуйте основні етапи організаційних змін.

3.  Прокоментуйте  переваги  і  недоліки  моделі  розвитку  внутрішнього

потенціалу підприємства.

Література: [3, с.  74–108; 7, с.  34–58; 19, с.  82–106; 22,  с.  182–234; 24,

с. 313–355].

Практичне заняття № 6

Тема. Управлінські моделі

Мета: знати  модель  механістичної  конструкції  організації;  уміти

комбінувати управлінські моделі розвитку організації.

Короткі теоретичні відомості
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У теорії  організацій  виокремлюють чотири  типи моделей  організації  як

об’єктів управління. Кожна з них відображає ту чи іншу теоретичну концепцію,

що описує сутність самих організацій, роль і функції менеджменту і критерії,

що застосовуються для оцінки ефективності їхньої діяльності.

Модель сформувалася на базі школи наукового менеджменту. Засновник

напряму Вільям Тейлор розглядав ефективність з погляду факторів часу й руху.

Обов’язковою умовою функціонування високоефективної організації він вважав

раціональний розподіл праці між виконавцями з наступним групуванням робіт у

єдине  ціле,  причому  кожен  елемент  роботи  має  бути  оптимально

спроектованим. Ще далі пішов у цьому напрямі Макс Вебер, який запропонував

у ролі найефективнішої форми організації раціональну бюрократію. М. Вебер

розглядав  підприємство  як  механізм,  складений  із  комбінації  основних

виробничих чинників:  засобів  виробництва,  робочої  сили,  матеріалів.  Метою

підприємства є максимізація прибутку й рентабельності. Для досягнення цього

необхідно  оптимально  використовувати  всі  види  ресурсів.  Менеджмент

організації  має  орієнтуватися  передусім  на  оперативне  управління,  за

допомогою  якого  оптимізується  структура  виробничих  факторів  і  всього

процесу  виробництва.  Відповідно  до  цього  оцінка  ефективності

функціонування  організації  здійснюється  за  економічним  показником  –

відношення обсягу випущеної продукції до використаних ресурсів.

Завдання до теми

1. Наведіть модель організації як колективу, сформованого за принципом

поділу праці.

2.  Проаналізуйте  модель  організації  як  складної  відкритої  ієрархічної

системи.

3.  Охарактеризуйте  модель  організації,  що  реалізує  концепцію

заінтересованих груп.

Ситуація  для аналізу  1  Проведення аналізу  стану і  тенденцій  зміни

конкурентного оточення ТОВ «Новий світ»
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ТОВ «Новий світ» працює на туристичному ринку України понад десять

років  і  має  імідж  надійної  організації,  яка  пропонує  широкий  спектр

туристичних послуг.  Основний вид її  економічної  діяльності  — надання тур

агентських послуг, зокрема виїзного й в'їзного туризму. Клієнт отримує повний

набір послуг, замовлення на подорожі, бронювання квитків і готелів, екскурсій.

«Новий  світ»  пропонує  кілька  освітніх  програм  і  романтичні  подорожі

Україною та Європою для щойно одружених.

Туристична  галузь  надзвичайно  перспективна,  оскільки  країна  володіє

багатими  природно-кліматичними,  культурно-історичними  та  національно-

етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох

видів туризму. За останній рік загальна кількість туристів, яких обслуговують

туроператори  і  тур  агенти,  збільшилася  на  17,5%,  обсяг  послуг  —  на  10%,

надходження до бюджету — на 14%. На розвиток туристичної галузі впливають

такі основні чинники: підвищення тарифів на газ, електроенергію, комунальні

послуги, відсутність державного фінансування установ розвитку туристичної та

рекреаційної галузі; запровадження стандартів, санітарних, технічних бар'єрів з

огляду на вступ України до Всесвітньої організації  торгівлі та створення зон

вільної торгівлі  з Європейським Союзом (ЄС); лібералізація візового режиму

між  Україною  та  ЄС  тощо.  Негативний  вплив  чинників,  які  провокують

подорожчання  національних пропозицій,  компенсується  позитивним впливом

таких  факторів  на  зростання  тур  потоків,  як  прозорість  кордонів,  свобода

пересування, вільна торгівля.

