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Найбільш актуальними як у теорії менеджменту, так і в практиці управління є визначення 

впливу глобальних змін в економічному просторі на організації, їх структури, системи управ-
ління, організаційні культури та передусім на формування стратегії розвитку підприємств. Ве-
личезні зміни, яких зазнає сучасна вітчизняна економіка та економіка світу в цілому в умовах 
глобалізаційних та інтеграційних процесів, вказують на необхідність вирішення такої пробле-
ми, як розробка нових управлінських схем пристосування основної ланки економіки — підпри-
ємств та організацій до участі в глобальному економічному просторі. Удосконалення стратегі-
чного управління вітчизняними підприємствами в умовах глобалізації світової економіки є ва-
жливим науковим та практичним завданням, вирішення якого дозволить прискорити вхід Укра-
їни в світовий економічний простір.  

Огляд публікацій з проблематики стратегічного управління в умовах глобалізації є свід-
ченням того, що переважна більшість авторів, які вивчають ці питання, передусім звертають 
увагу на зміни, що відбуваються в організаціях та середовищі їх діяльності під впливом глоба-
лізаційних процесів, намагаючись при цьому застосувати до управлінських процесів старі схе-
ми, створені тоді, коли зовнішнє середовище було достатньо стабільним, а про глобалізацію як 
всеохоплююче явище ще не йшлося [1...3]. Але сьогодні в світі глобалізаційних процесів стра-
тегічне управління потребує трансформації.  

Сучасне стратегічне управління є розвитком і продовженням класичного підходу. Це прояв-
ляється у тому, що не підлягає зміні парадигма, яка лежить в основі класичного і багатоаспектно-
го стратегічного управління — активної обопільної взаємодії організації та її оточення. Розвиток 
стратегічного управління під впливом нових обставин, зумовлених глобалізацією, не є простим 
перенесенням засад класичного підходу на концепцію багатоаспектного стратегічного управління 
[4, 5]. Це збагачення класичних припущень та акцент на нових аспектах, спричинених глобаліза-
цією. Інакше кажучи, глобальна орієнтація, яка лежить в основі парадигми стратегічного управ-
ління, вимагає глобальних пристосувань організації. Треба також додати, що неможливо виділи-
ти дослідників, які б досліджували проблематику в сфері туризму, та відчувається відсутність 
сучасного інструментарію, який можна було б застосовувати в сучасних умовах. 

З огляду на результати вивчення та дослідження літературних джерел за проблемою наби-
рає особливої ваги виявлення основних тенденцій розвитку туристичних організацій і визна-
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чення чинників, що впливають на їх розвиток, та розробка універсальної схеми стратегічного 
вибору туристичних підприємств в умовах глобалізації світової економіки. 

Все більш очевидним стає те, що головною характеристикою нових систем внутрішньофі-
рмового управління повинні стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фун-
даментальних досліджень, підвищення рівня якості, розширення сфери послуг, інноваційну ді-
яльність, максимальне використання творчої активності персоналу. Децентралізація, скорочен-
ня рівнів управління, просування робітників і їх оплата в залежності від реальних результатів 
стануть основними напрямками змін в апараті управління. Можливо виділити деякі найбільш 
помітні тенденції розвитку організації. 

— У внутрішньому розвитку: 
розвиток систем досліджень туристичних організацій: сегментування ринку, дослідження 

рівня задовільності споживача, марок і споживацьких думок, оцінка корпоративного іміджу; 
розвиток організаційних структур туристичних організацій: впровадження дивізіональних 

і сітьових структур, створення малих груп, внутрішніх ринків, стратегічних центрів прибутку; 
залучення робітників до управління туристичною організацією: створення робочих груп і 

комітетів для вирішення окремих завдань і реалізації проектів; 
зростання ролі працівників у процесі формування доданої цінності: розвиток систем сти-

мулювання персоналу, підвищення кваліфікації і самостійності працівників, принципова зміна 
структури персоналу; 

розвиток інноваційної активності туристичних організацій: реалізація науково-технічних 
досягнень в створенні нових туристичних продуктів та впровадження новітніх технологій. 

