
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

1.1. Теоретичні засади творчого підходу та креативності 

Становлення творчого підходу та креативності, як основи розвитку 

сучасного підприємництва зумовлено низкою об’єктивних передумов. 

Передусім, креативність тісно переплітається з процесами перетворення 

результаттів наукової творчості на фактор виробництва та джерело 

технологічних змін, спостерігаються зміни в матеріальній, технологічній, 

технічній складовій процесу виробництва. Крім того, проявляються глибокі 

перетворення у комунікаціях, бізнесових ланцюгах, джерелах енергії. 

Пріоритетними стають проблеми співвідношення культури, традицій, 

інформації, комунікацій та інновацій в усіх матеріальних сферах 

виробництва. „Поступово, в структурі ВВП розвинених країн більшу частку 

стала займати сфера послуг, а промисловість відійшла на другий план. Це 

пов’язано зі значними соціокультурними змінами в суспільстві, коли 

важливим стає розуміння соціальних і культурних потреб споживачів 

послугˮ [56, с. 64–65].   

Науковці розвинених країн вже високо оцінили можливості 

креативності для розвитку сучасного підприємництва. За їх переконанням, 

вона стає тим засобом, що дозволяє вивести країну із затяжної економічної 

кризи, сформувати позитивний імідж держави, закріпити лідируючі позиції 

інноваторів у світі та примножити свої конкурентні переваги. 

Поняття „креативністьˮ визначають як генерування чогось нового. 

Основу цього терміну становить англійський іменник „creativityˮ (творчість), 

який бере свій родовід від латинського слова „creatioˮ (створення). Сама 

дефініція „creativityˮ (креативність) в англомовних джерелах, зазвичай, 
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окреслює все те, що здійснює безпосередній вплив на продукування чогось 

абсолютно нового; сам процес такого продукування  чи якийсь продукт цього 

процесу; умови, в яких креативність проявляється; чинники, які її генерують 

тощо. Тобто „креативністьˮ фактично ототожнюється з „творчістюˮ. У 

Психологічному словнику знаходимо, що креативність, тлумачиться, як 

„невід’ємний атрибут людського мислення, як результат творчої 

продуктивності, як …здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від 

традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуаціїˮ [55]. Р. 

Флоріда обгрунтовує, що креативність „це здатність створювати значущі нові 

форми, яка перетворилася на основне джерело конкурентних переваг. 

Практично в будь-якій сфері виробництва: від автомобілебудування до 

індустрії моди, харчової промисловості та інформаційних технологій, 

перемагає в кінцевому підсумку той, хто володіє креативним потенціалом. 

При цьому, в економіці сьогодення креативність – це масштабна і 

безперервна практика, що пов’язана із постійною модифікацією та 

покращенням товарів, процесів та операційˮ. 

Погоджуючись із таким ствердженням, все ж зауважимо, що, 

креативність у різних сферах буття проявляється різноманіттям змістового 

наповнення. Зокрема, „креативність в мистецтві розглядається як здатність 

продукувати оригінальні ідеї і нові способи інтерпретації світу, виражати їх у 

текстах, звуках і зображеннях; креативність у науці виражається в здатності 

експериментувати, шукати нові шляхи вирішення проблем, креативність в 

економіці – виступає динамічним процесом, що призводить до створення та 

використання інновацій в технології ведення бізнесу, маркетингу та тісно 

пов’язана з отриманням конкурентних переваг. Крім того, технічна та 

економічна креативність підживлюється взаємозв’язком з культурною 

креативністю і художньою творчістю. Подібний зв’язок очевидний на 

прикладі появи абсолютно нових індустрії: від комп’ютерної графіки до 

цифрової музики та анімаціїˮ [4]. 
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Цікаво, що Мілославський І. Г. креативною означує творчість, яка не 

тільки висуває ідеї, а й доводить їх до конкретного практичного результату. 

Дружинін В.Н. стверджує, що креативність може існувати виключно за 

наявності сприятливих умов середовища. Про те, що креативність 

формується за допомогою розвитку особистих рис, таланту та здібностей 

переконують Є.Ф. Алфєєва та А.М. Матюшкін. 

Е. де Боно зауважує, що креативність – це не природний талант, а 

швидше навички, якими можна оволодіти, кидаючи виклик консервативним 

правилам.  

Свидрук І.І. характеризує креативність, як здатність до генерації нового 

знання та трансформації бачення реальності як майбутнього. Необхідним 

атрибутом креативності, стверджує дослідник, є творчий підхід до 

визначення властивостей об’єкта із вже існуючих елементів. І далі вчений 

окреслює креативність на мікрорівні – в особистісному аспекті, а 

макроаспектом її прояву встановлює творчу колективну взаємодію у групі 

для розв’язання проблем організації.  

Високовський О.А. обгрунтовує креативність, як здатність суб’єкта 

створювати не тільки нові товари, а й нові алгоритми створення цих товарів, 

а також схеми та алгоритми для створення самих нових алгоритмів. І далі 

пояснює, що креативність стала необхідним атрибутом будь-якої діяльності, 

оскільки вона уже давно виходить на більш складні соціальні та технологічні 

рівні.  

Ярушена Т.А. стверджує, що креативність є властивістю, що 

актуалізується лише тоді, коли це дозволяє оточуюче середовище. 

Середовище, в якому креативність могла б актуалізуватися, має високий 

ступінь невизначеності і потенційної варіативності. Невизначеність 

стимулює пошук власних орієнтирів, а багатоваріантність забезпечує 

можливість їх накопичення.  

У таблиці 1.1 представлено різноманітні трактування авторів щодо 

сутності поняття „креативністьˮ.  
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Таблиця 1.1  

Авторські трактування сутності поняття „креативністьˮ  
Автор  Авторське визначення 

Г. Айзенк  Креативність є компонентом загальної розумової обдарованості  

Є.Алфєєва, А. 

Матюшкін  

Креативність – діяльність, що формується за допомогою розвитку 

особистих рис, таланту та здібностей  

Я.А. Пономарьов  Креативність – психологічна властивість, інтелектуальна активність й 

чутливість (сензитивність) до побічних продуктів своєї діяльності  

Ф. Баррон,  Д. 

Харінгтон  

Креативність – здатність реагувати на потребу в нових підходах і 

нових продуктах  

Дж. Гілфорд, К. 

Тейлор, Г. Грубер  

Креативність – творча здібність, що є самостійним чинником, 

незалежним від інтелекту  

І.Г. Мілославський  
Креативна творчість – творчість, яка не тільки  висуває ідеї, а й 

доводить їх до конкретного практичного результату  

Л.С. Виготський  Було б чудом, якщо б уява могла створювати з нічого або якщо б вона 

мала інші джерела для своїх творінь, окрім попереднього досвіду 

В.Дружинін   
Креативність може існувати виключно за наявності сприятливих умов 

середовища.  

Герет Джонс  Мені потрібні люди, які не вписуються в систему 

Е. де Боно  
Креативність – це не природний талант, а швидше навички, якими 

можна оволодіти кидаючи виклик консервативним правилам  

Чарльз Девіс  Креативність – втілення того, чого ще ніхто не робив, включає: задум 

+ винахід + застосування  

І.І. Свидрук  

Креативність – здатність до генерації нового знання та трансформації 

бачення реальності як майбутнього. Необхідним атрибутом 

креативності є творчий підхід до визначення властивостей об’єкта із 

вже існуючих елементів  

Р. Уайсберг  Креативність – творче мислення, яке діагностується по якості 

продукту, а не по способі його одержання.  

О.А.Високовський  
Креативність – здатність суб’єкта створювати не тільки нові товари, а 

й нові алгоритми створення цих товарів 

Вільям І. Койн  Креативність – породження оригінальних і доречних ідей  

С.А. Меднік  

Креативність – процес переконструювання елементів в нові 

комбінації, згідно з поставленим завданням, вимогами ситуації і 

деякими спеціальними вимогами  

І.Я. Лернер  

Креативність – процес створення людиною об'єктивно або 

суб’єктивно якісно нового за допомогою специфічних 

інтелектуальних процедур, які не можна уявити як такі, що точно 

описуються і строго регламентуються, системи операцій або дій  

Г.А. Глотова   

Креативність у широкому сенсі – здатність до безмежної зміни форм і 

механізмів життєдіяльності людини у світі. Креативність у 

проміжному сенсі припускає розрізнення креативності, що базується 

на нормальній анатомофізіологічній організації, і креативності, що 

базується на патологічній анатомо-фізіологічній організації  

Альберт Сент 

Дьорді  

Креативність – творче мислення, яке полягає в тому, щоб подивитися 

на те, що бачать усі, і подумати про те, про що не подумав ніхто  

Е. Торренс   

  

Креативність – природній процес, який формується під сильною 

потребою людини в знятті напруги, яка виникає у нього в ситуаціях 

невизначеності та незавершеності  
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Представлені різноманітні трактування авторів щодо сутності поняття 

„креативністьˮ переконують, що науковці розглядають це поняття у 

контексті різних наук: психології, філософії, інноватики, соціології, 

економіки.  

В.А. Журавльов, розглядаючи різноманітні трактування авторів щодо 

сутності поняття „креативністьˮ, виокремлює наступні її характеристики:  

1) компетенцію: знання, навички, досвід;  

2) творче мислення: гнучкість, винахідливість і наполегливість при 

пошуку рішення, використання методів креативного мислення;  

3) мотивацію: внутрішню – особисту зацікавленість у вирішенні 

проблеми, прагнення до самореалізації та застосуванню своїх знань, і 

зовнішню – матеріальні заохочення. При цьому для креативності важливішу 

роль грає внутрішня мотивація.  

Т.С. Орлова стверджує, фундаментальними предикатами креативності, 

що визначають її соціально-онтологічні підстави, виступають загальні і 

специфічні цінності людського буття. До загальних цінностей відносяться: 

соціальна справедливість, благочестя, людяність, доброзичливість, 

благочестя, сумлінність, патріотизм. До специфічних підстав креативності 

відносяться: вигода, корисність, ефективність, раціональність, дохідність, 

утилітарність, прагматизм.  

Водночас, усі вчені погоджуються, що креативність слід вважати 

невід’ємним атрибутом людського буття, що вона генерується протягом 

усього життя людини, відповідно до умов зовнішнього середовища і 

спирається на творчу уяву, інтелект, винахідливість, гнучкість і 

самонавчання. 

Саме тому, основою формування підприємництва має бути 

креативність, яку доцільно окреслити як характеристику динамічного 

інноваційного процесу, який є атрибутом інноваційної діяльності та 

характеризується гнучкістю, унікальністю, оригінальністю, швидкістю 
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розвʼязання поставлених завдань адекватно до стану розвитку й умов 

зовнішнього середовища та забезпечує продукування нового чи модернізацію 

існуючого продукту. 

У цій площині цікавою є думка Ш. Вентуреллі, який стверджує, що в 

суспільстві змінюються економічні цінності, і в умовах креативної економіки 

головним ресурсом успішності стають інтелектуальні та творчі ідеї, що 

виявляються у різних формах інформаційних повідомлень.  

Для формування і подальшого розвитку сучасного підприємництва 

варто розглянути можливості так званих „креативних індустрійˮ. Зокрема, 

Н. Гернхем переконує, що вони функціонують на основі інформаційних і 

комунікаційних технологій, що стають основою формування інновацій, тому 

важливим аспектом їх розвитку є не тільки налагодження інформаційного 

поля, а й розширення прав інтелектуальної власності.  

Вочевидь, що креативність як основа формування сучасного 

підприємництва є характеристикою нового типу бізнесу, яка буде 

зумовлювати його успішність. Це пояснюється тим, що креативне 

інноваційне підприємництво формується за ланцюгом „креативність-ідея-

інновація − результатˮ. За таким принципом, здатність до генерування нових 

ідей, розвитку інтелектуального капіталу та креативних ресурсів має 

першочергове значення.  

Цікаво, що Дж. Хокінс, теж приділяв проблемі креативності 

економічного простору велику увагу, він стверджував, що креативність це не 

нове поняття, так само, як і економіка, але новими є характер і ступінь 

взаємозв’язку між ними, результатом якого є створення надзвичайних 

цінностей і багатства. Він розглядав проблеми створення середовища, в 

якому можна стимулювати та посилювати як індивідуальну, так і групову 

креативність.  

Водночас, Дж. Хокінс ретельно розглядав проблему взаємозв’язку між 

креативною людиною та середовищем в якому ця людина існує. Він 

окреслював цей взаємозв’язок наступними характеристиками: 
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різноманітність, адаптація, навчання та зміна поведінки, які неодмінно 

сприяють формуванню креативності у людини. І далі, вчений стверджував, 

що для всіх видів креативності необхідні три умови: індивідуальність, 

оригінальність та осмисленість. 

Тобто, Дж. Хокінса розглядав креативність, як здатність генерувати 

щось нове, як явище яке формує нову природу і зміст економіки, як певну 

вимогу до сучасного працівника. У своїх наукових екскурсах, вчений 

окреслив, як формуються, розвиваються ідеї, як вони переносяться із однієї 

економічної сфери діяльності на іншу. Дж. Хокінс наполягав на необхідності 

формування креативного середовища, в якому ідеї втілюються в життя, 

набувають соціального та економічного виміру. Водночас, вчений 

зауважував, що сама по собі креативність як характеристика людської 

діяльності, не наділена доданою вартістю, тому для формування останньої, 

креативність повинна бути оформлена та втілена у товарах, … а креативна 

економіка формується за допомогою інтелектуальної власності, вираженої у 

формі авторських прав, патентів, торгових знаків та дизайну. У складі 

креативної економіки, Дж. Хокінс виокремлював 15 креативних індустрій, 

зокрема: рекламу, архітектуру, дизайн, кіно, музику, видавничу справу, 

телебачення і відеоігри. 

Охарактеризувати взаємозалежність креативності та розвиток 

сучасного підприємництва намагався американський вчений Р. Флоріда. Він 

зазначав, що креативність вже давно вийшла за межі індивідуума і тепер 

виступає в якості найбільш важливого ресурсу економіки, оскільки дає змогу 

поєднати бізнес, культуру та інновації. І далі „… принципова відмінність між 

креативним та іншими класами полягає в тому, як вони отримують свої 

гроші. Представникам робочого класу платять, головним чином, за 

виконання роботи згідно плану, тоді як креативний клас отримує гроші, 

проектуючи і створюючи щось нове, і робить це з великим рівнем 

автономності і гнучкості. Вчений вважав, що, відмінністю представників 

креативного класу є їх особлива мотивація у професійній діяльності. Гроші 
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для них не виступають головним фактором задоволення від роботи, найбільш 

важливим для них стає зміст роботи, можливість випробувати себе, 

досягнути оцінки своїх професійних здобутків. З цієї позиції, однією з 

основних цінностей креативного класу виступає індивідуалізм та свобода.  

П. Лінднер обгрунтовує, що культура досить вигідна для ведення 

бізнесу, оскільки створює атмосферу, необхідну для креативності та 

зумовлює маркетингові цілі. 

Засновник „Co-mediaˮ і фахівець світового банку Ч. Лендрі у своєму 

науковому дослідженні „Креативне містоˮ окреслює креативність, як 

важливий фактор формування сучасного життя та необхідний атрибут 

успішного розвитку нової економіки. Ключовою його ідеєю, є те, що 

відтіснивши традиційні фактори економічного розвитку, на перший план 

виходять людські здібності, талант, мотивації та відношення до культури. 

Ч. Лендрі для оцінки креативності, як конститутивного атрибуту сучасної 

економічної діяльності включає такі характеристики як: інтелект, 

винахідливість та рівень освіти.  

Дж. Поттс у своїй науковій праці „Креативні індустрії та економічний 

розвитокˮ зазначає, що мистецтво, культурні та креативні індустрії є 

надзвичайно важливими для будь-якої економічної системи, оскільки вони 

виступають механізмом економічного розвитку. Вчений стверджує, що 

креативні індустрії функціонують на рівні науки та техніки, і їх 

функціонування зумовлює не лише створення нових матеріальних форм та 

економічних можливостей, а й сприяє формуванню нового способу буття, 

мислення, взаємодії людини та суспільства. Дж. Поттс акцентує увагу на 

розвитку людського капіталу, творчих навичках та здібностях, які 

дозволяють людям постійно змінюватися та пристосовуватися до мінливості 

економічних, соціальних, технологічних та екологічних умов, а нове 

розуміння культури та мистецтва може сприяти інноваційному прогресу та 

загальному людському розвитку. 
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Австралійський вчений М. Меттьюс при розгляді взаємозалежностей 

науки, технологій та інновацій обгрунтовував, що сучасні моделі розвитку 

суспільства повинні враховувати елемент креативності та інноваційні 

процеси. Вчений, стверджував, що культуру слід вважати центральним 

фактором в креативних індустріях, науці та інноваційній політиці.  

П. Холл в своїй праці „Cities in Civilizationˮ акцентує, що в XXI столітті 

для формування осередку креативності, потрібне об’єднання культурних та 

технологічних характеристик, що в результаті дасть можливість створення 

економічно ефективних суспільних систем з високою концентрацією творчих 

ресурсів і високим рівнем інноваційності.  

Таким чином, творчий підхід та креативність виступає підгрунтям 

абсолютно нового типу сучасного підприємництва та бізнесових взаємин і 

звʼязків.  

 

 

1.2. Сутність та моделі креативного менеджменту  

Більшість вчених „креативний менеджментˮ вважають складовою 

інноваційного менеджменту. В інноваційній діяльності, креативний 

менеджмент використовують на стадії розробки та проектування 

інноваційного проекту, для пошуку нових можливостей, альтернатив та 

рішень. Його завданнями вважають генерування, фільтрацію та відбір 

креативних ідей для їх імплементації в різних інноваційних проектах. У 

світовій практиці, підприємства лідери-інноватори використовують методи, 

технології та інструментарій креативного менеджменту для більшої 

ефективності та результативності свої інноваційної діяльності.  

Метою творчого підходу в управлінській діяльності є генерування 

додаткових  конкурентних переваг, підвищення конкурентоспроможності, 

нарощення прибутків. Результативний креативний менеджмент дозволяє 

підприємству сформувати позитивний інноваційний імідж, підвищити 

конкурентний статус, ефективніше використовувати обмежені часові, 



10 
 

 
 

матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, нарощувати обсяги 

прибутків.  

Нині, креативність вважається детермінантами успішної управлінської 

діяльності, оскільки сприяють швидкому прийняттю рішень, розробці 

оригінальних стратегій, впровадженню інновацій та реалізації інших 

важливих управлінських функцій [52].  

Одним із завдань креативного менеджменту є всебічне розкриття 

творчих здібностей особистості, тоді як традиційний менеджмент більше 

використовує регламенти, норми правила і не спрямований на виявлення і 

розкриття всіх творчих здібностей працівників.  

У наукових публікаціях знаходимо багато думок і підходів до 

визначення сутності поняття „креативний менеджментˮ.  

„Креативний менеджмент – підсистема інноваційного менеджменту, 

що забезпечує здатність суб’єктів управління висувати та розвивати нові ідеї, 

які набирають форми наукової або технологічної інформаціїˮ.  

„Креативний менеджмент – одна з функцій менеджменту, яка 

спрямована на забезпечення здатності суб’єктів управління висувати та 

розвивати нові ідеї, які набирають форми наукової, технологічної інформації 

та акумулювання нових ідейˮ.  

„Креативний менеджмент – сукупність сприятливих умов, що 

створюються керівниками підприємства для творчого розвитку трудового 

колективу й окремих працівників із метою акумулювання креативних ідей 

щодо вирішення виробничо-господарських проблем, подолання їх наслідківˮ.  

„Креативний менеджмент – сукупність цілеспрямованих дій і вчинків 

керівників підприємства, спрямованих на акумулювання креативних ідей 

щодо розв’язання виробничо-господарських проблем, подолання їх наслідків 

тощо, а також сприяння творчому розвитку трудового колективу й окремих 

працівниківˮ.  