Туристичний  ринок  регіону,  на  якому  працює  «Новий  світ»,  досить

привабливий, оскільки існує незадоволений попит на певні види туристичних

послуг.  Проте сьогодні  на туристичному ринку жорстка конкуренція між тур

агентствами, туроператорами та перевізниками. До конкурентів належать такі

тур  агентства:  «Пілігрим»,  «Клуб  мандрівників»,  «Галопом  по  Європі»,

«Скарби  світу»,  «Колізей»,  «Ельпіда»,  «Всесвіт».  На  ринку  постійно

з'являються  нові  туристичні  організації,  які  є  вагомими  потенційними

конкурентами.  Туристичний  бізнес  приваблює  підприємців  невеликим
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стартовим  капіталом,  швидким  терміном  окупності,  постійним  збільшенням

попиту  на  туристичні  послуги  і  високим  рівнем  рентабельності,  тому  на

туристичному  ринку  регіону  панує  жорстка  конкуренція.  «Новий  світ»

співпрацює  лише  з  найбільшими  туроператорами.  Інформацію  про  розвиток

туристичної галузі регіону подано у табл. 1.7.

Обсяг послуг,  реалізованих тур агенціями і  бюро подорожей,  у  звітному

році збільшився, порівняно з попереднім роком, на 5,8 млн грн, або на 37,2 %.

Останні  роки  спостерігаються  позитивні  тенденції  в'їзного  туризму.  Обсяги

перетину кордону фізичними особами в звітному році збільшилися, порівняно з

попереднім роком, на 2601 тис. осіб, або на 28,2 %.

Темпи приросту потоків у регіоні істотно випереджують загальнодержавні

темпи.  Це  пояснюється  тим,  що  регіон  володіє  багатими  природно-

кліматичними,  культурно-історичними  і  національно-етнографічними

ресурсами,  які  створюють  передумови для  розвитку  багатьох  видів  туризму.

Інформацію про склад туристів наведено в табл. 1.8.

Таблиця  1.7   Динаміка  обсягів  виробництва  та  реалізації  туристичних

послуг у регіоні за п'ять років

Показники
Роки

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Обсяг послуг, вироблених тур агенціями та бюро
подорожей, млн. грн.

14,9 10,4 10,5 13,6 18,9

Обсяг послуг, реалізованих тур агенціями та бюро
подорожей, млн. грн.

15,9 11,5 11,9 15,6 21,4

Обсяг послуг, реалізованих населенню тур 
агенціями та бюро подорожей, млн. грн.

11,0 6,6 6,3 8,9 11,6

Таблиця  1.8   Розподіл  туристів  за  категоріями  і  метою  відвідування  в

звітному році

Показники
Кількість
туристів,

осіб

У тому числі

Іноземні
туристи

Громадяни
України, які
виїжджали 
за кордон

Туристи,
залучені до

внутрішнього
туризму
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Разом,  із  них  –  за
метою відвідування:

90756 11233 35068 44455

службова,  ділова
поїздка,  бізнес-тур,
навчання

13741 2068 1264 10409

дозвілля, відпочинок 73724 9098 32821 31805
лікування 686 48 77 561
спортивно-оздоровчий
туризм

1074 – 20 1054

спеціалізований туризм 858 18 611 229
Інші 673 1 275 397

Значна  частина  подорожуючих  знаходиться  у  сфері  уваги  суб'єктів

туристичної  діяльності,  які  у звітному році обслужили 90,8 тис.  туристів і  в

тому числі 112,5 тис. екскурсантів. Кількість громадян України, які виїжджали

за  кордон,  становила  лише  38,6%,  іноземних  громадян  —  12,4  %.

Найпопулярніший  вид  внутрішнього  туризму  —  подорожі  в  межах  країни  і

регіону. Основна мета подорожей туристів — дозвілля та відпочинок (81,2 %

від  загальної  кількості).  Лише  кожний  сьомий  турист  подорожував  із

службовою та діловою метою, при цьому спостерігається зменшення частоти

таких внутрішніх поїздок.

Кількість  виїздів  українських  громадян  за  кордон,  попри запровадження

візових режимів сусідніми країнами, які приєдналися до Європейського Союзу,

не  зменшилась.  Основною метою перетину  кордону  громадянами  України  є

проведення  дозвілля  і  відпочинку.  Останніми  роками  помітне  незначне

збільшення чисельності цієї групи та скорочення кількості візитів за кордон з

метою лікування.