— У зовнішньому розвитку: 
глобалізація діяльності: кооперація, партнерство, міжнародні стратегічні альянси, фран-

чайзингові системи, концентрація; 
формування єдиного інформаційного простору: розмитість меж організації, швидкість 

прийняття рішень; 
територіальна експансія: відкриття філій за кордоном, придбання частки участі в капіталі 

іноземної організації. 
Базуючись на аналізі тенденції розвитку організації, можна стверджувати, що головною 

властивістю підприємств стане постійне пристосування до динамічного глобального зовніш-
нього середовища, і на перший план вийдуть такі риси підприємства [6]: 

— організаційна гнучкість: підприємство повинно оперативно реагувати на запити клієн-
тів; гнучкість має стати організаційною культурою компанії; 

— залучення робітників до активної участі в управлінні, обговоренні і прийнятті як такти-
чних так і стратегічних рішень; 

— орієнтація на знання — сьогодні знання та людський капітал стають головним чинни-
ком виробництва; 

— інноваційна природа функціонування стає головним чинником успіху підприємств, в 
цих умовах інтелектуальна праця стає основою створення матеріальних цінностей, отримання 
доходів і прибутку, знання стають домінуючим активом підприємств; 

— переважне застосування команд з метою використання колективного інтелекту, що до-
зволяє розробляти унікальні технологічні, ринкові і управлінські рішення; 

— висока внутрішня конкурентоздатність, яка засновується на знаннях та досвіді персона-
лу, формує конкурентні переваги підприємства та його ключову компетенцію; 

— прагнення до диверсифікації — необхідно використовувати диверсифікацію робочої 
сили і постачальників, що дозволить підвищити конкурентноспроможність компанії і розшири-
ти послуги, що надаються клієнтам; 

— глобальні масштаби — об’єднані в мережу ділові кластери співпрацюють в глобальних 
масштабах для досягнення стратегічних цілей. Фактично партнерство як форма співробітницт-
ва стає домінуючою і витісняє конкуренцію. 

  

Зміна концепції розвитку організації та вимог до неї відбувалась під дією ряду обставин, 
серед яких основними є перетворення інформації в один з основних чинників виробництва і 
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зростання ролі інформаційних технологій, що в свою чергу приводить до зростання ваги інте-
лектуального потенціалу як частки активів туристичних підприємств (рис.1).  

  
Чинники, які формують нові 
умови функціонування ту-
ристичних підприємств 

На рівні підприєм-
ства 

На рівні галузі На національно-
му рівні

На міжнародному 
рівні 

— Зростання зна-
чення часового 
чинника при при-
йнятті рішень 
— Скорочення 
життєвого циклу 
турпродукту 
— Зростання ваги 
нематеріальних ак-
тивів в структурі 
підприємства 
— Необхідність 
проведення фунда-
ментальних дослі-
джень 
— Орієнтація на 
довгострокову пер-
спективу 
— Децентралізація 
та скорочення рів-
нів управління 
— Необхідність 
розвитку видів по-
слуг 

— Високий сту-
пінь фізичного та 
морального зносу 
матеріально-
технічної бази 
туристичної галу-
зі 
— Технологічна 
відсталість тури-
зму 
— Низький рі-
вень обслугову-
вання споживачів 
— Постійне ви-
никнення нових 
фірм-конкурентів 
— Зростання вхі-
дного бар’єру на 
ринок 
— Зміна формату 
функціонування 
туристичних під-
приємств 
 

— Нестабільність 
інституційних 
умов: 
економічна не-
стабільність; 
політична неста-
більність; 
 недосконалість 
нормативно-
правової бази 
тощо 
— Загострення 
конкуренції на 
національному 
туристичному 
ринку 
— Швидка зміна 
преференцій 
споживачів 
— Відсутність 
необхідних умов 
для розвитку ту-
ризму 

— Принципова 
зміна ролі інфор-
мації та інформа-
ційних техноло-
гій 
— Посилення ін-
теграційних про-
цесів 
— Глобалізація 
туристичного ри-
нку 
— Значна роль 
інноваційної дія-
льності на глоба-
льному туристи-
чному ринку 
— Посилення 
процесів коопе-
рування на світо-
вому туристич-
ному ринку 

 
Рис. 1. Чинники, які формують нові характеристики функціонування туристичних  

підприємств в умовах глобалізації 

Два перших чинники значно спростили доступ до інформації і прискорення обміну нею. 
Це дозволило туристичним підприємствам прискорити інтеграційні процеси з метою підви-
щення синергетизму їхнього функціонування. Все це привело до глобалізації ринкових відно-
син і загострення конкуренції, що змушує керівників постійно диверсифікувати діяльність, ви-
користовуючи новітні інноваційні досягнення, що за умов скорочення життєвого циклу проду-
кції вимагає від керівництва, пристосовуючись до таких змін, швидко реагувати на зміни при 
прийнятті управлінських рішень. Всі ці чинники діють на фоні нестабільного інституціональ-
ного середовища, впливовість якого на пострадянському просторі має особливо вагомий вплив. 