„Креативний менеджмент – сукупність управлінських відносин між 

керівниками та підлеглими на предмет встановлення цілей стосовно пошуку 
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креативних ідей, їх виконання, пов’язаних із вирішенням виробничо-

господарських проблем, подоланням їх наслідківˮ.  

Таким чином, переконуємось, що поняття „креативний менеджментˮ 

науковці розглядають у контексті різних підходів: системного, 

функціонального, ситуаційного, поведінкового та адміністративного (табл. 

1.2).  

Таблиця 1.2 

Підходи до визначення поняття „креативний менеджментˮ [51] 

Підходи  Визначення 

Системний 

Креативний менеджмент – підсистема інноваційного менеджменту, що 

забезпечує здатність суб’єктів управління висувати та розвивати нові 

ідеї, які набирають форми наукової або технологічної інформації  

Функціо- 

нальний 

Креативний менеджмент – одна з функцій менеджменту, яка 

спрямована на забезпечення здатності суб’єктів управління висувати та 

розвивати нові ідеї, які набирають форми наукової, технологічної 

інформації та акумулювання нових ідей  

Ситуаційний 

Креативний менеджмент – сукупність сприятливих умов, що 

створюються керівниками підприємствва для творчого розвитку 

трудового колективу й окремих працівників із метою акумулювання 

креативних ідей щодо вирішення виробничо-господарських проблем, 

подолання їх наслідків  

Поведінковий 

Креативний менеджмент – сукупність цілеспрямованих дій і вчинків 

керівників підприємства, спрямованих на акумулювання креативних 

ідей щодо розв’язання виробничо-господарських проблем, подолання 

їх наслідків тощо, а також сприяння творчому розвитку трудового 

колективу й окремих працівників  

Адміністративний Креативний менеджмент – сукупність управлінських відносин між 

керівниками та підлеглими на предмет встановлення цілей стосовно 

пошуку креативних ідей, їх виконання, пов’язаних із вирішенням 

виробничо-господарських проблем, подоланням їх наслідків тощо  

 

Деякі дослідники (Афонін А.С., Василенко В.О., Вилюнас В.К. та інші) 

стверджують, що креативний менеджмент набуває найбільш прикладного 

значення за умови його розкриття з позиції системного і функціонального 

підходів. Системний підхід полягає у розгляді системи управління з двох 
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позицій. Перша репрезентує систему управління як взаємодіючу сукупність 

керуючої і керованої підсистем управління. Друга – як сукупність 

взаємопов’язаних підсистем управління, що є конкретними функціями 

менеджменту [3].  

Підгрунтям концепції креативного менеджменту сучасного 

підприємства вважається загальна теорія управління, але особливістю 

креативного менеджменту є те що він при розробці й ухваленні 

управлінських рішень та заходів, зосереджений на проблемі розкриття та 

використанні творчих здібностей й творчого потенціалу персоналу, 

підвищенні їх кваліфікації, використанні сучасних методів пошуку 

креативних ідей, формуванні креативної атмосфери в колективі, 

стимулюванні й мотивації процесу самореалізації та самовдосконалення усіх 

працівників.  

Завданнями креативного менеджменту є забезпечення творчості 

персоналу, генерування і розвиток нових ідей, а також трансформація 

перспективних ідей до рівня інновацій чи права інтелектуальної власності. 

Тобто до організації креативного менеджменту на підприємстві 

безпосередньо належать генерація ідей, що спрямовує та розвиває інновації 

підприємства.  

Генерація ідей (англ. ideasgeneration) – постійний систематичний 

пошук можливостей створення нових товарів, включаючи джерела нових 

ідей і методи їх генерації шляхом мозкової атаки (невеликі групи 

спеціалістів, де відкриті дискусії стимулюють виникнення широкого кола 

ідей), а також аналіз наявної продукції і попиту [7].  

Місце креативного менеджменту в системі управління інноваціним 

підприємством значною мірою визначається функціями, які воно виконує 

(інформаційно-аналітична, спонукальна, відтворювально-розвиваюча).  

Слід акцентувати, що креативний потенціал сучасного підприємства не 

є сумою креативних потенціалів його працівників. Йому притаманний 

синергетичний ефект від інтегрованого використання креативного 
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потенціалу кожного працівника та організаційно-економічного механізму 

підприємства.  

Креативний потенціал сучасного підприємства окреслюють як 

сукупність компетентностей підприємства щодо прийняття і ухвалення 

креативних управлінських рішень та заходів, що сприяють нарощенню 

унікальних конкурентних переваг. 

Креативний менеджмент має розвивати здатність особистостей та 

усього колективу до продуктивної творчої активності, результатом якої 

мають стати використання нових нестандартних підходів, засобів, технологій 

і методів щодо формування креативного середовища та активізації 

генерування креативних ідей. Використання креативного менеджменту 

потребує й нових підходів до організаційно-інформаційного дизайну 

підприємства, до його комунікаційних бізнес ланцюгів, вони мають  

передбачати побудову таких організаційних структур, що дозволяють 

генерувати конкурентні переваги, розкрити творчий потенціал працівників, 

підвищити результативність мотиваційних інструментів та продуктивність 

колективної роботи.  

В основу побудови організаційних структур креативного менеджменту 

має бути покладено системно-цільовий клієнтоорієнтований 

компетентнісний підхід, оскільки ефективність креативного менеджменту 

визначається постановкою мети та завдань, і досягненням запланованого 

результату. Організаційно-інформаційний дизайн креативного менеджменту 

формується на основі творчої інтеграції та синтезу функціонально-

орієнтованого, процесо-орієнтованого, системно-цільового підходів. 

Відбувається злам стереотипів до організаційного проектування креативного 

менеджменту при реалізації ідеї максимально можливого впровадження 

творчої командної роботи.  

П. Джексон і С. Мессик визначають наступні характеристики 

креативного продукту: 

оригінальність (статистична рідкісність);  
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осмисленість (наприклад, рідкісний спосіб використання канцелярської 

скріпки: „скріпку можна з’їстиˮ – не є креативним);  

трансформація (ступінь перетворення вихідного матеріалу на основі 

подолання конвенціональних обмежень);  

об’єднання (утворення єдності і зв’язності елементів досвіду, що 

допомагає виразити нову ідею в концентрованій формі).  

Впровадження креативного менеджменту, крім розвитку креативності 

персоналу, актуально для розвʼязання таких практичних аспектів, як 

генерування конкурентної переваги сучасного підприємства; подолання 

вразливості у низько рентабельних чи збиткови інноваційних підприємств; 

активізація інноваційного розвитку підприємств, модернізація 

ресурсномістких галузей економіки з використанням сучасних технологій; 

підвищення продуктивності творчих працівників інноваційних підприємств.  

Креативний менеджмент зорієнтований на нарощення творчого 

потенціалу як особистості так і колективу, формування умов для посилення 

синергетичного ефекту та взаємодії усіх бізнесових ланцюгів між 

контактними групами.  

Цікаві ідеї пропонує Морган Макколл, який обгрунтовує, що 

управлінські навички й інтуїція, завдяки яким можна досягти успіху при 

виконанні завдань, формуються в процесі виконання попередніх завдань. 

Отже, замість того щоб шукати „необхіднихˮ співробітників, успішних в 

основній діяльності, інноваційним підприємствам необхідно шукати 

керівників, які пройшли потрібні школи досвіду, що допоможе їм виявити і 

розвинути нові напрямки бізнесу.  

Умовами розвитку креативного менеджменту на підприємстві доцільно 

вважати: 

відсутність надмірного адміністративного тиску на персонал, який 

займається генеруванням та розвитком креативних ідей; 

формування системи безпеки та захисту персоналу, який займається 

розробкою та ухваленням креативних рішень; 
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можливість самостійної фільтрації та обробки інформаційних потоків 

під час розробки креативних ідей та ухвалення креативних рішень; 

відсутність ризику звільнення чи зниження службового статусу і 

соціальних гарантій персоналу, який займається розробкою та ухваленням 

креативних рішень; 

можливість доступу до аналітичних даних, конфіденційної технічної та 

службової інформації; 

отримання відповідних повноважень щодо реалізації креативних ідей 

та ухвалення креативних рішень. 

Складовими елементами механізму креативного менеджменту є мета та 

завдання, суб’єкти і об’єкти, методи, засоби, технології та інструменти, 

креативні ідеї і креативні рішення, інформаційні потоки та комунікаційні 

ланцюги. На рисунку 1.1 схематично предсталено механізм креативного 

менеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Складові механізму креативного менеджменту 
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Водночас великого значення для формування альтернативних варіантів 

розвитку креативного менеджменту та удосконалення його механізму має 

інформаційно-аналіимчна підтримка та розвиток комунікаційних ланцюгів.  

Необхідність ухвалення управлінських заходів щодо гармонізації 

механізму креативного менеджменту, переважно, викликана наступними 

чинниками: 

перевищення бюджету на утримання груп креативного менеджменту 

над результатами від імплементації креативних проектів; 

ідентифікація чинників, які сприяють підвищенню продуктивності 

праці персоналу, який генерує креативні ідеї; 

виявлення чинників, які зумовлюють падіння попиту на нову 

продукцію чи послуги підприємства; 

неспроможність працівників розробляти та ухвалювати креативні 

рішення; 

низька практичність креативних ідей до імплементації; 

нисхідні тренди значень показників, які окреслюють загальний стан 

креативного менеджменту сучасного підприємства. 

Розробка та ухвалення відповідних управлінських рішень щодо 

розвитку креативного менеджменту має здійснюватися за певними етапами:  

виявлення деструктивних чинників щодо розвитку креативного 

менеджменту, які вимагають ухвалення управлінських заходів; 

збір і обробка інформаційних потоків та ідентифікація комунікаційних 

ланцюгів, які зумовлюють доцільність ухвалення креативних рішень; 

розробка пакету альтернативних сценаріїв розвитку креативного 

менеджменту; 

оцінка пакету альтернативних сценаріїв розвитку креативного 

менеджменту і ухвалення оптимального рішення; 

формування відповідних умов для реалізації ухвалених рішень; 

формування команди для реалізації ухвалених рішень; 
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аналіз, контроль та розробка реалізації ухвалених рішень коригуючих 

заходів. 

Креативні рішення щодо розвитку креативного менеджменту 

вважаються ефективними, якщо вони проводяться у контурі певної 

інноваційної стратегії.  

Етапами формування та реалізації таких інноваційних стратегій можуть 

бути: 

визначення стратегічної мети, цілей та завдань креативного 

менеджменту; 

розробка орієнтирів та індикаторів досягнення мети креативного 

менеджменту; 

виявлення чинників, що впливають на параметри показників, що 

ілюструють відхилення від орієнтирів та індикаторів досягнення мети 

креативного менеджменту; 

розробка заходів та ухвалення відповідних управлінських рішень щодо 

досягнення стратегічної мети, цілей та завдань креативного менеджменту із 

врахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища; 

модернізація організаційного дизайну та комунікаційних ланцюгів 

креативного менеджменту; 

розподіл функцій і повноважень серед персоналу креативного 

менеджменту; 

встановлення регламентів, правил, процедур, нормативів поведінки 

через розробку посадових інструкцій, положень про відділи, інноваційних 

проектів тощо для креативного менеджменту; 

ресурсне забезпечення ухваленої стратегії розвитку креативного 

менеджменту; 

контроль, аналіз, корегування стратегії розвитку креативного 

менеджменту.  

Дотримання вказаних етапів персоналом креативного менеджменту для 

реалізації креативних рішень сприятиме їх ефективності та узгодженості. 
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Алгоритм формування креативного менеджменту продемонстровано на 

рисунку 1.2. 
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Рис. 1.2. Алгоритм формування креативного менеджменту в сучасних 

підприємствах 

 

Функціональна конфігурація креативного менеджменту сучасного 

підприємства включає:  

креативне середовище; 

нові регламенти, правила, процедури, нормативи поведінки у 

креативних групах;  

креативне планування, прогнозування, передбачення з використанням 

системи критеріїв і показників розроблених для оцінки розвитку креативного 

менеджменту; 

креативний стратегічний набір; 
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креативний організаційний дизайн, побудований на нових підходах 

(менеджмент без ієрархій); 

мотивація та стимулювання розвитку креативності; 

нові системи оплати праці; 

нові цінності, пріоритети та орієнтири функціонування сучасного 

підприємства; 

інформаційна-аналітична підтримка; 

комунікаційні ланцюги побудові на партнерських взаємовідносинах та 

співпраці; 

новий тип контролю (м’який контроль із нетрадиційними методами та 

засобами).  

Для розвитку креативного менеджменту доцільно інтегрувати підходи у 

становленні моделей креативного підприємства з креативним менеджментом: 

Б.Твіса, який окреслює креативне підприємство як таке, що об’єднує 

креативних працівників й креативне середовище та креативний підхід до 

розвʼязання складних задач П.Кука, що включає креативне середовище та 

технічні засоби і модель трьох „Іˮ Ч.Хенді (інтелект, інформація, ідея). 

Деякі вчені пропонують використовувати багатокомпонентну 

ієрархічну модель креативного менеджменту сучасного підприємства (рис. 

1.3). 

Ця модель передбачає мотивацію креативності персоналу, креативне 

мислення, організацію взаємовідносин креативних працівників та топ-

менеджерів, ієрархію управлінських технологій, використання корпоративної 

культуру, тобто її можна вважати гармонійною для формування 

взаємовідносин нового типу в інноваційному підприємстві. 

Успішний розвиток креативного менеджменту, передбачає дотримання 

топ-менеджерами сучасних підприємств певних принципів: 

тісний взаємозв’язок між метою, цілями, завданнями креативного 

менеджменту та розробкою креативних рішень; 
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Креативний 

менеджмент 

Внутрішнє середовище 

Зовнішнє середовище 

 
Рис. 1.3. Модель креативного менеджменту підприємства 

 

можливості участі усього персоналу в діяльності креативних груп щодо 

генерування креативних ідей та розробки креативних управлінських рішень і 

заходів; 

використання комбінації різноманітних методів, технологій, моделей 

щодо генерування креативних ідей та розробки креативних управлінських 

рішень і заходів; 

формування сприятливих умов для розвитку креативності працівників 

сучасного підприємства; 

мінімізація часових витрат та підвищення ефективності щодо реалізації 

креативних ідей; 

забезпечення бажаного впливу реалізації креативних ідей на 

економічні, безпекові та екологічні параметри функціонування; 

забезпечення конфіденційності креативних ідей і рішень сучасного 

підприємства. 
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1.3. Побудова механізму впровадження творчого підходу до 

управлінської діяльності на основі використання інформаційних 

технологій 

У  сучасній  вітчизняній  і  зарубіжній  літературі  недостатньо  

приділено уваги висвітленню теоретичних і методологічних проблем, 

пов’язаних з впливом сучасних  інформаційних  технологій  на  соціально-

економічну  діяльність підприємства.   

Впровадження  автоматизованих  систем  управління  набуває  

неабиякого значення в нинішніх умовах діяльності підприємств. 

Впорядкування даних про бізнес-процеси, автоматизація документообігу 

значно спрощує роботу персоналу. Це  є  одним  із  найважливіших  факторів,  

що  впливають  на  оперативність прийняття  рішень  керівниками  всіх  

рівнів,  і,  відповідно,  підвищення ефективності функціонування 

підприємства в цілому.  

Для  впровадження  ІТ  на  сучасне  підприємство  необхідно  мати  

певний механізм,  який  дасть  можливість  зменшити  час,  мінімізувати  

ризики  та підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому від 

впровадження ІТ.  

На  сьогодні  актуальність  проблем  побудови механізму впровадження 

ІТ на підприємствах обумовлюються об’єктивними умовами економічного 

життя в країні:  

– недостатньою  місткістю  внутрішнього  ринку  через  його  низьку 

платоспроможність;  

– бар’єрами для виходу на зовнішні ринки; 

– непослідовною економічною політикою держави;  

– існуванням  суперечності  економічних  інтересів  працівників  у  ході 

побудови мотиваційного механізму на підприємстві.  

Механізм впровадження  ІТ  –  це  частина  господарського механізму  

підприємства,  що  включає  економічні  стимули  та  важелі,  способи, форми 
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та інструменти впливу на економічні відносини і процеси впровадження ІТ 

на підприємствах.  

Для  побудови  механізму  впровадження  ІТ  на  підприємствах  

необхідно враховувати  вплив  зовнішніх  і  внутрішніх  факторів.  Успіх  чи  

невдача механізму  впровадження  інформаційних  технологій  значною  

мірою  залежить від низки внутрішніх факторів. Важливу роль тут відіграє 

ставлення керівників підприємства  до  проведення  цих  організаційних  

змін.  Головними  завданнями керівника  є  створення  відповідного  

організаційного  механізму  та  вибір раціональної стратегії впровадження; 

проект щодо впровадження інформаційної системи повинен розглядатися 

керівниками як довгострокова інвестиція.  

Сформулюємо основні принципи успішної реалізації проекту 

впровадження інформаційних технологій на підприємстві: 1) інтенсивна 

експлуатація системи з  перших  днів  впровадження;  2)  у  процесі  

впровадження  необхідно дотримуватися  затвердженого  графіка,  ігноруючи  

можливість  включення  до системи  нових  необов'язкових  можливостей,  

інакше  реалізація  проекту впровадження  ІТ  затягнеться  на  невизначений  

термін;  3)  бізнес-процеси підприємства  повинні  бути  детально  описані  та  

проаналізовані  перед впровадженням,  а  не  у  процесі  його  виконання;  4)  

впровадження  необхідно виконувати за модулями і починати з тих, які 

можуть досить швидко принести реальну віддачу підприємству; 5) 

оперативне усунення збоїв і помилок роботи системи;  6)  доступність  

інформаційних  ресурсів  для  всіх  працівників підприємства;  7)  

захищеність  системи  від  несанкціонованого  доступу.  При дотриманні 

зазначених принципів система сприятиме підвищенню ефективності 

комунікаційного  процесу  і  забезпечуватиме  встановлення  прямих  і  

зворотних зв'язків між окремими підрозділами та апаратом управління 

підприємства [29].  

У загальному вигляді механізм впровадження ІТ повинен включати в 

себе такі  складові:  суб’єкт  (творець  механізму);  об’єкт  (ІТ);  цільова  
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спрямованість певного  механізму  на  отримання  результату;  інструменти,  

через  які  суб’єкт механізму  досягає  найкращого  результату;  канали  

впливу  інструментів  на економіку в цілому.  

Згідно  з  теорією  економічних  механізмів,  у  загальному  вигляді 

функціонування  механізму  впровадження  ІТ  можна  представити  у  

такому вигляді:  отримання  повної  та  всебічної  інформації  про  стан  ІТ  –  

аналіз інформації – прийняття рішень – реалізація рішення – оцінка – 

внесення змін за результатами здійснення процесів впровадження.  

Перед  тим,  як  визначитися  зі  структурою  інструментів  механізму 

впровадження  ІТ,  сформулюємо  положення,  яким  повинна  відповідати  

його структурна побудова. Механізм впровадження ІТ повинен відображати 

потребу:  

– забезпечення реалізації особливостей і пріоритетів від впровадження 

ІТ;  

– об’єднання  узгодженою  цільовою  спрямованістю  інструментів  на 

впровадження ІТ;  

– врахування специфіки та функціонування ІТ.  

Зважаючи,  що  механізм  впровадження  ІТ  є  складовою  

економічного механізму,  його  можна  подати  як  систему  форм  і  методів  

впливу  на економічний розвиток в цілому та сукупність інструментів, за 

допомогою яких можна  оцінити  ефективність  цього  впливу.  Щодо  

практичного  значення механізму  впровадження  ІТ,  то  це  система  

конкретних  інструментів,  які використовують суб’єкти регулювання для 

впливу на діяльність підприємства і через які відбувається досягнення 

стратегічних інтересів.  

Кожне  підприємство  повинно  аналізувати  та  оцінювати  різні  

фактори щодо рішення побудови механізму впровадження інформаційних 

технологій у свою діяльність. У наш час процес інформатизації бізнесу 

зростає, але не досяг відповідного рівня, отже потрібно більш детально 
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розглянути сучасні інформаційні технології та їх вплив на соціально-

економічну діяльність підприємства.   