Іноземні (в’їзні) туристи становлять найменшу за чисельністю групу тих,

які відвідали наш регіон. Їх мета — проведення дозвілля і відпочинку, а також

подорожі зі службовою метою чи навчання. Частка іноземців, які прибувають у

наш  регіон  на  відпочинок,  помітно  збільшується,  як  і  загальна  кількість

іноземних туристів, що пов’язано зі скасуванням Україною візових режимів для

громадян  ЄС,  Канади,  США  та  Японії.  Інформацію  про  основні  туристичні

потоки наведено в табл. 1.9.
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Отже, найбільше туристів прибуває зі США та європейських країн, зокрема

Німеччини та Польщі. Значно збільшується кількість австралійських туристів.

Це свідчить про потенційну привабливість регіону для мешканців віддалених

країн.  Результати  опитування  експертів  щодо  розвитку  туристичного  ринку

подано у табл. 1.10.

Завдання. Установіть коректність результатів проведеного аналізу стану та

тенденцій  зміни  конкурентного  оточення  ТОВ  «Новий  світ».  Спрогнозуйте

майбутні  зміни  туристичного  ринку  України  та  регіону  за  використання

управлінських  моделей,  а  також  повторюваність  подій  і  можливість  їх

передбачення. Визначте рівень нестабільності ринку для об’єкта дослідження за

методикою  І.  Ансоффа,  запропонуйте  відповідну  методику  управління  та

наведіть  характеристику основних і  допоміжних бізнес-процесів  на  прикладі

діяльності ТОВ «Новий світ». 

Охарактеризуйте  особливості  трьох  видів  бізнес-плану  та  специфіку

оцінювання  ефективності  з  позицій  власника  підприємства  та  зовнішнього

інвестора,  використовуючи  наведені  сполучення:  1)  короткостроковий  план

поточної  діяльності  організації  –  бюджет;  2)  інвестиційний  проект

реконструкції  виробничого  ділянки;  3)  бізнес-план  організації  виробничої

(комерційної) діяльності новоствореного або діючого підприємства.

Таблиця 1.9  Експорт туристичних послуг за п’ять років (тис. дол. США)

Країни
Роки

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Австралія 4,3 — 1,3 1,4 27,4
Австрія 1,2 6,3 22,5 7,9 4,4
Білорусь — — — 0,3 2,2
Велика Британія 56,8 7,4 8,1 0,6 1,0
Ізраїль — — — — 2,9
Італія 0,5 — 5,7 1,0 5,2
Канада 42,1 29,4 28,0 27,6 6,5
Латвія — — — — 2,9
Німеччина 29,2 19,2 92,8 359,6 411,0
Польща 60,5 61,6 106,4 124,2 103,8
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Російська Федерація 6,3 0,1 14,5 0,6 5,1
Румунія — — — — 3,9
США 37,1 76,2 132,6 205,8 273,2
Франція 65,1 20,0 27,7 20,2 24,3
Швейцарія 0,6 0,6 0,4 0,9 1,0
Інші країни 25,8 1,6 8,1 108,2 2,0
Разом 329,5 222,4 448,1 858,3 876,8

Контрольні питання

1.  У  чому  сутність  дефініції  «бізнес-процес»  у  контексті  взаємодії

менеджера та яке його призначення у системі управлінських моделей?

2.  Які  фактори  впливають  на  рівень  автоматизації  управління  бізнес-

процесами підприємств? Поясніть механізми цього впливу.

3. Чим пояснюється широке розповсюдження управління бізнес-процесами

з використанням Internet- технологій на підприємствах?