Визначені чинники дозволяють доповнити схему стратегічного планування (рис. 2). Особ-
ливість даної схеми полягає в тому, що вона розроблена з урахуванням нових обставин, спри-
чинених глобалізацією, і є універсальною для туристичних підприємств, метою яких є інтегра-
ція в глобальний туристичний ринок з глобальними підприємствами та глобальними спожива-
чами. Відмінністю даної схеми від класичної схеми розробки стратегії полягає в тому, що після 
діагностичного етапу, на етапі розробки стратегії, розглядаються різні рівні та підрівні розроб-
ки стратегії, а саме:  

— державний рівень, а також три підрівні — область, регіон та країна; 
— міжнародний рівень, а також два підрівня — євроінтеграція та глобалізація. 
Після розгляду варіацій стратегій на різних рівнях туристичне підприємство вибирає стра-

тегію згідно з програмою діяльності фірми, тобто місією та цілями туристичного підприємства. 
Необхідно звернути увагу, що після завершення етапу стратегічного планування можливе коре-
ктування місії та цілей організації.  
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Фінанси 
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Культура та імідж підприємства 

Розробка та вибір стратегії 

На державному рівні 
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розробка 
турпродук-
ту по тери-
торії облас-

ті 

Регіон: розроб-
ка турпродукту 
по території 
регіонів — 
Причорно-

мор’я, Карпат, 
Криму і т.п. 

Країна: роз-
робка турп-
родукту по 
території 
України 

На міжнародному рівні 

Євроінтеграція:  
вихід на туристич-
ний ринок Євро-
пейського Союзу 

Глобалізація: ви-
хід на світовий 
туристичний ри-

нок 

Реалізація стратегії 

Контроль 

SWOT-аналіз 

Туристичні послуги, що на-
даються 

Аналіз стратегічних зон госпо-
дарювання

Аналіз ключових чинників 
успіху 

 
Рис. 2. Універсальна схема стратегічного вибору туристичних підприємств 

Вибір стратегії може здійснюватися за допомогою використання методу матриць. Матриці 
як інструмент наочного представлення даних застосовуються у проектному менеджменті, еко-
номіці, соціології, в аналізі політики тощо. Так, серед класичних маркетингових інструментів 
виокремлюють, зокрема, матрицю І. Ансоффа [7] і матрицю Маккінзі (GE-McKinsey Matrix) [8]. 
Матрицю 4×4 використовують у логіко-структурному підході (Logical Framework /LogFRAME/ 
Methodology), яку вважають аналітичним інструментом для планування, моніторингу і впрова-
дження проектів [9].  

Класичні матриці заслуговують уваги і в сучасних умовах. Вони викликають практичну і 
теоретичну зацікавленість у підприємців. Але головний недолік класичних загальновідомих 
матриць є їх статичність. Вони відбивають ситуацію тільки в зазначений період часу. Тим паче 
матриці дозволяють відповісти на такі питання, що лежать в основі визначення стратегій: яким 
є поточний стан портфеля стратегії, чи має потребу в змінах, які зміни треба зробити, як їх ско-
регувати зі змінами в зовнішньому оточенні. Для роботи з методичним інструментарієм, який 
використовується при формуванні стратегії туристичних підприємств, треба досліджувати ос-
новні сучасні тенденції їх розвитку, чинники, що формують нові умови функціонування турис-
тичних підприємств, оцінка яких застосовується при підготовці стратегічних рішень.  
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Проведені дослідження дозволяють розробити матрицю “рівень розробки стратегії — гло-
калізація” (рис. 3). Глокалізація полягає в тому, що глобальні і локальні тенденції зрештою вза-
ємодоповнюють та взаємопроникають один в одного, хоча в конкретних ситуаціях можуть 
прийти в зіткнення [10]. Вона базується на двух змінних — рівні розробки стратегії і глокаліза-
ції. Кожний квадрат матриці має свою власну характеристику по відношенню до змінних. 
Отримана матриця дозволяє мати уявлення про взаємодію різних стратегій і є основою для 
прийняття рішень на рівні підприємства. Згідно з запропонованою матрицею вибір стратегій в 
залежності від рівня формування стратегії та глокалізації рекомендується здійснювати за такою 
методикою: згідно с місією та цілями організації вирішується, для якого рівня треба вибрати 
стратегію (державного чи міжнародного), згідно з чим в залежності від таких характеристик як 
гомогенізація (орієнтування на загальні риси закордонних ринків [5]) та гетерогенезація (орієн-
тування на відмінні риси закордонних ринків [5]) організація вибирає на перехресті двох змін-
них для себе відповідний квадрат, в якому знаходиться відповідна стратегія. 