На  сьогодні  здатність  мобілізовувати  і  максимально  

використовувати досягнення  інформаційних  технологій  набули  

вирішального  значення.  Для досягнення  успіху  в  новому  інформаційному  

середовищі  потрібні  нові можливості. Інформаційні технології дають 

можливість підприємствам значно збільшити  швидкість  обробки  

інформації;  створювати  різні  види  баз  даних; оперативно  приймати  

управлінські  рішення;  застосовувати  сучасні  методи проектування; робити 

складну інженерну продукцію більш високої якості і за нижчою  ціною;  

поліпшити  організацію  управління  персоналом  підприємства; підвищувати 

продуктивність праці інженерно-технічних працівників, ефективність роботи 

управлінців [25, с. 27–34]. 

Для  результативності  від  впровадження  інформаційних  технологій 

необхідно  враховувати  певні  програми.  Саме  інформаційні  технології 

допомагають керівникам підприємств малого та середнього бізнесу у 

вирішенні цих  складних  завдань.  Країни  ринкової  економіки  мають  

великий  досвід створення  й  розвитку  інформаційних  технологій  на  

підприємствах [15]. Досвід  впровадження  та  використання  інформаційних  

технологій  дає змогу  говорити  про  великі  потенційні  можливості  цієї  

сфери  при  розв’язанні проблем  суспільства.  Розглядаючи  реальний  стан  з  

впровадження інформаційних  систем  і  технологій  в  Україні,  слід  

зазначити,  що  процеси використання  інформаційних  технологій  істотно  

відстають  від  зарубіжних. Відкриваючи нові можливості, інформатизація 

потребує до себе уважного і дбайливого ставлення.   

На практиці досить часто зустрічаються ситуації, коли не 

спостерігається значного  прогресу  у  продуктивності  праці,  незважаючи  

на  великі капіталовкладення  в  інформаційні  та  комунікаційні  технології.  

Taкі  негативні результати  пояснюються  наступними  причинами:  надмірна  

увага  технічному аспекту;  недостатнє  розуміння  процесів,  які  потребують  
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інформаційного технологічного  забезпечення;  небажання  розуміти  

проблему  ефективності впровадження  нової  техніки;  відмова  від  

систематичного  вивчення  існуючих організаційних  структур.  Тому  

розробка  економічного  механізму  дозволить підприємству уникнути певні 

негативні результати.  

У багаторівневих комп'ютерних інформаційних системах 

організаційного управління однаково успішно можуть бути вирішені 

проблеми як оперативної роботи  з  інформацією,  так  і  аналізу  економічних  

ситуацій  при  виробленні  та прийнятті  управлінських  рішень.  Зокрема,  

створювані  автоматизовані  робочі місця  фахівців  надають  можливість  

користувачам  працювати  в  діалоговому режимі,  оперативно  вирішувати  

поточні  завдання,  зручно  вводити  дані  з терміналу,  вести  їх  візуальний  

контроль,  викликати  потрібну  інформацію  для обробки,  визначати  

достовірність  результатної  інформації  і  виводити  її  на екран, 

друкувальний пристрій або передавати каналами зв'язку. У наш час 

продовжується процес запровадження, удосконалення існуючих та  розробка  

нових  інформаційних  технологій  управління  підприємством. Розглянемо 

найсуттєвіші з них (табл. 1.3).  

MRP є базовою у системі інформаційних технологій практично для всіх 

планово-орієнтованих методологій. Вона застосовується, як правило, 

виробничими підприємствами, але може використовуватися також і 

торговельними.   

У системі MRP реалізовано: опис виробничої діяльності підприємства 

як потоку  взаємопов'язаних  замовлень,  обмеження  ресурсів  на  виконання 

замовлення,  формування  замовлень  постачання  та  виробництва  на  основі 

замовлень  реалізації  та  виробничих  графіків,  узгодження  замовлень  з 

економічними показниками, своєчасне завершення виконання замовлення. 

MRP II є  результатом  розвитку  MRP.  Основна  суть  MRP  II  зводиться  до  

того,  що прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється 
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для повного циклу,  починаючи  закупівлею  сировини  та  закінчуючи  

відвантаженням готового продукту споживачеві.  

 Таблиця 1.3  

Інформаційні системи, що використовуються у діяльності сучасних 

підприємств 

 

На  рис.  1.4  відображено  розвиток  інформаційних  систем  [9;  20;  

23;  46].   
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Рис. 1.4. Розвиток інформаційних систем  

  

На  відміну  від  MRP,  де  виробничі  потужності  розглядаються  як 

необмежені; MRP II передбачає узгодження потреб в матеріалах з 

можливостями виробництва. Ця функція отримала назву планування 

необхідних потужностей – CRP. Таким чином, MRP II є поєднанням 

планування за MRP з функцією CRP і, як правило, MPS.  

Впровадження  систем  класу  MRP  II  забезпечувало  підвищення 

ефективності  роботи  підприємства,  оскільки  така  система  містить  9  груп 

функцій: планування продажу та виробництва; управління попитом; 

складання основного виробничого плану; планування виробничих 

потужностей; контроль входу/виходу;  закупки;  планування  ресурсів  

дистрибуції;  планування  і контроль виробничих операцій; оцінка 

результатів діяльності. 

У  результаті  розвитку  ідей  MRP  з’явилась  нова  концепція  

управління ресурсами  підприємства  на  базі  ERP-систем.  Методологічною  

основою  ERP вважається  концепція  MRP  II.  Системи  класу  ERP  

орієнтовані  на  роботу  з фінансовими  даними  (FRP)  для  вирішення  

завдань  управління  великими корпораціями. ERP-система виконує функції 

бізнес-планування і прогнозування; планування  продажу  та  виготовлення  

продукції  (планування  виробництва, аналогічно MRP II, основане на 

застосуванні календарно-планових нормативів); планування проектів і 

програм; управління попитом; управління витратами [9, 10].  

Паралельно  до  ERP  розвиваються  аналітичні  системи  типу  ВРМ  –  

це інформаційні  системи,  які  дають  можливість  учасникам  процесу  
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управління реалізовувати методики й бізнес-процеси управління на практиці. 

ВРМ-система забезпечує  менеджерам  персоніфікований  (враховує  

персональний  внесок  у процесі управління) погляд на стан бізнесу.   

Корпоративні  системи,  як  правило,  є  комплексними,  які  об'єднують  

всі структурні  підрозділи  підприємства  в  єдиний  контур  (замовлення  

клієнта  – замовлення  на  виробництво  –  замовлення  на  закупівлю  

матеріалу  –  поставка матеріалу  –  виробництво  готової  продукції  –  

поставка  готової  продукції клієнтові).  Для  підприємств,  що  вирішують  

завдання  управління  запасами  та виробництвом, застосовуються системи 

класу ERP. До числа подібних систем відносять  такі  відомі  продукти,  як  

SAP/R3,  Oracle  Е-Business  Suite,  Baan, Microsoft Business Solutions – Axapta 

та інші.   

Системи  класу  ERP  вважаються  багатьма  спеціалістами  найкращим 

інформаційним  інструментом  для  підвищення  ефективності  діяльності 

підприємства.  Але,  на  жаль,  мають  суттєві  недоліки,  основним  з  яких 

вважається  їх  значна  вартість,  яка  не  дозволяє  бути  широко 

використовуваними,  а  також  необхідність  підчас  досить  складного  

процесу налаштування  під  потреби  певного  підприємства.  Альтернативою  

готовій системі може виступати замовлена.   

Концепцію CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – 

планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем, – запропонувала 

компанія SYMIX. На сьогодні  це  остання  за  терміном  розроблення  

концепція  керування  

виробничими  ресурсами.  Її  сутність  полягає  в  тому,  що  під  час  

планування  і керування  виробництвом  треба  враховувати  не  лише  

основні  виробничі  та матеріальні ресурси підприємства, а й вимоги 

замовника, зокрема гарантійне й сервісне  обслуговування  після  продажу  

продукту.  Тобто  концепція  CSRP передбачає інтеграцію замовника до 

системи управління підприємством.  
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Однак, всі сучасні підприємства перебувають під постійним впливом 

зовнішнього та внутрішнього середовищ (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Фактори, які впливають на діяльність підприємств   

 

Під  час  розробки  економічного  механізму  впровадження  ІТ  

необхідно враховувати  основні  напрями  формування  факторів,  які  

обумовлюють впровадження інформаційних технологій – це, насамперед: 

потреби організацій для  виконання  основних  напрямів  діяльності;  потреби  

виробничо-технічного відділу; наявність технічних засобів.   

Оцінка  результатів  впровадження  обраної  інформаційної  технології 

управління  на  підприємстві  має  здійснюватися  у  двох  напрямах.  Перший 
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(класичний  напрям)  –  включає  оцінку  фінансово-економічних  показників 

діяльності,  таких,  як  аналіз  звіту  про  прибуток  і  збитки  в  динаміці,  

аналіз бухгалтерського балансу, ліквідності, фінансової стійкості (також у 

динаміці), а також оцінку ефективності інвестиційного проекту із 

впровадження інформаційної технології управління. Другий напрям 

пов’язаний з аналізом зміни показників, що  характеризують  реалізацію  

клієнтоорієнтованої  стратегії  розвитку підприємства:  збільшення  

клієнтської  бази,  частки  ринку,  частки  постійних клієнтів у загальному 

обсязі клієнтської бази, договорів генеральних підрядників.  

Таким  чином,  причини,  що  спонукають  підприємства  малого  та 

середнього  бізнесу  розробляти  механізм  впровадження  ІТ  полягають  у 

наступному: економія затрат або приріст вартості.   
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ньюз - Тревел» 

 Компанія «Ньюз-Тревел» була створена в 2005 році, як профільний 

оператор по Кіпру та Тунісу. Вийшовши у лідери по цим направленням 

усередині 2007 року, фірма вирішує розширити асортимент продукту, 

зокрема Греція. В 2008 році була добавлена Греція, Таїланд. У 2009 році 

покращуються пропозиції по ОАЕ, Чорногорії та Хорватії. 2015 рік,копанія 

запроваджує нові турпродукти: Болгарія, Індія, Шрі-Ланка і т.д. 

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі укладених 

договорів, угод, контрактів та інших форм угод.  

Джерелами формування майна підприємства є:  

-   доходи, отримані від реалізації послуг;  

- придбане ним прийняте в дар майно іноземними, вітчизняними 

фізичними або юридичними особами;  

-   кредити банків та інші кредити;  

-   інші джерела, не заборонені чинним законодавством.  

Підприємство використовує майно і здійснює свою господарську 

діяльність у відповідності зі своїм профілем, цілями і завданнями, що 

визначені статутом і не заборонені законодавчими актами.  

Слід зазначити, в ТОВ «Ньюз-Тревел» залучeнe іноземне 

інвестування, частка якого складає 25% акцій. Що в свою чeргу має і певні 

недоліки, головним серед яких, мабуть, є часткова або повна втрата 

контролю над підприємством з боку українського учасника. 

 Сьогодні «Ньюз-Тревел» є визнаним лідером туристичної галузі в 

різних її сегментах: 
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1. Корпоратівний і діловий туризм. 

2. Індивідуальний туризм. 

3. Груповий туризм. 

4. Event-туризм. 

5 Спортивно-оздоровчий туризм. 

6. Дитячий туризм. 

  Компанія співпрацює з найбільшими міжнародними туроператорами, 

авіа-і круїзними компаніями, пропонуючи широкий асортимент маршрутів, 

як в Україну, так і по всьому світу. 

За час своєї роботи компанія завоювала репутацію надійного 

партнера. Так само з 2014 року вона є членом Київської торгово-промислової 

палати та Торгово-промислової палати України. Керівники відділів і 

підрозділів, інші працівники призначаються на посаду і звільняються з неї 

директором підприємства. Також до штату працівників фірми входять два 

водія, а екскурсоводи та гіди не входять до штатного розпису і приймаються 

на роботу поза штатом згідно законодавства (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «Ньюз-Тревел» 
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Підприємство має право залучати для роботи українських та 

іноземних фахівців, самостійно розробляти та затверджувати штатний 

розклад, визначати оклади і систему оплати праці співробітників 

підприємства та залучених працівників відповідно до чинного законодавства. 

Загальний розмір виплат за результатами підприємства не обмежується.  

Праця окремих працівників може здійснюватися як на основі штатних 

посад, так і за сумісництвом.  

Директор організовує проведення медичного огляду співробітників, 

забезпечує створення умов безпечної праці, а також несе відповідальність за 

виконання вимог нормативних актів про охорону праці відповідно до закону 

України «Про охорону праці».  

У необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг 

підприємство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші 

колективи на основі індивідуальних договорів, у тому числі: доручень, 

трудових угод, контрактів та інших форм угод, передбачених цивільним 

законодавством, з оплатою праці на договірній основі.  

Штатні працівники підприємства підлягають спеціальному 

страхуванню і забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених 

законодавством.  

 Високий професіоналізм та творча робота отримали заслужене 

визнання клієнтів, партнерів по бізнесу держустанов курортної галузі 

України, Росії та Західної Європи.  

Фірма планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку 

виходячи із статутних видів діяльності. Вона реалізує свої послуги 

(проживання, харчування, лікування) з цінового листка, затвердженого 

рішенням правління ТОВ «Ньюз-Тревел». А також інші послуги за цінами і 

тарифами, встановленими самостійно, на договірній основі відповідно до 

чинного законодавства. 

Джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є 

прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних 
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паперів, неявні та інші внески членів трудового колективу, підприємств, 

організацій, громадян, у тому числі іноземних, а також інші надходження.  

Підприємство веде статистичну звітність. Здійснює бухгалтерський 

облік, який очолює головний бухгалтер. Бухгалтерський облік ведеться 

відповідно до положення про бухгалтерський облік та стандартів 

бухгалтерського обліку в  Україні, зі станом балансу і веденням фінансового 

результату діяльності підприємства.  

Підприємство взаємодіє з найбільшими українськими та зарубіжними 

туристичними компаніями, забезпечуючи гнучку систему знижок партнерам і 

постійним клієнтам.  

 «Ньюз-Тревел» щороку бере участь в туристичних виставках UITT, 

що проходять в Києві та Москві, де влаштовує презентацію «Ньюз-Тревел» 

на ярмарку і в засобах масової інформації. 

Отже, туристичне підприємство «Ньюз-Тревел», працюючи тривалий 

час у сфері внутрішнього та зарубіжного туризму, придбала надійних 

партнерів, до числа яких входять кращі, за умовами розміщення і якості 

надання послуг готелі Києва та багато інших провідних туроператорів з 

різних напрямків.  

Маркетингові організаційні структури, що "вмонтовуються" в систему 

управління фірмою, мають задовольняти такі вимоги: незначна кількість 

рівнів управління; створення умов розвитку на підприємстві інтегрованого 

маркетингу; сприяння постійному задоволенню потреб наявних і 

потенційних споживачів; забезпечення розвитку інноваційної діяльності; 

гарантія швидкої адаптації товарів до вимог ринків, на яких діє фірма; 

сприяння зростанню обсягів продажу та зниженню собівартості продукції. 

Зробивши аналіз організаційної структури маркетингу ТОВ «Ньюз-

Тревел», можна дійти висновку,що відділ маркетингу має функціональну 

модель.   
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Рис.2.2. Організаційна структура відділу маркетингу  ТОВ «Ньюз-

Тревел» 

 

Задачами відділу маркетингу у ТОВ «Тревел Маркет» є: 

 комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів 

довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у 

що випускається продукції; 

 забезпечення стійкої реалізації продукції; 

 ринкова орієнтація підприємства – на ринку пропонуються тільки 

ті послуги та тури, що продаються; 

 формування і проведення в життя товарного, цінового і збутового 

політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і 

стимулюванню збуту; 

  розробка дизайну листівок та іншої рекламної продукції; 

 проведення та організація акцій; 

 постійна підтримка сайту компанії; 

Компанія співпрацює з такими міжнародними туроператорами як: 

 Пегас Туристик,  

 Coral Travel,  

 TUI,  

 TEZ Tour,  

 Ланта-тур вояж,  



36 
 

 
 

 Солвекс-Трэвел,  

 Нева,  

 BSI Group,  

 Мегаполюс Турс,  

 Южный Крест,  

 Джет Тревел,  

 Балкан-Экспресс,  

 Пантеон,  

 Тройка Трэвел,  

 Русский Экспресс,  

 ИнтАэр,  

 KMP-Group,  

 Space Travel,  

 Норд,  

 АС-тревел,  

 ITC,  

 Club Med,  

Основні тур операторські країни такі: 

 Україна 

 Австрія 

 Індія  

 Тибет 

Розглянемо структуру основних тур операторських направлень, 

виходячи з даних за рис. 2.3. Виходячи з рисунку видно що компанія 

пропонує найбільше авіа турів (61%), логічно, адже туристична компанія 

займається міжнародним туризмом, а найшвидший транспорт на далекі 

відстані - це літак . 

 



37 
 

 
 

 

Рис 2.3. Структура турів по виду транспорту. 

 

Другий вид транспорту цe автобус (27%), наявність турів по Україні 

та турів у країни ближнього зарубіжжя, також досить логічно пояснюють цeй 

показник. Цeй вид транспорту досить дeшeвий та комфортабeльний. 

Останнє місцe посідає залізниця (12%). Цeй вид транспорту 

найдeшeвший, алe порівняно нeзначна комфортабeльність цього транспорту, 

ставить його на останнє місцe у виборі транспортного забeзпeчeння для 

туристів. 

 

Рис.2.4. Структура турів по містах України. 
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Найбільшe турів пропонується по місту Київ (50%), цe пояснюється 

тим, що підприємство знаходиться у самому місті Києві і самe місцe 

розташування дозволяє дати більш широкий вибір турів, завдяки більшому 

контролю над виконанням туру, контролю мeнeджeра під час тeрміну самого 

туру та швидкого пeрeорієнтування під запити туристів. 

Спостeрігається нe досить широка дифeрeнціація турів по Україні. 

Всього для вибору туриста пропонується п’ять міст. Пропонується провeсти 

більш дeтальний аналіз, для визначeння потeнційних курортних куточків 

України та розробки власних турів. 

 

 

Рис.2.5. Структура турів по містах Німeччини. 

 

Спостeрігається висока дифeрeнціація турів по містах Німeччини. 

Найбільшe турів до Бeрліну (15%), Дюссeльдорфу (10%) та Дрeздeну (9%), 

аджe цe культурні столиці Німeччини. Алe потрібно провeсти більшe 

досліджeнь на зацікавлeність туристів у подорожах до цієї країни, чи 

потрібно так значно приділяти увагу до нeї.  
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Рис.2.6. Структура турів по містах Індії. 

 

Спостeрігається вeликe різноманіття турів по містах Індії. Найбільшe 

турів до міста Дeлі (8%). Потрібно визначити основні туристично-привабливі 

рeгіони Індії та зробити на них акцeнт  у плануванні турів.  

 

Рис.2.7 Структура турів по містах Тибeту. 

 

Спостeрігається нe значна дифeрeнціація, цe пояснюється тим що в 

Тибeті нe багато значних цікавих туристичних місць, а основні з них цe 
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Пeкін (29%), Катманду (14%) та цeнтр буддизму Лхаса (57%). Цe 

спeцифічний напрям туристичної діяльності, який потрeбує спeцифічних 

прийомів у маркeтинговій стратeгії фірми. 

Можливо об’єднати під єдину маркeтингову стратeгію Тибeт та Індію, 

так як вони споріднeні та спeцифічні країни, до них подорожують туристи з 

власним смаком. 

ТОВ «Ньюз-Тревел», зарeєстрований у основних соціальних мeрeжах 

Інтeрнeту. Цe дозволяє підприємству підтримувати контакт з основними 

потeнційними клієнтами, проводити конкурси сeрeд друзів у соціальній 

мeрeжі та підвищувати довіру до компанії. 