Таблиця 1.10  Оцінка конкурентного оточення ТОВ «Новий світ»

Чинники Тенденції розвитку
Вплив 

на товариство

Можливі
способи

реагування 
на виклик

Галузеві
конкуренти, які

надають
аналогічні

послуги на ринку

Зниження цін на
послуги,

розширення їх
спектра,

покращення якості,
оперативність

надання

Зниження
конкуренто-

спроможності
послуг, скорочення

обсягів надання
послуг

Розширення
асортименту,
гнучка цінова

політика,
підвищення

якості
обслуговування

Потенційні
конкуренти

Розширення
діяльності

Послаблення
конкурентних

позицій на ринку

Пошук нових
ринкових

можливостей

Географічне
розміщення
споживачів

Скорочення тур-
потоків між
регіонами

Зменшення
кількості

внутрішніх
туристів

Залучення
іноземних
туристів,

заохочення
виїзного туризму

Демографічні
характеристики

споживачів

Збільшення
кількості покупців

Орієнтація на різні
сегменти ринку

Рекламні заходи

Гарантія якості Вдосконалення Забезпечення Налагодження
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надання послуг
туроператорами

механізму
співпраці

впевненості у
надійності та
якості послуг

тривалої
співпраці

Вартість послуг
постачальників

Зростання вартості
послуг

Збільшення
собівартості

Пошук інших
постачальників

Література: [6, с. 354–380; 20, с. 21–56; 24, с. 182–194; 27, с. 356–375].

Практичне заняття № 7

Тема. Керівництво в організації

Мета: знати комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності;

уміти використовувати методи керівництва спільною діяльністю в організації.

Короткі теоретичні відомості

До  категорії  керівників  відносяться  керівники  організацій,  менеджери

структурних підрозділів  та  їх  заступники.  До їх функцій входять:  1.  підбір  і

розстановка кадрів; 2. координування роботи апарату і окремих виконавців; 3.

прийняття рішень з питань діяльності організацій; 4. контроль і забезпечення

виконання  рішень;  5.  здійснення  адміністративно-розпорядчих  функцій.

Керівники  повинні  знаходити  і  приймати  найкращі  варіанти  рішень  з  усіх

покладених на них функцій як стратегічного,  так  і  оперативного характеру і

добиватися безумовного виконання цих рішень. 

Методи праці менеджера будь-якої ланки апарату управління організації,

успіхи в його роботі залежать не тільки від рівня його теоретичної і спеціальної

підготовки, а й від організаторських здібностей, від уміння згуртувати колектив

на  виконання  поставлених  перед  ним  завдань,  створити  в  ньому  ділову

обстановку,  нормальний психологічний клімат.  Правильні рішення можуть не

дати  очікуваних результатів,  якщо менеджер не  забезпечить  їх  реалізації,  не

зуміє  мобілізувати  підпорядкований  йому  колектив.  Менеджери  повинні

систематично проводити роботу з виховання персоналу у дусі відповідального

ставлення  до  праці,  суворого  додержання  трудової  і  виробничої  дисципліни

підлеглими їм працівниками. 

Завдання до теми

1. Проаналізуйте складові процесу розвитку персоналу організації.
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2.  Змоделюйте  ситуацію,  за  якої  доцільно  удосконалювати  характерні

елементи корпоративної культури підприємств.

Практична робота.  Вирішення  можливих проблем обслуговування в

сервісному підприємстві (на прикладі підприємства «Градизьк-Авто)»

Під  час  проектування  виробничого  процесу  з  обслуговування

автомобілістів стандартним інструментом, що застосовується в ході складання

проекту процесу обслуговування, доцільно скористатися відомою із спеціальної

літератури  блок-схемою.  Останніми  роками  спеціалісти  високого  класу  в

проектуванні  сфери  послуг  називають  такі  блок-схеми  сервісними  планами.

Унікальними  властивостями  сервісного  плану  є  чітке  розмежування  між

високим  ступенем  контакту  з  клієнтом  і  тими  операціями,  за  якими  клієнт

спостерігати  не  може.  Ця  межа  проходить  на  плані  через  так  звану  «лінію

видимості».

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи

Кожний  студент  аналізує  типовий  сервісний  план  обслуговування

автомобілістів для авто сервісного підприємства. До блок-схеми включені всі

операції, що складають типовий сервісний процес на підприємстві даного типу.

Доцільно проаналізувати операції за рівнями. 

1. На першому рівні розташовані операції, що пропонуються клієнтом до

виконання. 

2.  На  другому  рівні  зображують  операції,  виконання  яких  планує

менеджер, але контролює клієнт. 

3. Для третього рівня характерне розташування операцій, що виконують у

гаражі. 