 

 Рівень розробки стратегії 
Державний рівень                                     Міжнародний рівень 

Гетерогенизація КОНЦЕНТРАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВІ  
СИСТЕМИ 

Глокалізація 

Гомогенізація СУМІСНІ ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАЦІЯ 

Рис. 3. Матриця “рівень розробки стратегії — глокалізація” 

Представляє інтерес стратегія запропонованої матриці. Концентрація припускає участь у 
капіталі інших підприємств, злиття капіталів, придбання підприємств. Франчайзингові системи 
є формуванням бізнес-структур на умовах франчайзингу. Сумісні підприємства є заснування 
підприємства за участю іноземного партнера. Кооперація в даному контексті це створення 
стратегічних альянсів. 

Стратегії, які вибираються на основі матриці, є дуже добрим орієнтиром для планування 
діяльності, але не повинні сліпо реалізовуватись. Спеціалістам треба зробити ретельну оцінку 
їх відповідності реальності, що прогнозується, і потім розробити комплекс конкретних дій.  

Сьогодні глобалізацію необхідно сприймати як один із напрямів світового розвитку інтегра-
ційних процесів в економіці, як об’єктивний чинник інтернаціоналізації сучасного туристичного 
бізнесу при забезпеченні права країни на розвиток національних інтересів і пріоритетів в еконо-
мічній політиці. Такий підхід повинен стати основою при формуванні єдиної глобальної теорії 
економічного розвитку, стратегічних цілей в діяльності вітчизняних туристичних підприємств. 
Визначені в роботі тенденції та чинники розвитку туристичних підприємств дозволили сформу-
вати схему вибору стратегії в умовах глобалізації, використання якої дає змогу вибору перспек-
тивного напрямку розвитку підприємства та організаційної форми здійснення цього розвитку. 
Подальші дослідження за цією проблемою доцільно здійснювати в сфері формалізації та регла-
ментації створення нових інтеграційних структур в умовах глобалізації світової економіки.  
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УДК 338.45:612.311.1(569.1)  Удталах Нихад, экономист, Одес. нац. политехн. 
ун-т 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА 

Удталах Ніхад. Об’єднана електроенергетична система. Розглянуто електроенергетичну систему 
Сірійської Арабської Республіки. Описано проект об’єднання електроенергетичних систем семи арабсь-
ких країн. Запропоновано рішення проблеми зменшення втрат енергії в системах. 

Удталах Нихад. Объединенная электроэнергетическая система. Рассмотрена электроэнергетиче-
ская система Сирийской Арабской Республики. Описан проект объединения электроэнергетических сис-
тем семи арабских стран. Предложено решение проблемы уменьшения потерь энергии в системе. 

Udtallah Nikkad. The united electric power grid. The electric power grid of the Syrian Arab Republic is 
considered. The project of integrating the power systems of seven Arab countries is described. The solution for 
the problem of reducing power losses in the system is proposed. 

 
Стабильная и экономическая эксплуатация электростанций не реализована еще для боль-

шинства стран мира. Возникает общая задача объединения всех существующих электроэнерге-
тических систем в единую, в результате чего можно избежать перенагрузок электростанций 
стран мира во время часа пик и помочь странам, которые бедствуют из-за стихийных бедствий 
или военного положения, в результате чего внутри этих стран энергетическая система повреж-
дена или просто остановлена из-за технической или экономической причины. 

Сирийская Арабская республика (САР) является первой страной, электрически связанной 
с соседними странами, путем реализации двухсторонних контрактов на строительство линий и 
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станций необходимых связей. Инвестирование и действие непараллельных сетей связи нача-
лось в 1972 г., когда был подписан контракт между министерствами электроэнергии Сирии и 
Ливана. 