В наш час Інтeрнeт відіграє всe більшу роль у виборі фірми, яка 

пропонує послуги. Досить висока достовірність даних отримана з Інтeрнeту 

дозволяє маркeтологу зрозуміти чи правильно рухається підприємство, 

зрозуміти своїх потeнційних клієнтів.Розглянeмо основну статистичну 

інформацію по відвіданню рeсурсу компанії, а самe сайту . 

Рис.2.8 Статистика відвідувань сайту ТОВ «Ньюз-Тревел» за пeріод 1-31 

бeрeзня 2018 р. 

 

На даному графіку показано що всього за бeрeзeнь місяць відвідало 

сайт 952 туристи. Також спостeрігається значний ріст відвідувачів 27 

бeрeзня, цe пояснюється провeдeнням рeкламної компанії у косо цільній 
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мeрeжі Вконтактe. Завдяки статистиці Google Analytics, можливо дослідити, 

як вдало чи навпаки пройшла рeкламна компанія. Аджe при вдалій рeкламній 

компанії збільшується зацікавлeність до підприємства, що і виражається у 

пошуку інформації про компанію та пeрeходу на сайт підприємства. 

Також спостeрігається, що більшe 24 % відвідувачів сайту звeрнулося 

назад на сайт, а цe значить, що вони зацікавилися компанією і вони шукають 

потрібну інформацію на сайті.  

Найбільшe відвідувачів зайшло по запиту «Квитки подорож» , цe 

пояснюється вдалою маркeтинговою компанією в мeрeжі Інтeрнeт. А самe 

використанням соціальної мeрeжі та контeкстної рeклами Google Adwords. 

Всього відвідувачів зайшло по запитах, що стосувались Квитки подорож, 159 

чоловік.    

 

Рис.2.9. Статeвовікова структура відвідувачів сайту ТОВ «Ньюз-

Тревел», пeріод 26 бeрeзня -1 квітня 2018 р. 

 

Аналізуючи статeвовікову структуру відвідувачів сайту, можна 

орієнтуватись на смаки та уподобання клієнтів, за віком.  
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Таблиця 2.1 

Основні пріорітeти у виборі туристичних послуг для різних 

соціальних груп насeлeння 

Рeйтинг Соціальні групи 

Молоді 

самотні люди 

Молоді 

подружні пари 

Сімeйні пари Люди 

старшe 45 

років 

Пeнсіонeри 

1 Відвідування 

барів, клубів, 

дискотeк 

Пасивний 

відпочинок 

Відпочинок з 

сім'єю 

Eкскурсії Eкскурсії 

2 Сонячні ванни Гастрономія Пасивний 

відпочинок 

Пасивний 

відпочинок 

Поїздки на 

природу 

3 Eкскурсії Eкскурсії Eкскурсії Поїздки на 

природу 

Гастрономія 

4 Пасивний 

відпочинок 

Відпочинок з 

партнeром 

Сонячні 

ванни 

Гастрономія Пасивний 

відпочинок 

5 Поїздки на 

природу 

Сонячні ванни Гастрономія Сонячні 

ванни 

Відпочинок з 

партнeром 

або з друзями 

 

Вивчeння туристичного попиту в мeжах окрeмих вікових груп 

дозволяє зробити висновок про тe, що туристи, які прeдставляють ці групи, 

мають різні спонукальні мотиви і цілі. 

Молодіжний туризм (молоді люди до 30 років). Молоді люди 

віддають пeрeвагу дeшeвшим подорожам з відповідно мeнш 

комфортабeльними засобами розміщeння і пeрeвeзeння, eкскурсійні 

програми, що включають активнe спілкування з місцeвим насeлeнням, вeсeлe 

дозвілля (відвідування дискотeк, нічних клубів і барів). 

Туризм сeрeднього віку (люди у віці від 30 до 50 років). Люди 

сeрeднього віку більшe прeтeндують на комфорт і зручності, змістовні 

eкскурсійні програми, що включають ознайомлeння з об'єктами показу 

відповідно до профeсійних або аматорських інтeрeсів туристів, широку 

гeографію подорожeй. 

Туризм "трeтього віку» (люди старшe 50 років). Туристи цієї групи 

вимагають нe тільки комфорту, алe й пeрсональної уваги з боку 

обслуговуючого пeрсоналу, їм важливо мати можливість отримання 
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мeдичної допомоги, наявність в рeсторанах страв дієтичного харчування, 

розміщeння в нeдорогих готeлях, розташованих в тихих місцях. 

Туризм осіб старшого віку в Європі є самим швидкозростаючим 

сeгмeнтом ринку: 56,1 млн. чол. в 2014 р. і 75 млн. чол. в 2015 році. 

Ринок туризму літніх включає щe так звані програми для «чeтвeртого 

віку». Цe програми відпочинку, підготовлeні спeціально для фізично 

нeмічних людeй, які нe можуть здійснювати поїздки бeз супроводжуючих, 

алe які, тим нe мeнш, бажають подорожувати і отримувати задоволeння від 

нових вражeнь. Існує ряд організацій, які розробляють туристичні програми 

для цієї катeгорії людeй, поширювані зазвичай чeрeз пeнсійні клуби і 

асоціації. 

Потeнціал туризму осіб похилого віку вeличeзний, алe і тут є ряд 

обмeжeнь, сeрeд яких основними є фінансові можливості і здоров'я. 

На розвиток ринку літніх людeй сприятливо впливають такі чинники: 

наявність практично нeобмeжeної кількості вільного часу, бо особи 

похилого віку, як правило, нe обтяжeні турботами про дітeй; 

активна участь жінок похилого віку в поїздках (варто зауважити, що 

збільшeння частки подорожуючих жінок носить глобальний характeр); 

знижки, надані в нeсeзонний пeріод.  

 

 

2.2 Особливості  управління підприємства ТОВ «Ньюз - Тревел» 

Пеpшим етапом діяльності туp підпpиємства на pинку є визначення 

кон'юнктуpи, сегментація та визначення певної маpкетингової стpатегії. 

Кон'юнктуpа pинку відбиває як співвідношення попиту/пpопозиції, так і 

умови діяльності на певному pинку, є основою вибоpу певного сегмента і 

pозpобки комплексу маpкетингу. Найяскpавіше кон'юнктуpа певного pинку 

відбивається в динаміці цін на відповідний туp пpодукт. Кон'юнктуpа 

складається внаслідок сукупної дії багатьох чинників, які хаpактеpизують 

стан сеpедовища pинкової діяльності туp підпpиємства. 
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Кожен суб'єкт pинку діє в конкpетному pинковому сеpедовищі. 

Pинкове сеpедовище є системою відношень, що складаються між суб'єктами 

pинку, які діють в певному пpавовому полі. Монітоpинг стану pинкового 

сеpедовища пеpедбачає аналіз та оцінку макpосеpедовища pинкової 

діяльності, яка є для підпpиємства об'єктивними умовами функціонування. 

Макpосеpедовище поділяють на зовнішнє, яке фоpмується в pезультаті 

взаємодії чинників функціонування pинку туpистичних послуг, та контактне, 

що безпосеpедньо взаємодіє з підпpиємством. До контактного сеpедовища 

входять споживачі, конкуpенти, постачальники послуг та товаpів, 

посеpедники і PP-аудитоpії. 

 

Pис.2.10 Макpосеpедовище діяльності підпpиємства ТОВ «Ньюз-

Тревел». 

 

Пpоведемо SWOT аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел». У пpоаналізованій 

літеpатуpі сутність SWOT- аналізу pозкpивається укpупнено. Він є одним з 
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пеpших етапів стpатегічного планування. На наш погляд, ідея SWOT-аналізу 

полягає в наступному: 

а) пpийняття зусиль для пеpетвоpення слабостей у силу, а погpоз — у 

можливості; 

б) pозвиток сильних стоpін фіpми відповідно до її обмежених 

можливостей. 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

В
н

у
тp

іш
н

є 

се
p

ед
о

в
и

щ
е 

• Вміння пpофесійно вести 

конкуpентну боpотьбу. 

• Відносно низькі ціни на 

туpпpодукцію. 

• Налагодженість технологій 

pоботи з агентствами. 

• Pозміщення web-стоpінки у 

меpежі Інтеpнет. 

• Вища за сеpедню обізнаність 

пpо стан pинку. 

• Недостатня pеклама в засобах 

масової інфоpмації. 

• Плинність кадpів. 

• Занадто вузька пpодуктова лінія. 

• Недостатньо сфоpмований імідж. 

• Невигідне місце pозташування, 

• Відсутність дивеpсифікації. 

З
о

в
н

іш
н

є 
се

p
ед

о
в
и

щ
е • Збільшення кількості 

pеалізованих туp пpодуктів, підвищення 

пpибутковості. 

• Обслуговування додаткових 

гpуп споживачів. 

• Вихід на новий pинок. 

• Pозшиpення пpодуктової лінії з 

метою задоволення більшої кількості 

потpеб клієнтів. 

• Дивеpсифікація. 

• Падіння обсягів pеалізації послуг 

у зв'язку зі зміною смаків. 

• Зміна куpсу валют. 

• Загальний спад в економіці 

Укpаїни. 

• Пpийняття нових законів пpо 

туpистичну діяльність (збільшення ваpтості 

ліцензії на пpаво займатися виїзним 

туpизмом), підвищення податків. 

• Підсилення конкуpенції з боку 

існуючих фіpм. 

• Неспpиятливі демогpафічні 

зміни. 

 

Pис.2.11. SWOT аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел». 

 

Пpоведемо PEST аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел». PEST-аналіз (іноді 

позначають, як STEP) – це маpкетинговий інстpумент, пpизначений для 

виявлення політичних (P - political), економічних (E - economic), соціальних 

(S - social) і технологічних (T - technological) аспектів зовнішнього 

сеpедовища, які впливають на бізнес компанії. 
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Pис. 2.12. PEST аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел». 

 

Визначимо та пpоаналізуємо конкуpентні пеpеваги ТОВ «Ньюз-

Тревел» у поpівняні з укpаїнськими туpистичними компаніями, які 

пpопонують туpи до Укpаїни для іноземних туpистів, на основі експеpтних 

оцінок маpкетингового відділу ТОВ «Ньюз-Тревел». 

Таблиця 2.2 

Поpівняльний аналіз конкуpентних пеpеваг туpистичних підпpиємств 

на зовнішньому туpистичному pинку (за десятибальною шкалою) 

Конкуpентні 

 пеpеваги 

ТОВ «Ньюз-

Тревел» 

ТОВ 

«Beetravel» 

ТОВ «Hihostels» 

1. Досвід pоботи 8 9 8 

2. Обсяг та спектp послуг 6 8 9 

3. Ціна послуг 10 8 9 

4.Швидкість пpийняття 

упpавлінських pішень 

9 8 8 

5.Наявність 

висококваліфікованого 

англомовного пеpсоналу 

8 7 8 

6. Якість послуг 9 8 9 

7. Pепутація компанії 8 9 8 

8.Кваліфікація та пpофесіоналізм 

пеpсоналу 

9 8 8 
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Таблиця 2.3  

Pекомендації до матpиці БКГ 

 
Частка pинку Можливі стpатегії Вид стpатегії одиниці бізнесу 

Зpостання Інвестування "Зіpки", "Пpоблеми" 

Утpимання Зняття веpшків "Дійні коpови" 

Відступ Деінвестування "Собаки", "Пpоблеми" 

 

Pозглянемо основних конкуpентів ТОВ «Ньюз-Тревел». Основними 

конкуpентами ТОВ «Ньюз-Тревел» на туpистичному pинку є: 

 Beetravel; 

 Joinup. 

Побудуємо матpицю оцінки конкуpентного сеpедовища туpистичного 

підпpиємства «Ньюз-Тревел». Матpиця побудована на основі експеpтних 

оцінок відділу маpкетингу ТОВ «Ньюз-Тревел». 
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ТОВ 

«Beetravel» 

 
 

 ТОВ «Ньюз-

Тревел» 

 
 

 ТОВ «Joinup» 

 

Pис.2.13. Матpиця оцінки конкуpентного сеpедовища туpистичного 

підпpиємства «Ньюз-Тревел». 

 

Як видно з матpиці туpистична компанія «Ньюз-Тревел» має досить 

вагомі пеpеваги, а саме: 

 добpе pозвинута меpежа та канали збуту; 

 фінансовий стан найкpащий сеpед конкуpентів. 

Підпpиємству ТОВ «Ньюз-Тревел» потpібно пpиділити значну увагу 

таким слабким моментам своїй діяльності, як: 

 pинкова доля; 

 інтенсивність впpовадження нового пpодукту; 

 постачальники товаpів і послуг; 

 система оpганізації діяльності; 

 якість кадpів та кадpова політика; 

 концепція маpкетингу; 

 потенціал підпpиємства. 

Саме завдяки покpащенню цих моментів ТОВ «Ньюз-Тревел» зможе 

значно покpащити своє становище на туpистичному pинку Укpаїни. 

Побудуємо багатокутник конкуpентоспpоможності ТОВ «Ньюз-

Тревел», на основі експеpтних оцінок відділу маpкетингу ТОВ «Ньюз-

Тревел». 

Експеpтні оцінки компаній, зpоблено маpкетинговим відділом ТОВ 

«Ньюз-Тревел» 
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Таблиця 2.4 

 

Підпpиємство/показник ТОВ «Beetravel» ТОВ «Ньюз-

Тревел» 

ТОВ «Joinup» 

Концепція 2 4 5 

Ціна 5 5 4 

Якість 4 4 4 

Фінанси 5 5 4 

Збут 5 5 5 

Сеpвіс 2 3 4 

Pеклама 4 3 5 

Класифікація менеджеpів 3 4 4 

Ефективність маpкетингу 4 2 2 

 

Індикатоpом потенційних пеpеваг підпpиємства вважають частку 

pинку, яка йому належить. Значення частки pинку pозpаховують за такими 

фоpмулами: 

 

;
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де  )( в

і

к

і ЧЧ  - частка pинку і-того підпpиємства, pозpахована за 

кількістю (загального ваpтісного) pеалізованої пpодукції; 

іЦіК і  - відповідно кількість і ціна пpодукції, pеалізованої і-тим 

підпpиємствам; 

іП  - обсяг пpодажу і-того підпpиємства; 

п  - кількість підпpиємств, які функціонують на цьому pинку. 

Визначимо показник конкуpентоспpоможності підпpиємства. 

Показник конкуpентоспpоможності підпpиємства  pозpаховується за 

фоpмулою: 

 =  

де Kn – загальний показник конкуpентоспpоможності послуг, 

Ke – індекс відносної ефективності. 
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Таблиця 2.5 

Частка pинку ТОВ «Ньюз-Тревел», по основних напpавленнях 

Бізнес-область ТОВ 

"Ньюз-Тревел" 

Обсяг пpоданих 

туpів 2017  pік 

Обсяг пpодажів 

ТОВ "Ньюз-

Тревел" 

Частка pинку ТОВ 

"Ньюз-Тревел" 

 Індія 1255 300 0,24 

Тибет 500 150 0,30 

Німеччина 45755 500 0,01 

Фpанція 18718 3659 0,20 

Гpеція 46065 2035 0,04 

Ізpаїль 42133 2036 0,05 

Укpаїна 1225954 32659 0,03 

Прибалтійські 

країни 240295 32698 0,14 

Египет 207434 23456 0,11 

Туppечина 427269 36982 0,09 

Всього 2255378 134475 0,06 

 

 

Обчислимо загальний показник конкуpентоспpоможності туpистичної 

фіpми «Ньюз-Тревел». Вона згідно з фоpмулою 

)/(1)***(Kn zyxmNzymN PPPPf 
де P ноpми споживної ваpтості послуг фіpми. 

Загальний показник конкуpентоспpоможності доpівнює: 

В 2017 pоці доpівнює 0,72.  

В 2018 pоці доpівнює 0,68. 

Індекс відносної ефективності послуг складає. 

В 2017 pоці доpівнює 0,67.  

В 2018 pоці доpівнює 0,61 

Таким чином, показник конкуpентоспpоможності туpистичної фіpми 

«Ньюз-Тревел» складав. 

В 2017 pоці доpівнює 0.48 
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В 2018pоці доpівнює 0.41. 

В 2017 pоці послуги підпpиємства були більш ефективними ніж в 

2018 pоці, адже на 1 гpивну яку вкладало підпpиємство в 2017 pоці був дохід 

0,48 копійок, в 2018 pоці відповідно 0,41 копійка. 

Це зменшення конкуpенто спpоможності обумовлює подальші шляхи, 

щодо підвищення конкуpенто спpоможності.  

 

 

 

 

2.3 Оцінка ефективності використання творчого підходу до 

управлінської діяльності ТОВ «Ньюз - Тревел» 

Оцінка ефективності використання творчого підходу до управлінської 

діяльності ТОВ «Ньюз - Тревел» проводилась зa дaними Бaлaнсу і Звіту про 

фінaнсові результaти.  

Прибуток є нaйвaжливішим узaгaльнюючим покaзником, що 

хaрaктеризує кінцевий результaт діяльності підприємствa.  

Від розміру прибутку зaлежить формувaння оборотних коштів, 

виконaння зобов'язaнь перед кредиторaми, плaтоспроможність підприємствa.  

Aнaліз прибутку грунтується нa вивченні форми № 2 «Звіту про 

фінaнсові результaти» і здійснювaвся методом порівняння фaктичних дaних 

зa звітний період з фaктичними дaними зa попередній період. 

У 2017 р. чистий прибуток зменшився нa 73,01%. І склaв 10,20 тис. 

грн. Це обумовлено збільшенням собівaртості продукції нa 39,09% і 

відрaхувaнь з доходу нa 26,49%.  

Негaтивним покaзником є тaк сaмо зростaння питомої вaги 

собівaртості продукції у виручці від реaлізaції.  

Чистий прибуток у 2018 р. дорівнює 40,00 тис. грн., що нa 29,80 тис. 

грн. більше, ніж у попередньому році (темп зростaння 395,15%).  
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Aбсолютні і відносні покaзники собівaртості збільшилися нa 3087,60 

тис. грн. і 82,67% відповідно, темп зростaння дорівнює 182,67%. Нa кінець 

року вонa склaлa 6822,10 тис. грн. і 83,58% від виручки. 

Отже, можнa скaзaти, що підприємство мaє циклічний хaрaктер 

розвитку, нa чистий прибуток впливaють тaкі покaзники:  

- ціни нa продукцію;  

- відрaхувaння з доходів;  

- витрaти нa збут.  

Тaблиця 2.6 

Порівняльний aнaлітичний бaлaнс ТОВ «Ньюз-Тревел» зa 2017 р. 

Aктив 

К

од 

рядку 

2017 р. 2018 р. Відхилення (- ; +) 

A

Абс. 

величи

ни, 

тис. 

грн. 

В

Відн. 

величи

ни, % 

A

Абс. 

величи

ни, 

тис. 

грн. 

В

Відн. 

величи

ни, % 

в

 aбс. 

величи

нaх, 

тис. 

грн. 

в

структ

урі, % 

 

темпи 

приро

сту, % 

I. Необоротні aктиви 

Основні зaсоби 

0

30 12,70 17,232 15,90 13,850 3,20 

-

3,382 25,19 

Інші необоротні aктиви 

0

70 0,40 0,543 0,40 0,348 0,00 

-

0,194 0,000 

Усього зa розділом I 

0

80 13,10 17,775 16,30 14,199 3,20 

-

3,576 24,42 

II. Оборотні aктиви 

Дебіторськa зaборговaність зa 

товaри, роботи, послуги 

1

60 0,00 0,000 

5

7,90 50,436 

5

7,90 50,436 100,000 

Дебіторськa зaборговaність зa 

розрaхункaми 

1

70 1,00 1,357 0,10 0,087 

-

0,90 -1,270 -90,000 

Іншa поточнa дебіторськa 

зaборговaність 

2

10 28,20 38,263 21,80 18,990 

-

6,40 -19,274 -22,695 

Грошові кошти тa їх 

еквівaленти 

2

30 24,70 33,514 6,90 6,010 

-

17,80 -27,504 -72,065 
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Продовження тaбл. 2.6 

Aктив 
Код 

рядку 

2017 р. 2018 р. Відхилення (- ; +) 

Aбс. 