4. На найнижчому четвертому рівні опрацьовуються внутрішньо фірмові

обліково-бухгалтерські операції.

При виконанні практичної роботи викладач знайомить студентів з досвідом

функціонування дочірнього підприємства «Градизьк-Авто».

Завдання

1.  Обґрунтуйте  проблеми й рішення щодо  попередніх  дій,  діагностики
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автомобіля  за  участю  або  інформування  споживача,  виконання  робіт,

розрахунку та повернення автомобіля.

2.  На  одній  сторінці  викласти  рекомендації  стосовно  покращення

обслуговування  автомобілістів  за  необхідності  в  авто  сервісному  центрі

«Градизьк-Авто».

Контрольні питання

1.  Які  чинники  сприяють  широкому  впровадженню  ділового  та

професійного управління персоналом підприємств?

2.  Які  фактори  впливу  на  розвиток  персоналу  як  засобу  забезпечення

підвищення конкурентоспроможності підприємств?

3. Що передбачає аналіз конкурентоспроможності персоналу підприємств

як сукупності якісних і кількісних його характеристик?

Література: [6, с. 542–571; 14, с. 134–168; 19, с. 221–256; 24, с. 228–244;

27, с. 423–477].

Практичне заняття № 8

Тема. Ризикозахищеність організації

Мета: знати  сутність  та  особливості  управлінського  ризику;  уміти

використовувати методи кількісного та якісного оцінювання ризику.

Короткі теоретичні відомості

Бізнесу  без  ризику  не  буває.  Найбільший  прибуток  приносять  ринкові

операції  з  підвищеним  ризиком.  Проте  в  усьому  повинна  бути  міра.  Ризик

обов’язково  повинен  розраховуватися  до  максимально  можливої  межі.

Менеджер повинен передбачати додаткові можливості для пом’якшення крутих

поворотів  на  ринку.  Управління  ризикозахищеністю  підприємства  –  одна  із

важливих  областей  сучасного  управління,  що  пов’язане  із  специфічною

діяльністю менеджерів в умовах невизначеності та складного вибору варіантів

управлінських дій. 

Ризик-менеджмент  охоплює  різні  проблеми,  що  пов’язані  практично  з

усіма напрямками і аспектами управління. Головна задача менеджера в області

46



ризикозахищеності: 1. виявити область підвищеного ризику; 2. оцінити ступінь

ризику;  3.  розробити  і  запровадити  заходи  по  попередженню  ризику;

4.  прийняти  заходи  по  відшкодуванню  збитків  у  випадку  його  настання;

5. здійснити аналіз і попередження ризиків.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте умови виникнення ризикової ситуації, суб’єкт та об’єкт

ризику.

2.  Змоделюйте  ситуацію  вибору  альтернатив  управлінських  рішень  в

умовах ризику.

Завдання 1.  Підприємство на плановий рік мало портфель замовлень, що

забезпечив  йому  збут  100  тис.  штук  продукції  за  ціною  300  грн.  за  штуку.

Собівартість виробу наведена в табл. 1.11.

Таблиця 1.11  Статті затрат собівартості виробу

Стаття затрат
Сума затрат

на одиницю, грн на випуск, тис. грн
Матеріали 20
Оплата праці 70
Непрямі затрати:
змінні 30
постійні 
Усього 

У процесі  остаточних уточнень виявилося,  що обсяг  продажу становить

70  %  запланованої  кількості  виробів.  Менеджери  підприємства  знайшли

замовника, який згоден купити 15 тис. шт. за ціною 240 грн. У цьому випадку

підприємство-виробник мусить додатково затратити на дизайнерську підготовку

цієї партії виробів 200 тис. грн.

На підставі наведених даних: 

1.  Порівняйте результати  діяльності  фірми за  умов,  якщо:  а)  план збуту

продукції  становив  би  100%  вихідного;  б)  план  збуту  становив  би  70%
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вихідного;  в)  при  обсязі  збуту  на  рівні  70%  запланованого  та  додатковому

замовленні. 

2.  Зробіть  висновки про  доцільність  прийняття  додаткового  замовлення.

Обґрунтуйте відповідь. 

3.  Результати  обчислення  подайте  в  табличному  варіанті  як  порівняння

трьох варіантів плану збуту продукції.