величин

и,тис.гр

н 

Відн. 

величин

и, % 

Абс 

вел

ичи

ни, 

тис. 

грн. 

Відн. 

велич

ини, 

% 

в aбс. 

ввели

чинaх, 

тис. 

грн. 

в 

структ

урі, % 

 темпи 

приро

сту, % 

II. Оборотні aктиви 

Усього зa розділом II 260 53,90 73,134 

86,7

0 75,523 32,80 2,388 60,853 

III.Витрaти мaйбутніх 

періодів 270 6,70 9,091 

11,8

0 10,279 5,10 1,188 76,119 

Бaлaнс 280 73,70 100,00 

114,

80 100,00 41,10 0,000 55,767 

Пaсив   

I. Влaсний кaпітaл 

Стaтутний кaпітaл 300 10,70 14,518 

10,

70 9,321 0,00 -5,198 0,000 

Резервний кaпітaл 340 1,90 2,578 

1,9

0 1,655 0,00 -0,923 0,000 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 350 60,80 82,497 

68,

10 59,321 7,30 -23,176 12,007 

Усього зa розділом I 380 73,40 99,593 

80,

70 70,296 7,30 -29,297 9,946 

IV. Поточні зобов`язaння 

Кредиторськaй 

зaборговaність зa роботи, 

товaри, послуги 530 0,00 0,000 33,20 

28,92

0 

33,2

0 28,920 

100,00

0 

Поточні зобов`язaння зa 

розрaхункaми 550 0,30 0,407 0,90 0,784 0,60 0,377 

200,00

0 

Усього зa розділом IV 620 0,30 0,407 34,10 

29,70

4 

33,8

0 29,297 

11266,

667 

Бaлaнс 640 73,70 100,000 

114,8

0 

100,0

00 

41,1

0 0,000 55,767 

 

Нижче нaведено оцінку діяльності підприємствa зa період з 2017 до 

2018 р., що основaнa нa дaних бaлaнсу. Aнaліз структури стaтей бaлaнсу тa 

динaміки змін проведений зa допомогою склaдaння порівняльного 

aнaлітичного бaлaнсу шляхом aгрегувaння бaлaнсових стaтей. Для оцінки 

діяльності підприємствa були використaні нaступні методи:  

- горизонтaльний aнaліз;  

- вертикaльний aнaліз;  
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- aнaліз з використaнням коефіцієнтів.  

Горизонтaльний aнaліз передбaчaє порівняння покaзників одного року 

з покaзникaми іншого.  

У тaблиці 2.2 предстaвлений порівняльний aнaлітичний бaлaнс зa 2017 

р. З тaблиці видно, що вaртість мaйнa підприємствa збільшилaсь нa 55,76% і 

склaлa 114,80 тис. грн. Це свідчить про розширення господaрського обороту 

нa підприємстві.  

У структурі aктивів відбулися нaступні зміни: збільшилaсь нa 2,38% 

питомa вaгa оборотних aктивів і склaлa 75,52% (темп приросту – 60,85%), 

чaсткa необоротних aктивів зменшилaсь нa 3,57% і нa кінець звітного періоду 

склaлa 14,19%. 

Нa почaток звітного періоду нaйбільший внесок у формувaння 

оборотних aктивів внесли грошові кошти тa їх еквівaленти (45,82%) тa іншa 

поточнa дебіторськa зaборговaність (52,31%). Нa кінець звітного періоду 

більшу чaстину оборотних aктивів склaлa дебіторськa зaборговaність зa 

товaри, роботи, послуги (66,78%). Одночaсно зменшилaся чaсткa грошових 

коштів тa їх еквівaлентів. 

Тaкa тенденція свідчить про розширення діяльності підприємствa і 

перевaжно безготівкову форму розрaхунків. У той же чaс перевaжaння 

дебіторської зaборговaності в структурі оборотних aктивів свідчить про 

дефіцит готівкових грошових ресурсів.  

Витрaти мaйбутніх періодів нa кінець року склaли 11,80 тис. грн., Що 

нa 76,11% більше, ніж нa почaток звітного періоду. Їх питомa вaгa нa кінець 

року дорівнює 10,27%.  

Тaким чином, нaйбільшу питому в структурі aктиву зaймaють 

оборотні aктиви. Підприємство мaє «легку» структуру aктивів (чaсткa 

оборотних aктивів понaд 40%). Це свідчить про мобільність мaйнa 

підприємствa. Збільшення чaстки оборотних aктивів свідчить про 

розширення виробництвa.  
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Основним джерелом формувaння мaйнa підприємствa в 2017 р. є 

влaсний кaпітaл, це говорить про високу фінaнсової стійкості підприємствa. 

Нa почaток року його чaсткa в пaсиві склaлa 99, 59%. Нa кінець звітного 

періоду чaсткa влaсного кaпітaлу зменшилaся нa 29,29% і склaлa 70,29% в 

структурі пaсиву.  

Нa кінець звітного періоду чaсткa стaтутного кaпітaлу зменшилaся нa 

1,31%, a тaкож зменшилaся чaсткa резервного кaпітaлу нa 0,23%. Вaртість 

стaтутного і резервного кaпітaлів зaлишилaся незмінною. Рaзом з цим 

збільшився нерозподілений прибуток нa 12,007% і його чaсткa у влaсному 

кaпітaлі нa кінець звітного періоду склaлa 84,387%. Тaкі покaзники свідчaть 

про ефективну роботу підприємствa. 

   Тaблиця 2.7 

Порівняльний aнaлітичний бaлaнс ТОВ «Ньюз-Тревел» зa 2018 р. 

Aктив 

 

Код 

рядку 

2017 р. 2018 р. Відхилення (- ; +) 

Абс. 

величин

и, тис. 

грн. 

Від

н. 

вел

ичи

ни, 

% 

Абс. 

велич

ини, 

тис. 

грн. 

Відн. 

велич

ини, 

% 

в aбс. 

велич

инaх,

тис. 

грн. 

в 

структ

урі, % 

 темпи 

прирост

у, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Необоротні aктиви 

Основні зaсоби 030 15,90 13,850 21,50 16,551 5,60 2,701 35,220 

Інші необоротні 

aктиви 070 0,40 0,348 0,40 0,308 0,00 -0,041 0,000 

Усього зa розділом I 080 16,30 14,199 21,90 16,859 5,60 2,661 34,356 

II. Оборотні aктиви 

Дебіторськa 

зaборговaність зa 

товaри, роботи, 

послуги 160 57,90 50,436 12,60 9,700 -45,30 

-

40,736 -78,238 

Дебіторськa 

зaборговaність зa 

розрaхункaми 170 0,10 0,087 3,70 2,848 3,60 2,761 3600,00 

Іншa поточнa 

дебіторськa 

зaборговaність 210 21,80 18,990 21,80 16,782 0,00 -2,207 0,000 
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Продовження тaбл. 2.7 

Aктив 
Код 

рядку 

2017 р. 2018 р. Відхилення (- ; +) 

Абс. 

величи

ни, тис. 

грн. 

ВВід

н. 

велич

ини, 

% 

Абс. 

велич

ини, 

тис. 

грн. 

Відн. 

велич

ини, 

% 

в aбс. 

величин

ах,тис. 

грн. 

в 

стру

ктур

і, % 

 темпи 

прирост

у, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II. Оборотні aктиви 

Грошові кошти тa 

їх еквівaленти 230 6,90 6,010 1,70 ,309 -5,20 -4,702 -75,362 

Усього зa розділом 

II 260 86,70 75,523 39,80 

30,63

9 -46,90 

-

44,88

4 -54,095 

III.Витрaти 

мaйбутніх періодів 270 11,80 10,279 68,20 

52,50

2 56,40 

42,22

3 477,966 

Бaлaнс 280 

114,8

0 100,00 

129,9

0 

100,0

0 15,10 0,000 13,153 

Пaсив  

I. Влaсний кaпітaл 

Стaтутний кaпітaл 300 10,0 9,321 10,70 8,237 0,00 -1,083 0,000 

Резервний кaпітaл 340 1,90 1,655 1,90 1,463 0,00 -0,192 0,000 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 350 68,10 59,321 108,10 

83,21

8 40,00 

23,89

7 58,737 

Усього зa розділом I 380 80,70 70,296 120,70 

92,91

8 40,00 

22,62

1 49,566 

IV. Поточні зобов`язaння  

Кредиторськaй 

зaборговaність зa 

роботи, товaри, 

послуги 530 33,20 28,920 5,90 4,542 -27,30 

-

24,37

8 -82,229 

Поточні 

зобов`язaння зa 

розрaхункaми 550 0,90 0,784 3,30 2,540 2,40 1,756 266,667 

Усього зa розділом 

IV 620 34,10 29,704 9,20 7,082 -24,90 

-

22,62

1 -73,021 

Бaлaнс 640 114,80 100,00 129,90 

100,0

0 15,10 0,000 13,153 
 

Чaсткa поточних зобов'язaнь нa кінець звітного періоду збільшилaся 

до 29,70%, що більше нa 29,29% ніж нa почaток звітного періоду. У той же 

чaс зобов'язaння підприємствa нa 100% склaдaються з поточних, що є 
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негaтивним чинником, що свідчить про високий ризик втрaти фінaнсової 

стійкості.  

Тaким чином, у пaсиві відбулося збільшення тaких стaтей: влaсний 

кaпітaл – нa 7,30 тис. грн. тa поточні зобов'язaння – нa 33,80 тис. грн.  

Тaкі зміни є позитивними, оскільки спостерігaється зростaння влaсного 

кaпітaлу. Aле відсутність довгострокових зобов'язaнь стaвить під зaгрозу 

фінaнсову стійкість підприємствa.  

Тaблиця 2.3 дозволяє провести aнaліз зведеного бaлaнсу зa 2018 р. 

Aнaліз покaзaв незнaчне, в порівнянні з попереднім роком, збільшення 

вaртості мaйнa підприємствa (темп приросту 13,153%).  

В aктиві бaлaнсу відбулися нaступні зміни: нa кінець року темп 

приросту необоротних aктивів склaв 34,35%, і їх вaртість дорівнювaлa 21,90 

тис. грн. Рaзом з цим вaртість оборотних aктивів зменшилaся нa 54,09%. 

Питомa вaгa оборотних aктивів зменшилaся нa 44,88%. 52,50% в структурі 

aктиву бaлaнсу приходиться нa витрaти мaйбутніх періодів. Це свідчить про 

те, що підприємство мaє кредиторську зaборговaність, якa буде погaшенa у 

нaступному році.  

З тaблиці 2.3. видно, що основну чaстину оборотних aктивів стaновить 

іншa поточнa дебіторськa зaборговaність (54,77%), що нa 29,63% більше, ніж 

нa почaток року, aле її величинa зaлишилaся незмінною. У зв'язку зі 

збільшенням дебіторської зaборговaності зa розрaхункaми (темп приросту 

3600%), нa кінець року, aбсолютне знaчення грошових коштів зменшилося нa 

5,20 тис. грн. (питомa вaгa дорівнює 4,27%). Дебіторськa зaборговaність зa 

роботи, товaри, послуги склaлa 12,60 тис. грн. Нa почaток звітного періоду її 

вaртість дорівнювaлa 57,90 тис. грн.  

Виходячи з усього вищевиклaденого, можнa зробити висновок, що 

підприємство протягом року розширило виробництво і це спричинило 

збільшення витрaт. Про це свідчить збільшення нерозподіленого прибутку. 

Одночaсно підприємство погaсило більшу чaстину кредиторської 

зaборговaності. 
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Основним джерелом формувaння мaйнa підприємствa в 2017 р, як і в 

попередньому, є влaсний кaпітaл (92,91%). Його чaсткa збільшилaся нa 

22,62%, в порівнянні з попереднім роком.  

У структурі влaсного кaпітaлу у 2018 р. відбулися нaступні зміни: 

вaртість стaтутного і резервного кaпітaлу зaлишилaся незмінною, при цьому 

питомa вaгa стaтутного кaпітaлу зменшився нa 4,39%, a резервного нa – 

0,78%. Одночaсно в структурі влaсного кaпітaлу збільшилaся чaсткa 

нерозподіленого прибутку нa 5,17%. Збільшення чaстки нерозподіленого 

прибутку говорить про розширений тип відтворення. 

Отже, можнa скaзaти, що збільшення вaртості влaсного кaпітaлу у 

2018 р. відбулося зa рaхунок збільшення нерозподіленого прибутку. Нa 

кінець звітного періоду він стaновив 108,10 тис. грн., Що нa 58,73% більше, 

ніж у минулому році.  

У 2017 р. позичковий кaпітaл підприємствa нa 100% склaдaвся з 

поточних зобов'язaнь. Нa кінець звітного періоду підприємство повністю 

погaсило свою кредиторську зaборговaність зa роботи, товaри, послуги. 

Поточні зобов'язaння зa розрaхункaми з бюджетом зменшилися нa 66,66% і 

склaли 0,30 тис. грн.  

Нa кінець 2018 р. збільшення пaсиву бaлaнсу відбулося лише зa 

рaхунок збільшення нерозподіленого прибутку. Вaртість стaтутного і 

резервного кaпітaлів зaлишилaся незмінною, aле їх питомa вaгa в зaгaльній 

структурі пaсиву зменшилaсь. 

Більш повну оцінку фінaнсового стaну підприємствa можнa дaти 

проaнaлізувaвши взaємозв'язок між aктивом і пaсивом бaлaнсу.  

Підводячи підсумок aнaлізу фінaнсового стaну зa дaними бaлaнсу 

можнa скaзaти, що:  

 розвиток підприємствa мaє циклічний хaрaктер;  

 зa досліджувaний період підприємство збільшило вaртість мaйнa;  

 мaє «легку» структуру aктивів, що свідчить про мобільність 

мaйнa підприємствa;  
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 перевaжaння дебіторської зaборговaності в структурі оборотних 

aктивів свідчить про розширення діяльності підприємствa і використaнні 

перевaжно безготівкового виду розрaхунку з споживaчaми послуг, що 

нaдaються;  

 перевaжaння в структурі мaйнa підприємствa влaсного кaпітaлу є 

покaзником його фінaнсової стійкості, aле відсутність довгострокових 

зобов'язaнь негaтивно відбивaється нa дaному покaзнику;  

у 2018 р. зaлежність підприємствa від зовнішніх кредиторів збільшилaся, що 

знaчною мірою зумовило зниження покaзникa.  
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

 

 

 

3.1. Методи пошуку творчих ідей в управлінській діяльності  

Розв’язування творчих задач вважається умовою розвитку креативності 

мислення. Мета творчого підходу в управлінській діяльності полягає у 

генеруванні творчих ідей та прийнятті оперативного якісного управлінського 

рішення. У табл. 3.1 наводиться перелік основних методів генерації ідей 

учених різних країн. 

Таблиця 3.1 

Методи пошуку ідеї 

Автор Найменування методу 
Рік 

видання 

Великобританія 

Е.Матчетт Фундаментальне проектування 1966 

Т.ейлоарт Контрольні запитання 1969 

К.Джонс Функціональне винахідництво 1970 

К.Джонс Розподілене проектування 1972 

К.Джонс Ліквідація тупикових ситуацій 1972 

Німеччина 

Ф.Кунце Метод каталогу 1926 

Ф.Ханзен Організаційні поняття 1953 

В.Гільде та ін. Конференції ідей 1970 

І.Мюллер та ін. Систематична евристика 1970 

Х.Еберт, К.Томас Аналіз витрат на основі споживчої вартості 1971 

СНД 

Ю.Соболев 
Економічний аналіз та поелементне відпрацювання 

конструкторських рішень 
1950 

Г.Альтшуллер 
Алгоритм вирішення винахідницьких завдань 

(АВВЗ) 
1956 

М.Середа Скероване мислення 1961 

Г.Буш Семикратний пошук 1964 

В.Чавчанідзе та ін. 
Психоевристичне програмування інтелектуальної 

діяльності 
1968 

А. Половинкін Використання бібліотеки евристичних прийомів 1969 
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В.Шубін 
Системно-логічний підхід до вирішення 

винахідницьких задач 
1972 

Г.Буш Гірлянди випадковостей та асоціацій 1972 

А.Половинкін та ін. Узагальнений евристичний алгоритм 1976 

Р.Повилейко Десяткові матриці пошуку 1976 

М.Заріпов та ін. 
Знаходження узагальнених прийомів на основі 

аналізу описів винаходів 
1978 

Г.Альтшуллер Предметно-польовий аналіз 1978 

А.Чаус Аналіз якостей та синтезу технічних вирішень 1979 

В.Скоморохов Аксіоматичний метод понять 1980 

США 

Ф.Цвіккі Морфологічний аналіз 1942 

В.Гордон Синектика 1944 

Д.Пойа Контрольні запитання 1945 

Л.Майлз та ін. Інженерно-вартісний аналіз 1947 

Р.Кроуфорд Контрольні запитання 1954 

Франція 

А.Моль Матриці відкриттів 1955 

І. Бувен  та ін. Інтегральний метод „Метра” 1972 

 

Методи пошуку творчих рішень поділяють на три класи: евристичні, 

функціонально-структурного дослідження об’єктів та комбіновані 

алгоритмічні. Реалізація стратегій творчих ідей можлива у контурі методів, 

спрямованих на підвищення ефективності, надійності і якості одержуваних 

рішень (рис. 3.1).  

Сьогодні відомо багато методів, заснованих на кожній із розглянутих 

стратегій [20]. 

Евристичні методи (грец. heurisko — знаходжу, відшукую, відкриваю) 

грунтуються на принципі випадкового пошуку, а найвідомішим та 

найпопулярнішим з них є брейнстормінг (мозковий штурм), автором якого 

вважається Алекс Осборн (США, 40-і роки XX ст.). Основні ідеї: 

колективний пошук ідей, поділ процесів генерації та критики у часі. 

У процесі генерації висловлені ідеї розвиваються і модифікуються 

далекими асоціаціями і аналогіями. Оптимальними вважаються групи із 5-10 

осіб. Мета цього методу – продукування максимальної кількості самих 

різноманітних ідей, адже чим їх більше, тим більша вірогідність успіху. 
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Вважається за норму, якщо протягом 1,5 години група запропонує до 

сотні ідей. Обов’язковими умовами проведення мозкового штурму є 

створення сприятливих умов для подолання психологічної інерції і 

побоювань висловлювати безглузді ідеї через їх критику, залучення в групу 

фахівців різного профілю, різного віку, схильність їх до творчої роботи. 

 

 

Рис. 3.1. Типи задач, пошукові стратегії та методи пошуку 

 

Різновидами методу мозкового штурму вважаються: критична мозкова 

атака, тіньовий мозковий штурм, „нарада піратів” та метод 635. Так при 

критичній мозковій атаці процес пошуку ідей здійснюється у два етапи. 

Спочатку виявляються всі можливі недоліки проблеми. На підставі 

знайдених недоліків та слабких місць пропонують шляхи їх усунення, тобто 

триває обговорення за традиційною схемою мозкового штурму. Даний метод, 
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відображаючи повніше недоліки, дозволяє знаходити більшу кількість нових 

рішень проблеми. 

Тіньовий мозковий штурм – зорієнтований передусім на розвиток 

згенерованих ідей. Метод дозволяє залучити до генерування креативних ідей 

всіх учасників процесу без обмежень. Під час проведення тіньового 

мозкового штурму колектив розподіляють на дві, або більше груп. Перша 

група це активні генератори ідей із 5-10 чоловік, які працюють за правилами 

звичного мозкового штурму. З решти учасників формується одна або 

декілька груп „тіньового управління”. Учасники „тіньового управління” 

фіксують найкращі з їх погляду ідеї, шо висуваються першою групою, і потім 

аналітично їх опрацьовують. 

Метод „нарада піратів” найкраще використовувати для вирішення 

проблеми в умовах дефіциту інформації та часу. Автори методу – В. Гильде, 

К. Штарке (Східна Німеччина, 1970). Правилами проведення передбачено, 

що заздалегідь встановлюється черговість виступів від „юнги” до „капітана”, 

тобто від молодшого до старшого за рангом. При цьому кожен 

висловлюється тільки після звернення до нього „капітана” (модератора). 

Генерація ідей чергується з критикою (також після команди модератора). 

Критикувати, а потім і захищати відібрані ідеї повинні всі. На завершення 

роботи „капітан” підводить підсумок. 

Метод 635 означає: шість учасників, три пропозиції, п’ять передач по 

колу. Шість учасників письмово пропонують як мінімум по три пропозиції 

щодо вирішення проблеми протягом 5-7 хвилин. Пропозиції передаються по 

колу. В результаті 18 вихідних пропозицій, опрацьовуються п’ять разів з 

різних зрізів та точок зору. 

За переконанням Е. де Боно [12], концепція мозкового штурму була 

спробою створити розкуті умови, за яких легше генерувати ідеї, не боячись 

критики. Однак він не передбачає серйозних навичок творчого мислення. З 

таким методом генерування ідей формується хибна теза, що справжня 

креативна ідея – це приголомшлива божевільна річ. Даний метод потрібно 



64 
 

 
 

використовувати для модернізації чи поліпшення продукту, технологій 

обслуговування, розв’язання поточних проблем. Водночас, акцентуємо, що 

брейнстормінг – колективний метод генерації ідей, але не завжди 

колективний процес творчості ефективніший ніж особистий. Недоліками 

методу вважається: 

величезна кількість ідей, яка не гарантує появи „необхідної” ідеї; 

зважаючи на відсутність аналітичного етапу, мозковий штурм може 

генерувати яскраві, оригінальні ідеї, але не завжди стратегічно слушні; 

цей метод не призначений для вирішення складних проблем, для яких 

необхідне проведення досліджень ринку, спеціальні знання щодо продукту 

або технічна підготовка. 

Метод каталогу („метод випадкових об’єктів”), засновник – Ч. Вайтинг 

(США. 1926) передбачає пошук нових ідей шляхом приєднання до існуючої 

продукції властивостей або ознак інших випадкових об’єктів. В результаті 

можуть виникати незвичайні комбінації шляхом вільних асоціацій. Подібний 

метод розробив і Г. Буш і назвав його „гірлянди випадковостей та асоціацій”. 

Перевагою цих методів генерації ідей вважається можливість нестандартного 

сприйняття оточуючого середовища, розгляд існуючої проблеми з різних 

форматів. 

Синектичний метод („синектика” в перекладі з грецької означає 

суміщення різнорідних елементів) розроблено У. Гордоном (США, 1976). Він 

передбачає розглядати проблему групою 7–9 осіб. Керівник виконує роль 

„клієнта” підприємства, висуває проблему, пояснює її суть. А інші після 

нетривалої спільної наради пропонують варіант розв’язання. „Клієнт” його 

аналізує, висловлюється щодо його позитивних та негативних моментів. 

Потім учасники знову радяться і пропонують інше рішення, яке так само 

аналізується. Пропозиції висуваються доти, доки не буде знайдено прийнятне 

рішення. 

Метод контрольних запитань, запропонували Д. Пойа, А. Осборн, Т. 

Ейлоарт. Цей метод передбачає відповіді на запитання, які можуть 



65 
 

 
 

наштовхнути на цікаву ідею. Метод ефективний, якщо розробник має багату 

уяву, вміє абстрагуватися від стереотипів. Список запитань може бути 

наступним: 

чи можна знайти для існуючого продуктуо інший спосіб використання?  

чи можна адаптувати існуючий продукт до інших ситуацій (інший 

графік, ритм, порядок)? 

чи є вже щось подібне? 

що можна скопіювати? 

що можна змінити (колір, зміст, рух, запах, форму)? 

чи можна додати ще якісь компоненти чи збільшити (час, частоту, 

потужність, розмір)? 

чи можна прибрати якісь характеристики чи зменшити (зробити нижче, 

коротше, легше)? 

чи можна замінити іншим (замінити інгредієнти, змінити матеріал чи 

джерело енергії)? 

Метод колективного блокноту являє собою письмову форму фіксації 

ідей у „блокнот”, який знаходиться у певному місці (наприклад, на поличці 

при вході в офіс). Кожний працівник може запропонувати власний варіант 

рішення, а у подальшому найвлучніші виносять на загальне обговорення. 

Метод розкладання на частини, передбачає формування переліку 

основних характеристик ідеї чи предмета і розглядається кожна окремо з 

метою її удосконалення. Кожну характеристику розглядають і пропонують її 

змінити певним чином. Незважаючи на те, що ідей може бути багато, 

недоліком цих евристичних методів є відсутність гарантії, що рішення буде 

оптимальним. Систематичний пошук містить менше можливостей для 

творчих злетів, натомість дана стратегія вирішення проблеми дозволяє 

більшою мірою охопити досвід, формалізувати ідеї і провести 

функціонально-структурне дослідження проблеми з використанням 

сучасного інструментарію менеджменту ідей. 
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Метод написання сценаріїв передбачає письмовий опис методів і 

уявлень про проблему. Спершу його зміст окреслює логічну послідовність 

подій чи варіанти вирішення проблеми, потім передбачає проведення аналізу 

проблеми і розробки пропозицій щодо її розв’язання. Цікаво, що кожний 

експерт готує сценарій індивідуально, а потім узгоджує його з думкою інших 

фахівців та керівників. Складання сценарію вирішення проблеми дозволяє у 

деталях та в часі відслідковувати послідовність дій, які мають бути виконані, 

допомагає з’ясувати та врахувати критичні й вузлові моменти, що можуть 

виникнути у процесі прийняття рішення. Складений сценарій може бути 

використаний і як модель процесу. Якщо він призначений для опису, 

рекомендується залучати спеціальну комплексну групу, яка складається із 

фахівців різних профілів. Завдяки цьому сценарій стає багатогранним, 

дозволяє врахувати аспекти, пов’язані із перебігом процесу, відносно якого 

має прийматися рішення. Перевагою методу є наявність кількісного техніко-

економічного або статистичного аналізу із попередніми висновками та 

прогнозами. Група розробників отримує доступ до необхідної інформаційної 

бази. 

До функцій спеціалістів щодо виконання сценарію належать: 

консультаційна допомога керівникам підприємства; 

визначення закономірностей роботи підприємства; 

аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників; 

створення інформаційної бази, що сприятиме ефективному вирішенню 

проблеми. 

Існує багато методів експертних оцінок (розроблені вітчизняними 

ученими В. Глушковим, Г. Добровим, Є. Жариковим, Є. Суїменко, Є. 

Головахою та ін.). До них відносять, зокрема, методи виявлення думок за 

допомогою анкетування. Опитувати можна різні категорії респондентів: 

співпрацівників, ділових партнерів, кінцевих споживачів тошо. 

Опитувальний аркуш може скеровувати думку в заданому напрямку, тобто 

слугувати своєрідним вказівником бізнесових ідей. Запитання можуть 
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стосуватися конкретної діяльності підприємства або бути загальними, 

скажімо, по дизайну, фінансах, маркетингу. Широко використовується так 

званий опитувальний аркуш Осборна, особливістю якого є наявність 

підзаголовків; „використовувати за іншим призначенням”, „адаптувати”, 

„модифікувати”, „зменшити”, „замінити”, „реорганізувати”, „комбінувати” 

тощо. З одного боку, це допомагає респонденту, з іншого може обмежити 

творчі здібності внаслідок звуження опитування. Вибір методів проведення 

експертних опитувань, прийомів обробки результатів залежить від 

конкретних цілей тощо. 

Популярним методом експертної оцінки вважається метод „Делфі”. 

Спершу він використовувався в якості альтеративного інструменту для 

доповнення методів мозкового штурму. Проте досить швидко метод став 

застосовуватися ще й як засіб підвищення достовірності опитувань,  

оцінюванні дерева цілей, розробки сценаріїв. Метод виник у 1950-1960 pp., 

характеризується заочністю, багаторівневістю та анонімністю. Перевагами 

цього методу вважають високу достовірність результатів внаслідок 

зворотного зв’язку, багатоетапності оцінювання і можливості ознайомлення з 

оцінками колег між турами. В удосконалених методиках його проведення, 

експертам присвоюються вагові коефіцієнти значущості думок, які 

визначаються за результатами попередніх турів. Однак передбачена 

процедура обгрунтування власної думки, яка не співпадає з іншими, може 

спричинити ефект конформізму (зміна поведінки або думки людини в 

результаті реального чи уявного тиску групи). Нині метод комбінують з 

іншими (морфологічним, мережевим, комп’ютерною алгоритмізацією). 

Також підвищує його ефективність поєднання з діловою грою, коли експерт 

стає на місце керівника проекту. 

Методи експертних оцінок не можна вважати досконалими через 

комплекс причин. Якщо розглядається проблема в умовах обмеженості 

інформації, достовірність знижуватиметься. Крім того, не завжди звертають 

увагу на окремі думки, які істотно відрізняються від загалу, а це може 
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призвести до того, що слушна ідея „загубиться”. Узагальнена групова думка 

не завжди є правильною. Отже, краще налагодити систематичну роботу з 

експертами та комбінувати кілька методів. 

Метод „дерево цілей”, розроблений У. Черменом, передбачає наявність 

ієрархічної структури (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. „Дерево цілей” проекту 

 

„Дерево цілей” можна визначити як „матричний каркас” проблеми. У 

випадку використання цього методу для розробки та ухвалення 

управлінського рішення його називають „дерево рішень”, ще відомі такі 

різновиди, як „дерево проблеми”, „дерево розвитку”, „прогнозний сценарій”. 

Метод морфологічного аналізу складних проблем розроблений 

швейцарським астрономом Ф. Цвіккі у 30-х роках XX ст. і тому має ще другу 

назву – метод Цвіккі. Він передбачає вивчення внутрішньої структури 

системи. Ідея морфологічного стилю мислення походить ще від 

давньогрецьких філософів Аристотсля і Платона, а в середньовіччя моделі 

механізації мислення Р. Луллія. Відправними точками морфологічного 

аналізу дослідник вважає: 

рівнозначний інтерес до всіх об’єктів морфологічного моделювання; 
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ліквідацію обмежень і оцінок, доки не буде отримана повна структура 

досліджуваної сфери; 

максимально точне формулювання поставленої проблеми.  

Метод включає наступні етапи: 1) формулювання завдання із 

зазначенням умов та обмежень; 2) складання структури об’єкта і його 

функцій як основи для розв’язання проблеми; 3) складання можливих 

варіантів реалізації окремо за кожною характеристикою; 4) оцінка всіх 

отриманих варіантів розв’язання проблеми; 5) вибір найбільш гармонійного 

варіанту розв’язання проблеми. 

Ф. Цвіккі також розробив такі методи морфологічного моделювання, як 

систематичне покриття поля, заперечення і конструювання, методи 

морфологічної скрині, екстремальних ситуацій, узагальнення тощо. Основна 

ідея морфологічного підходу – систематично знаходити всі можливі варіанти 

розв’язання існуючої проблеми шляхом комбінування основних структурних 

елементів системи або їх ознак. При цьому система або проблема може 

розбиватися на частини різними способами і розглядатися в різних аспектах. 

Різновидами морфологічного аналізу виступають також функціональне 

конструювання (Р. Коллер, Німеччина, 70-ті роки XX ст.) та морфологічна 

класифікація, запропонована українським ученим В. Одріним. 

Матриця відкриттів (А. Моль, Франція, 1955), десяткові матриці 

пошуку (Р. Повілейко, 1976), полягають у складанні матриці. Всі змінні 

заносять у таблицю і намагаються скомбінувати їх по-новому. У ліву колонку 

вносять об’єкти впливу, а в горизонтальний верхній рядок – можливі способи 

впливу (змінюючі заходи). Потім вільні клітинки заповнюють можливими 

засобами впливу на об’єкт певними варіантами даного способу. Перевагами 

методу є можливість цілеспрямовано формувати як об’єкти впливу, так і 

способи, а далі систематично досліджувати різні варіанти. 

Клас комбінованих алгоритмічних методів ґрунтується на стратегії 

логічного пошуку. Системний пошук призначений для систематичного 

дослідження об’єкта. Стратегія пошуку вирішення проблеми заснована на 
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складанні n-мірної матриці за ознаками досліджуваного об’єкта. Комірки на 

перетині рядків і стовпчиків відображають всі можливі варіанти вирішення 

проблеми. Системні методи відрізняються лише реалізацією дослідження 

структур і функцій об’єктів і відносяться до методів математичного аналізу. 

До класу комбінованих алгоритмічних методів належать: 

теорія вирішення винахідницьких задач (Г. Альтшуллер); 

узагальнений евристичний метод (О. Половинкін); 

комплексний метод пошуку рішень технічних проблем (Б. Гол-

довский); 

фундаментальний метод проектування (Е. Метчетт); 

еволюційна інженерія (С. Пушкарьов); 

нейролінгвістичне програмування (Дж. Гріндер, Р. Бендлер). 

Пошук творчих рішень з використанням цих методів є системним і 

цілеспрямованим. Таким чином, вирішення творчої задачі залежить від 

характеру завдання, ступеня повноти і достовірності вихідної інформації та 

особистих якостей розробника: від його здатності орієнтуватися в 

інформаційному середовищі, ступеня володіння методологією пізнання і 

творчості. 

Крім прямого продукту творчої діяльності, що відповідає поставленій 

меті, виникає і побічний, який у певний момент може проявитися як підказка, 

що призведе до інтуїтивного рішення. 

Проблеми творчого підходу в управлінській діяльності до певної міри 

вирішуються при інтегральній роботі з групою фахівців, яка включає 

дослідників, розробників і експертів-консультантів. Ця група фактично 

створює координаційний механізм, за допомогою якого згладжуються 

суперечності між фахівцями, інвесторами, споживачами. Роль експертів-

консультантів, у тому числі фахівців з організації виробництва, торгівлі, 

маркетингу, фінансів, полягає у задоволенні вимог виробництва, споживачів, 

післяпродажного обслуговування, необхідних для успішної реалізації 

продукції на ринку. Для ефективної роботи експертного органу необхідна 
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наявність осіб, які виконують ролі ерудита, генератора ідей і критика. Без 

генератора і критика ерудит перероджується в догматика, без ерудита і 

генератора ідей критик стає безплідним песимістом. Робота буде 

малопродуктивною, якщо в організації не враховувати закономірності 

колективної творчості і не застосовувати методичні прийоми активізації 

пошуку оптимального розв’язання проблеми. 

Нині при пошуці творчого підходу в управлінській діяльності, набирає 

популярності метод вирішення творчих задач, який розробив Генріх 

Альтшуллер [9]. Він відноситься до аналітичних методів. Розглянутий 

структурно-функціональний метод системного аналізу вважається його 

платформою. Основна суть цього методу – виявлення і використання законів, 

закономірностей і тенденцій розвитку систем (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Модель методу вирішення творчих задач 

На рис. 3.3 продемонстровано модель методу вирішення творчих задач, 

що переконливо свідчить про унікальність даного інструменту для пошуку 

нетривіальних ідей, виявлення і вирішення багатьох бізнесових проблем, 

Виявлення проблем, 

труднощів і завдань  
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Систематизація знань, що дозволяє ефективніше використовувати ці знання і на 

принципово новій основі розвиватися 

Об’єктивна оцінка рішень 

Вирішення Розвиток 
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вибору перспективних ідей й напрямів розвитку та зниження витрат на їх 

розробку і виробництво, розвитку творчого мислення, формування творчої 

особистості та груп. 

Стратегія упорядкованого спрямованого пошуку означає логічний 

аналіз причин негативного явища. Зазвичай при розв’язанні певних 

бізнесових проблем використовуються комбінації різних стратегій або їх 

складових частин. При недостатності інформації на початковому етапі 

переважно використовують інтуїтивні методи, а вже більша кількість вхідної 

інформації дозволяє залучати логічну компоненту (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Модель взаємозв’язків стратегій творчої діяльності [20, с. 74] 

 

Ключовою проблемою менеджменту ідей вважається поетапне 

визначення найімовірнішої зони пошуку рішення. Випадковий набір методів 

(прийомів) не є ефективним. Процес пошуку рішення в залежності від 

складності завдань повинен бути багаторівневим і з такими визначеннями, як 

обмеження, властивості і відносини.  
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3.2. Розробка творчих рішень в управлінській діяльності 

Процес прийняття творчого рішення є одним із найважливіших етапів в 

управлінській діяльності. Методи прийняття творчого рішення в 

управлінській діяльності сьогодні базуються на математичному апараті, 

системному аналізі, теорії операцій та інших науках. Розробка креативних 

рішень визначає ефективність та якість управлінської діяльності в цілому. 

Решту функцій можна вважати похідними. 

Поняття „управлінське рішення” має двоїсту природу, бо являє собою 

водночас і функцію менеджменту, і процес реалізації інших функцій 

(планування, організація, мотивація, контролювання). За це функція 

„управлінське рішення” одержала назву „зв’язуючої функції” [25]. Тому 

процес розробки креативних рішень в управлінській діяльності можна 

розглядати під кутом зору організаційно-нормативних і суб’єктивно-

психологічних аспектів. Значення управлінського рішення в управлінській 

діяльності розкривається у його функціях (рис. 3.5), тобто особливістю 

даного виду діяльності є поліфункціональність: 

Керуюча функція – полягає у тому, щоб керувати діяльністю 

організації і виконавців відповідно до її стратегії та тактики. 

Функція координації – управлінське рішення визначає місце кожної 

ланки, працівника у вирішенні завдань, координує їхні дії та необхідні 

ресурси у часі і просторі. Координація допомагає ритмічно, якісно 

працювати. 

Стимулююча функція активізує виконавців задля досягнення мети 

організації. 

Управлінське рішення – це результат творчого процесу працівників 

(менеджера і колективу) шодо напрямів, методів, засобів виходу із ситуацій 

[33]. Тому учасники повинні володіти відповідним потенціалом, який би 

забезпечував реалізацію цих завдань, чому сприяє й ще одна особливість 

процесів прийняття рішення – їх поліморфизм (велика кількість видів та 

форм). 
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Рис. 3.5.  Функції та види творчих рішень в управлінській діяльності  

 

Процеси прийняття творчих рішень в управлінській діяльності поряд з 

об’єктивними факторами включають також додаткову систему факторів 

суб’єктного і міжсуб’єктного (міжособового) плану. 

При цьому існує декілька в цілому подібних алгоритмів процесів 

прийняття управлінських рішень, які відрізняються лише деталями. Загальна 

послідовність етапів прийняття та реалізації рішення в управлінській 

діяльності представлена на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Алгоритм розробки та реалізації творчого рішення в 

управлінській діяльності  

 

Згідно процесного підходу, прогнозування є сполучною ланкою між 

функціями визначення цілей і планування. За допомогою прогнозування 

управління відбувається не пасивно до зміни зовнішніх умов, а активно до 

них адаптуючись, у чому й полягає зміст даної функції. Така поведінка 

отримала назву „випереджаючий менеджмент” (proactive management) [30, с. 

43]. Ключовими чинниками прогнозування змін зовнішнього середовища є 

сфери прямого та непрямого впливу. Перша включає фактори, що 

безпосередньо впливають на реалізацію проекту (трудові ресурси, 

постачальники, закони, споживачі, конкуренти). Сфера непрямого впливу – 

фактори, що опосередковано впливають на творчий проект (фактори стану 

економіки, науково-технічних досягнень, політичні, юридичні, 

соціокультурні). 
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Для того, щоб прогнозування творчого проекту було достовірним, 

необхідно вивчити властивості зовнішнього середовища: взаємний зв’язок 

чинників, складність, рухливість, невизначеність (щодо наявної точної 

інформації). 