Контрольні питання

1.  У  чому  сутність  дефініції  «ризикова  ситуація»  в  контексті  взаємодії

менеджера та яке його призначення у системі управління?

2. Що ви розумієте під сутністю та особливістю управлінського ризику?

3.  Які  фактори  впливають  на  специфічність  вибору  альтернатив

управлінських рішень в умовах ризику?

Література: [3, с. 118–146; 8, с. 134–162; 19, с. 320–356; 20, с. 582–598].

Практичне заняття № 9

Тема. Управління результативністю менеджменту організації

Мета: знати  систему  показників  оцінювання  результативності  і  якості

менеджменту  організації;  уміти  розробляти  та  оцінювати  ефективні  заходи

стосовно вдосконалення управління.

Короткі теоретичні відомості

Розрізняють  такі  види  ефективності  менеджменту:  економічна  –

відображає економічні результати діяльності організації за конкретної системи

управління. З одного боку, економічну ефективність характеризують показники,

що відображають побудову та функціонування систем менеджменту. Це рівень

автоматизації робочих місць управлінців, рівень розроблення інструктивного та

нормативного  матеріалу,  загальний  діапазон  менеджменту,  рівень  технічної

озброєності  управлінців  тощо.  З  іншого  боку,  ефективність  систем

менеджменту  характеризується  показниками,  які  відображають  результати

виробничо-господарської  діяльності  організації:  величина  прибутку,

собівартість,  обсяг  виготовленої  продукції,  обсяг  реалізації  продукції,

48



рентабельність, фондомісткість, рівень ліквідності, рівень ризику, коефіцієнти

автономії, фінансової стійкості, маневрування, оборотності тощо; організаційна

– характеризує якість побудови організації,  її  системи управління,  ухвалення

управлінських  рішень,  реакцію  системи  управління  на  стреси,  конфлікти,

організаційні зміни тощо. Її оцінюють за показниками, які відображають якість

побудови  організації  та  її  системи  управління:  рівень  централізації  функцій

управління, співвідношення кількості  управлінських працівників між різними

рівнями  управління,  питома  вага  керівників  у  загальній  чисельності  апарату

управління,  швидкість  ухвалення  управлінських  рішень  тощо;  соціальна  –

відбиває  вплив  менеджменту  на  процеси  формування  професійних

характеристик  працівників,  у  тому  числі  формування  корпоративного  духу,

відповідного  психологічного  клімату  в  колективі,  атмосфери  захищеності  й

причетності  до  цілей організації,  перспектив розвитку соціальних інституцій

тощо.

Завдання до теми

1.  Проаналізуйте  основні  підходи  стосовно  управління результативністю

менеджменту організації.

2. Змоделюйте ситуацію, за якої доцільно удосконалювати діагностування

якості менеджменту організацій.

Завдання 1. Розробка організаційної структури

З урахуванням передового досвіду роботи підприємства або організації, а

також  у  рамках  положень  і  законодавчих  актів  України  щодо  етапів

проектування  організаційної  структури  необхідно  розробити  структуру

управління та оцінити якість менеджменту. Варіанти завдань, що відповідають

порядковим  номерам  згідно  з  журналом  академічної  групи,  наведені  в

табл. 1.19.

Таблиця  1.19   Варіанти  завдань  стосовно  розробки  організаційної

структури підприємства або організації
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Тип структури
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Тип підприємства

Акціонерне товариство 1 2 3 4 5 6

Проектування  структури  управління  підприємства  або  організації

здійснюється зверху вниз у такій послідовності: 

1.  Визначаються  найважливіші  напрями  діяльності  організації  (за

функціями, послугами, ринками).

2. Приймається рішення, яка діяльність повинна виконуватися лінійними

підрозділами, а яка – штабними.

3.  Установлюються  співвідношення  повноважень  співробітників

організації.

4.  Основні  підрозділи  діляться  на  менші  для  створення  ефективної

структури організації.

При  проектуванні  організаційної  структури  слід  звернути  увагу  на  такі

фактори: 

1.  Стан  зовнішнього  середовища,  його  складність,  динамізм,  ступінь

визначеності. 

2. Технологія роботи – розподіл праці та групування роботи, терміни, місце

та спосіб її виконання. 