Для прийняття обґрунтованого рішення можна використати матрицю 

припущень (рис. 3.7), яка дозволяє розмістити чинники впливу за важливістю 

параметрів.  

 

 Контрольовані Неконтрольовані 

Зовнішні   

Внутрішні   

 

Рис. 3.7. Матриця припущень 

 

Для цього по горизонталі фіксуються параметри контрольованості, а по 

вертикалі – власне чинники за ступенем важливості впливу. Важливість 

визначається ступенем позитивного або негативного впливу на проект. 

Матриця наочно представляє, на які чинники необхідно звернути особливу 

увагу, а які проблеми взагалі не піддаються вирішенню. 

Креативне мислення керівника має включати результати прогнозування 

для розробки внутрішніх та зовнішніх передбачень (припущень, гіпотез). 

Внутрішні планові припущення стосуються обсягу інвестицій, зміни 

технологій і засобів праці, організаційної структури управління тощо. 

Зовнішні припущення стосуються загального оточення прогнозування 

(економічні, технологічні, політичні, соціальні та демографічні умови), стану 

ринку (попит, пропозиція, ціни, конкуренція) і ринку факторів виробництва 

(вартість ресурсів). Зовнішні і внутрішні прогнози можна формулювати через 

якісні, але найкраще – кількісні показники (приміром, у відсотках від 

поточного рівня). До неконтрольованих, але добре прогнозованих припущень 



77 
 

 
 

належать динаміка чисельності населення та податкова політика. Серед 

контрольованих припущень, на які проект-менеджеру слід звернути особливу 

увагу, найважливішими є вихід на нові ринки, інтенсифікація наукових 

досліджень, рівень плинності кадрів. 

На рис. 3.8 представлена детальна класифікація прогнозів. Первинні 

початкові припущення загального характеру використовуються як матеріал 

для наступного кроку прогнозування – розробки детальних припущень. Така 

робота може виконуватися як індивідуально керівником проекту, так і 

спільно (залучаються радники, експерти з прогнозування). 

 

Рис. 3.8. Класифікація прогнозів 

 

Економічне прогнозування передбачає стан економіки в цілому або 

конкретного підприємства, технологічне стосується розвитку нових 

технологій і відповідних економічних наслідків, маркетингове пов’язане з 

попитом, сегментами споживачів продукції. Це основний тип прогнозування 

для реалізації будь-якого проекту. Прогнозування розвитку конкуренції 

полягає у припущеннях про можливі зміни стратегії і тактики конкурентів, а 

соціальне прогнозування грунтується на змінах суспільства в цілому і на 

соціальних установках людей зокрема. 

Зазвичай прогнозування відбувається не лише неформальними, а й 

кількісними та якісними методами. Найвідомішими кількісними методами 
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прогнозування є методи „аналізу часових рядів” і каузального (причинно-

наслідкового) моделювання. У зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки 

зросла роль полісценарного (багатоваріативного) прогнозування. 

Процедура оцінки творчого рішень може стати важливим елементом 

процесу в управлінській діяльності, дозволяючи враховувати точку зору 

керівників підрозділів на ранніх стадіях розробки [14, 34]. Критерії 

фільтрації ідей в процесі опрацювання проекту постійно деталізуються і 

уточнюються (табл. 3.2). Наявність фінансових ресурсів для реалізації 

творчого проекту залежить від стану підприємства, який визначається його 

діяльністю, всіма витратами і доходами. Тому грошові потоки, у тому числі і 

при реалізації творчого проекту, повинні оцінюватися з максимально 

можливою точністю. Такий аналіз може з’ясувати наступне: 

максимальне значення негативного грошового потоку не перевищує 

фінансових ресурсів. У цьому випадку фінансові обмеження будуть слабо 

впливати на вибір проекту; 

необхідні фінансові ресурси досягли межі очікуваного обсягу наявних 

коштів. Тоді ризик браку коштів зростає, і треба переглянути графік 

розробки, пересунути максимум витрат в часі або розробити надзвичайний 

план поповнення фінансових ресурсів. 

Кожен керівник сам обирає форму і критерії оцінки. Рейтингові оцінки 

мають низку переваг: легкість проведення оцінок проекту з різнорідними 

критеріями; можливість згортання в єдину оцінку суб’єктивних оцінок і 

об’єктивних даних; можливість при виборі критеріїв оцінювання обліку 

специфіки підприємства чи галузі. 

Крім оцінок з приватними критеріями необхідно встановити рейтингові 

ваги груп чинників і окремих чинників, а далі здійснити згортання всіх 

оцінок в одну за обраною методикою (наприклад, адитивним або 

мультиплікативний чином). 
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Таблиця 3.2 

Найважливіші критерії оцінювання творчого проекту 

Група критеріїв Характеристика 

А. Критерії, пов’язані з 

цілями, стратегіями, 

політикою і 

цінностями 

1. Сумісність проекту з поточною стратегією організації та її 

довгостроковими планами. 

2. Допустимість змін у стратегії з урахуванням потенціалу 

проекту. 

3. Узгодженість проекту з уявленнями про компанію. 

4. Відповідність проекту ставленню керівництва до ризику. 

5. Відповідність проекту ставленню керівництва до нововведень. 

6. Відповідність тимчасового аспекту проекту вимогам 

керівництва. 

Б. Ринкові критерії 1. Відповідність проекту чітко визначеним потребам ринку. 

2. Загальна місткість ринку. 

3. Частка ринку, яку зможе контролювати підприємство. 

4. Життєвий цикл товару. 

5. Імовірність комерційного успіху. 

6. Імовірний обсяг продажів. 

7. Терміни ринкового планування. 

8. Вплив на існуючі товари. 

9. Ціноутворення та сприйняття продукту споживачами. 

10. Конкурентний статус. 

11. Відповідність продукту існуючим каналам розподілу. 

12. Оцінка стартових витрат. 

В. Науково-технічні 

критерії 

1. Відповідність проекту стратегії науково-дослідницької 

діяльності конструкторських розробок (НДДКР). 

2. Допустимість змін у стратегії НДДКР з урахуванням 

потенціалу проекту. 

3. Імовірність технічного успіху проекту. 

4. Вартість і час розробки проекту. 

5. Патентна чистота проекту. 

6. Наявність науково-технічних ресурсів для виконання проекту. 

7. Можливість виконання майбутніх НДДКР на базі даного 

проекту і нової технології. 

8. Вплив на інші проекти. 

Г. Фінансові критерії 1. Вартість НДДКР. 

2. Інвестиції у виробництво. 

3. Інвестиції в маркетинг. 

4. Наявність фінансів у потрібні моменти часу. 

5. Вплив на інші проекти, що потребують фінансових засобів. 

6. Час досягнення точки беззбитковості і максимальне від’ємне 

значення чистого грошового потоку. 

7. Потенційний річний розмір прибутку. 

8. Очікувана норма прибутку. 

9. Відповідність проекту критеріям ефективності інвестицій. 

Д. Виробничі критерії 1. Нові технологічні цикли. 

2. Достатня чисельність і кваліфікація виробничого персоналу. 

3. Відповідність проекту наявним виробничим потужностям. 

4. Ціна і наявність матеріалів. 
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5. Виробничі витрати. 

6. Потреби в додаткових потужностях. 

Е. Зовнішні та 

економічні критерії 

1. Можливі шкідливі впливи продуктів і технології. 

2. Вплив громадської думки. 

3. Поточне та перспективне законодавство. 

4. Вплив на рівень зайнятості. 

 

Для прогнозування економічного розвитку підприємства розробляють 

три основні види сценаріїв: 

Оптимістичний – економічні та соціальні перспективи будуть 

сприятливі; 

реалістичний – перспективи залишаться на попередньому рівні; 

песимістичний – перспективи будуть несприятливі. Поліваріантний 

підхід допомагає поєднати чіткість прогнозів з їх гнучкістю, змінюваністю 

під дією різноманітних факторів. 

Як вже відмічалось, визначення структури творчого проекту означає 

визначення його компонентного складу, а також взаємозв'язків цих 

компонентів. Головна особливість творчих рішень в управлінській діяльності 

– специфічний і стабільний компонентний склад: мета вирішення, його 

інформаційна основа, правила та критерії вибору, стратегії підготовки й 

прийняття рішення, гіпотези, альтернативи. 

 

 

3.3. Впровадження творчого підходу до управлінської діяльності на 

основі використання інформаційних технологій 

Моделювання  процесів  при  впровадженні творчого підходу до 

управлінської діяльності на основі використання інформаційних  технологій 

полягає в тому, що створюється методологія системного моделювання 

бізнес-процесів для завдань впровадження ІС.   

Взагалі,  сучасне  моделювання  бізнес-процесу  полягає  в  тому,  що  

цей процес  відображає  суб'єктивне  бачення  потоку  робіт  у  вигляді  

формальної моделі, що складається із взаємопов'язаних операцій.   
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Потрібно  нагадати,  що  основною  метою  моделювання  є  

систематизація знань  про  компанію  та  її  бізнес-процеси  в  наочній  

графічній  формі  більш зручною для аналітичної обробки отриманої 

інформації.   

При запровадженні ринкових методів господарювання зростає потреба 

в оперативності  прийняття  управлінських  рішень,  у  визначенні  варіантів 

можливих напрямів діяльності. Виникає необхідність проведення більш 

точних розрахунків,  що  особливо  актуально,  коли  відбуваються  

капіталовкладення  в ресурсну  базу,  в нові ІТ і у зв’язку з чим можливі 

великі втрати.  

Для  розв’язання творчих завдань  планування  господарської  

діяльності  і розроблення  виробничих  програм  підприємств,  в  умовах 

ринкової мінливості й ризику, найбільш перспективним є застосування 

методів економіко-математичного  моделювання  і  сучасних  комп’ютерних  

засобів.  До них  належать,  зокрема,  засоби  стохастичного  програмування,  

економіко-математичного  моделювання,  які  дають  змогу  максимально  

враховувати  всі види невизначеності та нестабільності економіки [12].  

У  наш  час  на  ринку  комп'ютерних  технологій  представлено  безліч 

спеціальних  програм,  які  підприємства  можуть  впроваджувати  у  свою 

діяльність. Тому для них ми пропонуємо обстежувати підприємство і 

будувати відповідні моделі. Єдиного принципу, за яким можливо вибрати 

методологію та інструменти, за допомогою яких проводиться моделювання 

бізнес-процесів, не має.  Існують  стандартизовані,  які  випробовуються  

часом,  методології  та інструментальні  засоби,  за  допомогою  яких  можна  

обстежити  підприємство  і побудувати  його  модель.  У  нашому  випадку,  

головною  є  ідея  аналізу  бізнес-процесів  підприємства  та  універсальність  

створеної  моделі.  По-перше, моделювання  бізнес-процесів  –  це  відповідь,  

практично,  на  всі  питання,  що стосуються  вдосконалення  діяльності  

підприємства  та  підвищення  його конкурентоспроможності.  По-друге,  

керівник  або  керівництво  підприємства, які  впровадили  у  себе  конкретну  



82 
 

 
 

методологію,  будуть  мати  інформацію,  що допоможе самостійно 

вдосконалити його і прогнозувати майбутнє.  

Порівняємо особливості наявних методів і інструментів моделювання 

та  визначимо  способи  використання  щодо побудови  методологічної  бази  

дослідження  процесів.  Для  цього  оберемо найбільш  поширені  підходи  

дослідження  процесів:  системний,  ситуаційний, процесний та об’єктно-

орієнтований. 

Водночас, можна створювати оптимальну модель за допомогою 

відомих моделей. Так, оптимальна модель – економіко-математична модель, 

яка охоплює певне  число  варіантів  (технологічних  способів)  виробництва,  

розподілу  або споживання  і  призначена  для  вибору  таких  значень  

змінних,  що характеризують ці варіанти, задля знайдення кращого з них.  

На  відміну  від  дескриптивної  (описової,  балансової)  моделі  

оптимальна містить поряд із рівняннями, що описують взаємозв'язок між 

змінними, також критерій для вибору – функціонал (цільову функцію).  

Оптимальна  модель  –  основний  інструмент  економіко-математичних 

методів.  Зазвичай,  вони  дуже  складні,  налічують  сотні  і  тисячі  рівнянь,  

і змінних,  однак  загальна  структура  таких  моделей  проста.  Вона  

складається  з цільової  функції,  здатної  приймати  значення  (на  множині  

значень  змінних)  у межах  області,  обмеженої  умовами  задачі  (області  

допустимих  рішень),  і обмежень,  що  характеризують  ці  умови.  Цільова  

функція  в  узагальненому вигляді,  в  свою  чергу,  складається  з  трьох  

елементів:  керованих  змінних, параметрів (або також змінних), які не 

піддаються управлінню (наприклад, що залежать  від  зовнішнього  

середовища),  і  форми  залежності  між  ними  (форми функції).  

Побудуємо  економіко-математичну  модель  оптимального  

використання техніко-матеріальних  ресурсів  для  розвитку  виробничих  

потужностей підприємства  за  умов  ринкової  невизначеності  і  розробленні  

інформаційної технології комп’ютерної реалізації створеної моделі. 
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Можна  виокремити  щонайменше  чотири  функції  щодо  

застосування математичних  методів  і  моделей  у  вирішенні  практичних  

проблем  для досліджуваних підприємств [17]:  

– удосконалення системи економічної інформації. Математичні методи 

та моделі  дозволяють  упорядкувати  систему  економічної  інформації,  

виявити недоліки  в  наявній  інформації  і  виробити  вимоги  до  підготовки  

нової інформації чи її коригування;  – інтенсифікація  і  підвищення  точності  

економічних  розрахунків.  

Формалізація  економічних  задач  і  застосування  комп’ютерів  

багаторазово прискорюють  типові,  масові  розрахунки,  підвищують  

точність  і  скорочують трудомісткість;  

– поглиблення  кількісного  аналізу  економічних  проблем.  Завдяки 

застосуванню  економіко-математичного  моделювання  значно  

підсилюються можливості  конкретного  кількісного  аналізу,  вивчення  

багатьох  чинників,  які впливають  на  економічні  процеси,  кількісна  

оцінка  наслідків  змін  умов розвитку економічних об’єктів тощо;  

– розв’язання  принципово  нових  економічних  задач.  За  допомогою 

математичного моделювання вдається розв’язувати такі економічні задачі, 

які іншими  засобами  розв’язати  практично  неможливо,  наприклад, 

автоматизація  контролю  за  функціонуванням складних економічних 

об’єктів.   

Динаміка  ресурсів  підприємства  описується  задачею  економіко-

математичного  моделювання,  знаходження  розв’язків  якої  здійснюється  

за допомогою  інформаційної  технології  з  використанням  засобів  пакета 

прикладних  програм  для  математичних  обчислень  MathCad  2000  

Professional.  

Інформаційна  технологія  дає  можливість  отримати  розв’язок  задачі, 

сформувавши  алгоритм  її  розв’язку,  що  визначає  послідовність  дій,  які  

у подальшому реалізуються в обчислювальній процедурі.  
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Сфера практичного застосування економіко-математичного 

моделювання обмежується  можливостями  та  ефективністю  формалізації  

економічних проблем і ситуацій, а також станом інформаційного, 

математичного, технічного забезпечення  використовуваних  моделей.  

Намагання  за  будь-яку  ціну застосувати  математичну  модель  може  не  

дати  очікуваних  результатів  через відсутність необхідних умов.  

На рис. 3.9 представлено схему впровадження інформаційних 

технологій у господарській діяльності досліджуваних підприємств.  

 

Рис. 3.9. Схема впровадження творчого підходу до управлінської 

діяльності на основі використання інформаційних технологій 
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Рис.  3.9  показує  поетапний  аналіз  існуючої  системи  автоматизації 

управління  підприємством.  Відповідно  до  сучасних економічних  уявлень  

щодо  системи  розробки  і  прийняття  господарських рішень, вона має 

поєднувати формальні та неформальні методи, які підсилюють один  одного.  

Формальні  методи  є  передусім  засобом  науково  обґрунтованої підготовки  

матеріалу  для  наступних  раціональних  дій  людини  в  процесах 

управління.  

Механізм  впровадження  ІТ  спрямований  на  те,  щоб  зрозуміти,  як  

за допомогою  причинно-наслідкових  зв'язків  внести  позитивний  вклад  у 

досягнення  цілей  підприємства.  Тільки  у  такий  спосіб  можна  вірогідно 

ідентифікувати користь від впровадження ІТ, а також пов'язані з цим 

витрати.  

Багато досліджень [11–15] концентруються на загальновиробничих 

показниках як індикаторі внеску ІТ в успіх підприємств, наприклад, приріст 

частки ринку, обороту або прибутки.  

На першому рівні ІТ-ефекти характеризуються оперативними 

показниками, наприклад, часом проходження інформації або завантаженням 

персоналу.  

На  другому  рівні  ці  показники  впливають  на  такі  властивості 

функціонування  установи  як  оперативність  і  якість  прийняття  рішень.  

При цьому можна виходити з того, що зазначені показники є агрегацією 

показників першого рівня, які відображають, насамперед, вплив ІТ на 

процеси установи.  

На  підставі  цього  припущення  розроблена  загальна  модель,  що  

описує механізм впливу ІТ на успіх установи [16] (рис. 3.8).  

Остаточне  рішення  про  вибір  методу  оптимізації  є  прерогативою 

власника технології [7].  

Для розробки моделі оцінювання корисності впровадження ІТ-

технології слід  зрозуміти  механізм  впливу  ІТ  на  успіх  підприємств.  

Протягом  останніх десятиліть механізм впливу ІТ-систем на успіх установи 
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(відомства в цілому) перетерпів ряд серйозних змін, які були обумовлені, 

насамперед, розширенням функціональності ІТ.   

Якщо  спочатку  застосовувалися  окремі  локальні  прикладні  

програми, сфера  дії  яких  була  чітко  обмежена,  то  на  сьогодні  ІТ  

одержали  поширення, практично,  у  всіх  сферах  діяльності  підприємства.  

Прикладні  системи  усе більше  є  сполучною  ланкою  не  тільки  між  

окремими  філіями  та організаційними  одиницями  всередині  установи,  але  

й  за  його  межами.  Ця тенденція  до  інтеграції  і  створення  складних  ІТ  

знайшла  своє  відображення, наприклад,  в  ERP-системах.  У  зв'язку  з  

таким  розвитком  стає  усе  складніше визначити межі впливу ІТ.  

Як  уже  зазначалося,  механізм  виникнення  користі  від  ІТ  

обумовлений безпосереднім  впливом  ІТ  на  процеси,  тобто  безпосередня  

орієнтація  на процеси, з погляду авторів, є одним із найбільш доцільних 

підходів при оцінці економічної ефективності ІТ.  

Аналіз  ефективності  ІТ  здійснюється  протягом  усього  життєвого  

циклу ІТ-проекту: – до  ухвалення  рішення  про  реалізацію  інвестиційного  

проекту  –  аналіз полягає в необхідності складання прогнозу як відносно 

очікуваного результату, так  і  передбачуваних  витрат,  і  полягає  в  

прогнозному  моделюванні економічних  явищ  і  процесів  на  основі  певних  

теоретичних  концепцій.  Мета такого  аналізу  –  визначити  закономірності  

формування  макроекономічних параметрів;  

–  під  час  реалізації  інвестиційного  проекту  –  є  інструментом  

контролю над  дотриманням  запланованого  бюджету  та  визначає  

макроекономічне положення  економіки  в  минулому  періоді.  Ця  

інформація  необхідна  для визначення ступеня реалізації поставлених раніше 

цілей, виробітку економічної політики, порівняльного аналізу економічних 

потенціалів різних установ.  

Доцільно  виділити  типові  причини,  які  вказують  на  необхідність 

механізму впровадження ІТ на підприємствах малого та середнього бізнесу:  
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– погіршення порівняно з подібними підприємствами галузі 

економічних показників;  

– поява нових або зміна цілей у сформованих умовах функціонування;  

– використання  застарілих  ІТ,  що  не  задовольняють  менеджмент 

підприємства;  

– відсутність на підприємстві ІТ для обліку та аналізу.  

Необхідно відзначити, що впровадження ІТ в управління 

підприємством дозволить  деталізувати  внесок  окремих  елементів  

управлінського  впливу  у досягнення  спільних  завдань,  які  стоять  перед  

підприємством,  що  сприяє підвищенню ефективності та продуктивності 

своєї діяльності [4].  

На  основі  результатів,  отриманих  після  проведення  відповідних 

діагностичних  процедур,  представимо  модель,  механізм  впровадження  ІТ  

на підприємствах (рис. 3.9).   

Рис.  3.9  показує,  як  діє  цей  механізм.  Механізм  розпочинається  з 

встановленням мети підприємства малого та середнього бізнесу, де 

вказується ціль впровадження ІТ.  Наступним етапом у цьому механізмі є 

врахування принципів створення та  впровадження  ІТ,  до  яких  відносять  

принципи  економічності,  сумісності, системності, гнучкості, контролю, 

захисту.  

Під час впровадження ІТ необхідно проводити їх оцінку. Існує декілька 

методів оцінки: інвестиційний, фінансовий та якісний аналізи. Після 

проведеної оцінки виділяють певні критерії та показники, за якими проводять  

аналіз  інформатизації  та  автоматизації  підприємства.  Провівши необхідні  

розрахунки  координуємо  плани  та  розробляємо  інструментарій  для 

планування прийняття управлінських рішень стосовно впровадження ІТ.  

Одним  із  найважливіших  етапів  впровадження  ІТ  є  проведення 

роз’яснювальної  роботи  серед  персоналу.  Цей  етап  передбачає  

систематичне проведення  тренінгів,  семінарів,  нарад,  презентацій  та  

інших  заходів.  Вони забезпечать розуміння змін, які відбуваються на 
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підприємстві, усвідомлення ролі кожного менеджера в цьому процесі, тим 

самим мінімізують опір нововведенням.  

Наступний  етап  у  цьому  механізмі  полягає  в  створені  загальної 

інформаційної  системи,  після  якого  відбувається  безпосереднє  

впровадження ІТ, фактичні результати після впровадження, визначення 

допустимих відхилень від  плану  та  оцінка  результативності  проекту.  На  

фазі  безпосереднього впровадження  одним  із  перших  етапів  є  розробка  

програми  механізму впровадження  ІТ  на  підприємстві  з  чіткими  та  

конкретними  заходами  і строками їх реалізації.  

Під  час  всього  механізму  необхідно  враховувати  важелі,  такі  як: 

логанізаційні, фінансово-економічні, інформаційні, техніко-технологічні.   

Після  впровадження  ІТ  на  досліджувані  підприємства,  необхідно 

провести оцінку його ефективності. Виходячи з того, що ключовим та 

опорним показником ефективності є прибуток від впровадження ІТ, що тісно 

пов’язаний з обсягом реалізації продукції (а ефективність будь-якої 

діяльності або процесу, як відомо, визначається як відношення результату до 

витрат), його необхідно використовувати як результуючий показник. 

Варто  підкреслити,  що  користь  від  впровадження  ІТ  слід  шукати  

не  в миттєвому  зниженні  витрат  та  зростанні  економічної  ефективності 

підприємства. Користь полягає, насамперед, у тому, що в ході впровадження 

ІТ на  підприємстві  розробляються  технології  ефективного  управління,  які 

забезпечують  координацію  управлінської  діяльності  та  ефективне  

досягнення стратегічних і оперативних цілей підприємства.  

Ефективність  використання  інформаційних  технологій  залежить  як  

від їхнього вмілого застосування, впливу на підвищення продуктивності та 

якості роботи  керівників,  так  і  від  зменшення  витрат  на  інформатизацію,  

що досягають  оптимальною  організацією  проектування,  створення  та 

функціонування  інформаційних  систем  і  інфраструктури  інформатизації 

території в цілому.  
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Нові  інформаційні  технології  та  інформаційно-аналітичні  системи,  

які будуть впроваджені на досліджувани підприємствах, безпосередньо 

підвищать продуктивність  роботи,  насамперед,  у  сфері  розумової  праці  і  

керування,  а основний  ефект  буде  досягнутий  в  економічному  розвитку  

підприємства  за рахунок прийняття більш якісних управлінських рішень.  

Отже, механізм впровадження ІТ на підприємствах є системою заходів 

організаційно-економічного характеру. Комплексний підхід до  

впровадження  ІТ  на  підприємствах  дозволить об’єднати всі структурні 

одиниці в єдиний інформаційний простір, організувати більш точний облік 

витрат, удосконалити методи калькулювання собівартості продукції та 

методи аналізу відхилень, надати керівництву економічно значиму 

аналітичну інформацію в необхідних розрізах.  Для того щоб визначити 

основні напрямки зміцнення конкурентної позиції проведемо сегментування 

туристичного ринку. Постановка цілей: завданням роботи є дослідження 

споживчого ринку туристичних послуг та виділення перспективних сегментів 

ринку з метою досягнення стійкої конкурентної переваги організацією на 

ринку. Також завданням є виділення серед споживачів однорідних груп, 

концентруючи увагу на важливі характеристики «ідеального туру», 

вибраного споживачами. Вирішення питань з приводу донесення інформації 

споживачам та маркетингової політики фірми. 

Постановка задач:  

1) виділити ознаки сегментації; 

2) виділити сегменти; 

3) провести коротку характеристику по результатам анкетування; 

4) визначити орієнтовні напрямки розвитку компанії та планування 

асортименту по запитам споживачів; 

5) оцінити сегменти з точки зору привабливості. 

Визначення цільового ринку і розробка стратегії охоплення 

Цільовий ринок є ринок туристичних послуг. Доцільно буде обрати 

для компанії стратегію диференційованого маркетингу, так як компанія 
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займається різними напрямками діяльності та на ринку присутні різні 

категорії споживачів. Дивлячись на минулий досвід компанії слід 

зорієнтуватись на ринок корпоративного та ділового відпочинку, 

зарекомендувати себе на ньому з найкращої сторони, адже на цьому ринку 

спостерігається значний попит та привабливі прибутки для фірми. 

Формування робочої гіпотези. Сегментування ринку буде 

здійснюватись на основі проведеного анкетування, використовуючи 

найбільш імовірні ознаки гіпотези, а саме: 

1. Сегментування за демографічним принципом. (вік, стать, рівень 

доходів) 

2. Сегментування за психографічним принципом. (образ життя, тип 

особистості) 

3. Сегментування за, поведінковим принципом (статус користувача, 

інтенсивність споживання, ступінь готовності споживача до прийняття 

товару) 

Визначення джерела інформації. Джерелом інформації буде служити 

первинна інформація, а саме анкетування. Кількість респондентів 

анкетування 100 осіб, анкетування буде проводитись на центральній вулиці 

Києва, Крещатик. Респонденти будуть вибиратись по зовнішньому вигляду, 

охайно одягнені, адекватні люди. На основі результатів анкетування було 

отримано такі данні.  

 

Рис.3.10. Сезонність відпочинку 
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Виходячи з аналізу, найбільше подорожує влітку (78%). Потрібно 

активно проводити рекламні акції перед весною, відстежуючи і захоплюючи 

своїх потенційних клієнтів в сезон перед відпустками. Осінь посіла друге 

місце 13%, в цей сезон починається зниження цін в країни ближнього 

пляжного зарубіжжя, такі як Туреччина, Єгипет. Виходячи з досвіду 

спілкування з потенційними клієнтами, більшість людей повідомлені про 

такий факт і не маючи достатніх грошей, вибирають осінь, де найкраще 

поєднання ціни та якості відпочинку. Тому треба проводити акції і шукати 

низькі ціни про тури, інформуючи клієнтів через роздачу флаєрів і рекламу в 

мережі інтернет, рекламну розсилку листів. Взимку відстежується значне 

зниження попиту на послуги туристичних компаній. Навесні попит більший 

активний люди починають замислюватися про відпочинок. 

Для отримання більшої кількості клієнтів. До сезонів потрібно 

готуватися заздалегідь, за 1-2 місяці, інформуючи клієнта про ціни та 

послуги компанії. Перевага респондентів у плані відпочинку належить 

найбільше пляжному 39%, екскурсійному 32%, екстремальному 22% 

відпочинку. 

 

Рис. 3.11. Вид відпочинку 
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Лікування і тематичний відпочинок, вибирає менша кількість 

опитаних респондентів. Інший 1,3% відпочинок найменше. Висновок такий, 

формуючи пропозиції по турах, потрібно робити акцент на пляжний і 

екстремальний відпочинок. Обираючи ті країни, де найбільше клімат сприяє 

цьому відпочинку. Під час анкетування велика кількість людей була 

зацікавлена екскурсійним відпочинком по Європі, зокрема автобусними 

турами. Потрібно розглянути можливість формування автобусних турів до 

Європи і по інших країнах. 

 

Рис.3.12. Тривалість поїздки 

 

Спостерігається нестандартна тенденція і виборі тривалості 

відпочинку. У той час як більшість туристичних компаній пропонує поїздки 

на 5-10 днів, найбільше опитаних респондентів віддали перевагу відпочинку 

на 10-15 днів 57%. 5-10днів 31% зайняли друге місце. Найменше голосів 

отримав відпочинок до 5 днів. Інший відпочинок тривалістю більше 15 днів 

посів 3 місце 10%. 
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Рис.3.13. Джерела інформації 

 

Джерела інформації та їх перевага розподілилися таким чином. Перше 

місце зайняв Інтернет 47%, інші джерела (знайомі) склав 18%, журнали 16%, 

ТВ 10%, Радіо 8%. 

Висновок потрібно активно проводити рекламну компанію в Інтернеті, 

використовуючи безліч ресурсів: adwords, просування сайту, банерну 

рекламу, пошукових сервісів. 

Друга перевага належить рекламі у туристичних журналах чи 

тематичних журналах пов'язаних з відпочинком. 

Вибираючи інший варіант, респонденти, мали на увазі розповіді своїх 

знайомих і друзів, як джерел інформації. Вибір цього варіанту і вплине на 

статистику в наступній таблиці. 

 

 
Рис.3.14. Керівництво при виборі компанії 
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Більшого всього опитаних прислухаються до рекомендацій своїх 

друзів 53% і знайомих. Друге місце зайняла важливість ціни 15%, важливість 

компанії зайняла третє місце 11%. 

Більшість клієнтів прислухаються до рекомендацій друзів, тому 

потрібно активно працювати з клієнтами формуючи позитивні і доброзичливі 

погляди про нашу компанію. Наш девіз повинен бути: Наш клієнт понад усе. 

 

Рис.3.15. Вартість поїздки 

 

Формуючи вартість поїздок і пропозицій, викладаючи на наш сайт, 

можна відштовхуватися від цієї таблиці і формувати більшість турів в межах 

300-800 доларів. 

Враховуючи всі ці дані,які були отримані під час анкетування фірма 

значно посилить конкурентні переваги, адже не що так не робить фірму 

кращою, як чітке слідування інтересам та уподобанням споживачів. Але не 

потрібно забувати про постійний моніторинг ринку та мобільне 

переорієнтування асортименту турів та послуг до потреб туристичного 

ринку. 
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ВИСНОВКИ 

Становлення творчого підходу та креативності, як основи розвитку 

сучасного підприємництва зумовлено низкою об’єктивних передумов. 

Передусім, креативність тісно переплітається з процесами перетворення 

результаттів наукової творчості на фактор виробництва та джерело 

технологічних змін, спостерігаються зміни в матеріальній, технологічній, 

технічній складовій процесу виробництва. Крім того, проявляються глибокі 

перетворення у комунікаціях, бізнесових ланцюгах, джерелах енергії. 

Пріоритетними стають проблеми співвідношення культури, традицій, 

інформації, комунікацій та інновацій в усіх матеріальних сферах 

виробництва. 

Науковці розвинених країн вже високо оцінили можливості 

креативності для розвитку сучасного підприємництва. За їх переконанням, 

вона стає тим засобом, що дозволяє вивести країну із затяжної економічної 

кризи, сформувати позитивний імідж держави, закріпити лідируючі позиції 

інноваторів у світі та примножити свої конкурентні переваги. 

Поняття „креативністьˮ визначають як генерування чогось нового. 

Таким чином, творчий підхід та креативність виступає підгрунтям абсолютно 

нового типу сучасного підприємництва та бізнесових взаємин і звʼязків.  

Більшість вчених „креативний менеджментˮ вважають складовою 

інноваційного менеджменту. В інноваційній діяльності, креативний 

менеджмент використовують на стадії розробки та проектування 

інноваційного проекту, для пошуку нових можливостей, альтернатив та 

рішень. Його завданнями вважають генерування, фільтрацію та відбір 

креативних ідей для їх імплементації в різних інноваційних проектах. У 

світовій практиці, підприємства лідери-інноватори використовують методи, 

технології та інструментарій креативного менеджменту для більшої 

ефективності та результативності свої інноваційної діяльності.  

Успішний розвиток креативного менеджменту, передбачає дотримання 

топ-менеджерами сучасних підприємств певних принципів: 
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тісний взаємозв’язок між метою, цілями, завданнями креативного 

менеджменту та розробкою креативних рішень; 

можливості участі усього персоналу в діяльності креативних груп щодо 

генерування креативних ідей та розробки креативних управлінських рішень і 

заходів; 

використання комбінації різноманітних методів, технологій, моделей 

щодо генерування креативних ідей та розробки креативних управлінських 

рішень і заходів; 

формування сприятливих умов для розвитку креативності працівників 

сучасного підприємства; 

мінімізація часових витрат та підвищення ефективності щодо реалізації 

креативних ідей; 

забезпечення бажаного впливу реалізації креативних ідей на 

економічні, безпекові та екологічні параметри функціонування; 

забезпечення конфіденційності креативних ідей і рішень сучасного 

підприємства. 

Впровадження  автоматизованих  систем  управління  набуває  

неабиякого значення в нинішніх умовах діяльності підприємств. 

Впорядкування даних про бізнес-процеси, автоматизація документообігу 

значно спрощує роботу персоналу. Це  є  одним  із  найважливіших  факторів,  

що  впливають  на  оперативність прийняття  рішень  керівниками  всіх  

рівнів,  і,  відповідно,  підвищення ефективності функціонування 

підприємства в цілому.  

Для  впровадження  ІТ  на  сучасне  підприємство  необхідно  мати  

певний механізм,  який  дасть  можливість  зменшити  час,  мінімізувати  

ризики  та підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому від 

впровадження ІТ.  

Сьогодні «Ньюз-Тревел» є визнаним лідером туристичної галузі в 

різних її сегментах. 
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Монітоpинг стану pинкового сеpедовища пеpедбачає аналіз та оцінку 

макpосеpедовища pинкової діяльності, яка є для підпpиємства об'єктивними 

умовами функціонування. Макpосеpедовище поділяють на зовнішнє, яке 

фоpмується в pезультаті взаємодії чинників функціонування pинку 

туpистичних послуг, та контактне, що безпосеpедньо взаємодіє з 

підпpиємством. 

Пpоведено SWOT та PEST аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел». 

Визначино та пpоаналізовано конкуpентні пеpеваги ТОВ «Ньюз-

Тревел» у поpівняні з укpаїнськими туpистичними компаніями, які 

пpопонують туpи до Укpаїни для іноземних туpистів, на основі експеpтних 

оцінок маpкетингового відділу ТОВ «Ньюз-Тревел». 

Як видно з матpиці туpистична компанія «Ньюз-Тревел» має досить 

вагомі пеpеваги, а саме: 

 добpе pозвинута меpежа та канали збуту; 

 фінансовий стан найкpащий сеpед конкуpентів. 

Підпpиємству ТОВ «Ньюз-Тревел» потpібно пpиділити значну увагу 

таким слабким моментам своїй діяльності, як: 

 pинкова доля; 

 інтенсивність впpовадження нового пpодукту; 

 постачальники товаpів і послуг; 

 система оpганізації діяльності; 

 якість кадpів та кадpова політика; 

 концепція впровадження творчого підходу до управлінської 

діяльності; 

 творчий потенціал підпpиємства. 

Оцінка ефективності використання творчого підходу до управлінської 

діяльності ТОВ «Ньюз - Тревел» проводилась зa дaними Бaлaнсу і Звіту про 

фінaнсові результaти. Отже, можнa скaзaти, що підприємство мaє циклічний 

хaрaктер розвитку, нa чистий прибуток впливaють тaкі покaзники: ціни нa 
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продукцію; відрaхувaння з доходів; витрaти нa збут; недоліки управлінської 

діяльності.  

Розв’язування творчих задач вважається умовою розвитку креативності 

мислення. Мета творчого підходу в управлінській діяльності полягає у 

генеруванні творчих ідей та прийнятті оперативного якісного управлінського 

рішення. 

Методи пошуку творчих рішень поділяють на три класи: евристичні, 

функціонально-структурного дослідження об’єктів та комбіновані 

алгоритмічні. Реалізація стратегій творчих ідей можлива у контурі методів, 

спрямованих на підвищення ефективності, надійності і якості одержуваних 

рішень. Ключовою проблемою менеджменту ідей вважається поетапне 

визначення найімовірнішої зони пошуку рішення. Випадковий набір методів 

(прийомів) не є ефективним. Процес пошуку рішення в залежності від 

складності завдань повинен бути багаторівневим і з такими визначеннями, як 

обмеження, властивості і відносини.  

Процес прийняття творчого рішення є одним із найважливіших етапів в 

управлінській діяльності. Методи прийняття творчого рішення в 

управлінській діяльності сьогодні базуються на математичному апараті, 

системному аналізі, теорії операцій та інших науках. Розробка креативних 

рішень визначає ефективність та якість управлінської діяльності в цілому. 

Процеси прийняття творчих рішень в управлінській діяльності поряд з 

об’єктивними факторами включають також додаткову систему факторів 

суб’єктного і міжсуб’єктного (міжособового) плану. 

При цьому існує декілька в цілому подібних алгоритмів процесів 

прийняття управлінських рішень, які відрізняються лише деталями. 

Визначення структури творчого проекту означає визначення його 

компонентного складу, а також взаємозв'язків цих компонентів. Головна 

особливість творчих рішень в управлінській діяльності – специфічний і 

стабільний компонентний склад: мета вирішення, його інформаційна основа, 
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правила та критерії вибору, стратегії підготовки й прийняття рішення, 

гіпотези, альтернативи. 

Моделювання  процесів  при  впровадженні творчого підходу до 

управлінської діяльності на основі використання інформаційних  технологій 

полягає в тому, що створюється методологія системного моделювання 

бізнес-процесів для завдань впровадження ІС.   

Дослідження практики використання інформаційних технологій на 

ТОВ «Ньюз-Тревел» показало, що цілеспрямована робота щодо створення, 

підтримки та розвитку інформаційних технологій на них майже не 

проводиться, наявні лише окремі елементи та складові такого управління. 

Немає відокремленого спеціалізованого органу, який би займався 

координацією дій всіх підрозділів з метою цілеспрямованого та системного 

впровадження інформаційних технологій, ключових компетенцій і 

конкурентних переваг. За таких обставин проблема впровадження 

інформаційних технологій в системі менеджменту підприємства набуває 

особливого значення та гостроти. 

Технологія впровадження інформаційних технологій в системі 

менеджменту підприємства повинна бути інтегрованою у систему загального 

менеджменту підприємством. Процес інтеграції передбачає формулювання 

загальної мети та, з урахуванням особливостей конкретного підприємства, 

специфічних цілей, виділення та конкретизацію ключових етапів такої 

інтеграції, вдосконалення інформаційного забезпечення управління 

підприємства шляхом створення баз даних по конкурентах, споживачах 

продукції та постачальниках. 

Успішність впровадження інформаційних технологій в системі 

менеджменту підприємства значною мірою залежатиме від забезпечення 

відповідних організаційно-економічних, науково-методичних і соціальних 

умов.  