3.  Стратегія  організації  –  ідеологія  управління,  типи  споживачів,  типи

ринків збуту та територіальне розміщення організацій. 

4. Поведінка працівників, їх потреби, умотивованість, кваліфікація.

При побудові організаційної структури необхідно також звертати увагу на

вимоги щодо її  проектування, а саме:   орієнтація на послуги та продукцію,

ринки, групи споживачів;   невелика кількість рівнів управління;   гнучкість,

здатність  швидко  перебудовуватися  в  мінливому  динамічному середовищі;  
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розумний  ступінь  централізації  в  управлінні;   забезпечення  оптимального

розподілу  праці  між  органами  управління  і  лінійними  підрозділами,

нормального навантаження та необхідної спеціалізації;  економічність.

Контрольні питання

1. Які фактори впливають на результативність в процесі проектування та

вдосконалення системи управління підприємствами?

2.  У  яких  випадках  можуть  використовуватися  сучасні  методи

перепроектування організаційних структур підприємств?

4.  Охарактеризуйте  сучасні  методи  діагностування  якості  менеджменту

організацій.

Література: [6, с. 376–392; 16, с. 436–488; 24, с. 321–356; 25, с. 128–144].

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система  поточного  контролю й оцінювання знань з  дисципліни  «Ділове

адміністрування (Менеджмент  організацій)» направлена  на  мотивацію

самостійної роботи студентів протягом семестру. Оцінювання знань студентів

здійснюється  за  100-бальною  рейтинговою  шкалою  (табл.  2.1),  яка

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-

трансферною системою – ЕСТS.

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок

Шкала оцінок

Оцінка за
національною

шкалою

Проміжок за
накопичувальною
бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

відмінно 90–100 А  відмінно

добре
82–89 В  дуже добре
74–81 С  добре

задовільно
64–73 D  задовільно
60–63 Е  достатньо

незадовільно
35–59

FX  незадовільно 
(дозволяється перескладання)

1–34
F  неприйнятно 

(повторне вивчення дисципліни)

51



Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни «Ділове

адміністрування (Менеджмент організацій)» наведена в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів

№
пор.

Вид контролю
Максимальна
кількість балів

1
Лекції  (відвідування,  наявність  конспекту  лекцій,
робота на лекції)

до 10 балів

2
Практичні  заняття  (відвідування,  наявність
конспекту, робота на практичному занятті)

до 50 балів

3
Виконання  контрольних  робіт  за  змістовними
модулями

до 20 балів

4 Складання іспиту до 20 балів
Разом до 100 балів

На  кожному  практичному  занятті  студент  може отримати  максимальну

оцінку – 5 балів (8 практичних завдань х 5 балів) за виконання роботи та до 10

балів за їх захист. Тобто загалом максимальна кількість балів у ході виконання

практичних робіт дорівнює 50.

Практичне  заняття  складається  з  трьох  складових  і  оцінюється  за

5-бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту –

максимальна  кількість  балів  1,  розв’язування  задач  –  максимальна  кількість

балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 2. 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях:

2  бали  –  студент  дає  обґрунтовані,  глибокі  й  теоретично  правильні

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати

порівняльний  аналіз  різних  теорій,  концепцій,  робити  логічні  висновки  та

узагальнення;  здатність  висловлювати  та  аргументувати  власне  ставлення  до

альтернативних  поглядів  на  певне  питання;  використовує  фактичні  та

статистичні  дані,  які  підтверджують  тези  відповіді  на  питання;  правильно

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє

знання  законодавчих  і  нормативних  актів  України,  підручників,  посібників,

лекційного курсу;
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1  бал  –  студент  у  цілому  володіє  знанням  матеріалу  на  рівні  вимог,

наведених  вище,  але  у  розкритті  змісту  питань  ним  були  допущені  окремі

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні на

конкретні  періоди  і  дати;  питання  викладене  не  глибоко,  у  занадто  стислій

формі;

0  балів  –  студент  не  відповідає  на  поставлене  питання  або  відповідає

неправильно.  Відповідь  містить  зайвий  матеріал,  що  не  відповідає  смислу

питання і  свідчить про нездатність студента зрозуміти питання.  Неправильно

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді

на тестові завдання.
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