Непараллельные электрические связи включают: 
— сирийско-ливанские: две воздушные линии электропередачи на 66 кВ (между Эль Хамэ 

и Анжар) осуществлены в 1972 г. с номинальной мощностью передачи 40 МВТ, а также завер-
шеные в 1979 г. дополнительные линии (между Дир Нбух и Тартус) напряжением 230 кВ; в 
1984 г. осуществлена связь на 230 кВ с номинальной мощностью 180 МВт, в действительности 
не превышающей 120 МВт; 

— сирийско-иорданские: воздушная линия на 66 кВ Дерча-Ирбид, завершенная в 1977 г. в 
целях обмена 40 МВт; линия на 230 кВ между Шейх Мескена и Ирбид, завершенная в 1981 г. 
для обмена 200 МВт; 

— сирийско-иракские: исследования показали важность связи на 400 кВ с Ираком, из-за на-
чинающегося в 1985...87 гг. возрастания нагрузок; наиболее подходящей в то время была бы ли-
ния электропередачи Хомс-Эль Каим в Ираке через пустыню, которая до сих пор не завершена; 

— сирийско-турецкие связи: в 1978 г. подписан протокол о предоставлении г. Энтеббе 
мощности 100 МВт и годового питания 600 млн кВт/ч до 1980г., путем создания линии 400 кВ, 
на первом этапе построена линия на 230 кВ; для обеспечения г. Жакжак вблизи Сиведия по-
строена подстанция мощностью 50 МВт на напряжение 230 кВ, полностью линия до сих пор не 
завершена. 

Связь помогла обеспечить подключение других стран для удовлетворения их потребно-
стей при чрезвычайных ситуациях, в т.ч.: 

— в 1972 г. требуемая энергия для строительства дамбы на Евфрате была обеспечена из 
Ливана; после войны в октябре 1973 г. Сирия получила электроэнергию из Ливана, что позво-
лило сократить дефицит электрической энергии из-за взрыва на некоторых электростанциях, 
например, Аль Хамэ и Кетина; 

— Сирия обеспечила Ливан электроэнергией в 80-х гг. прошлого века, а так же обеспечивает 
Ливан с 1995 г. до сих пор, что сократило дефицит электроэнергии в Ливане во время войны; 

— Иордания обеспечивала Сирию электроэнергией в 1983…86 гг., что снизило дефицит в 
сирийской электроэнергетической системе того времени. 

Параллельная электрическая связь на основе проекта между семью странами. 
Можно сказать что все, что сделано в проекте электрических связей с соседними арабски-

ми странами: строительство линий и станций связи, инвестирование отдельных операционных 
систем, не достигло своего конца и не дало всех преимуществ связи. Поэтому министерствами 
Египта, Ирака, Иордании, Сирии, Турции на их встрече, состоявшейся в 1989 г. было решено: 
соединить электрические системы своих стран параллельно и принять необходимые меры для 
изучения и осуществления данного проекта. В 1992 г., был согласован проект по соединению 
электрических систем пяти стран, который изначально назывался проект “Пять соединений”. 
После присоединения Ливана в 2001 г. проект назывался “Шесть соединений”. После присое-
динения Ливии проект назвали “Семь соединений”. В свете настоящей Конвенции каждое го-
сударство приняло необходимые меры для укрепления внутренней сети напряжением 400 кВ и 
линий связи с соседними странами и провело технико-экономические исследования в этих це-
лях в соответствии с графиком. 

Было принято решение о том, что связь будет установлена в два этапа. На первом следова-
ло обеспечить обмен электроэнергией между странами с максимальной мощностью 300 МВт 
(за исключением линии Ирак-Турция мощностью 400 МВт). Второй этап будет разрабатывать-
ся после того, как соединение будет в режиме работы, и тогда будет расширено за счет созда-
ния новых линий связи между странами. Параллельно развивать ранее сложившиеся между со-
бой связи, чтобы позволить обмен  мощностями 600 МВт (за исключением линии Ирак-Турция 
мощностью до 800 МВт). 

 

Линии соединения проекта “Семь соединений” включают следующие линии электропере-
дачи (рис. 1): 
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Рис. 1. Структура соединений 

— Иорданско-Египетское соединение. Связь по воздушной линии (одною контура) между 
новой подстанцией Суэц и подстанцией Таба с напряжением 500 кВ; длина линии около 292 
км; через морской кабель с напряжением 400 кВ длиной 13,2 км (одного контура 4×1000 мм2 
меди) между Южной Таба в Египте и трансформаторные станции Акабы в Иордании, через за-
лив Акаба на глубине 800 м. Иордания завершила линии, комплектуя свой цикл, двойным кон-
туром линии 400 кВ, соединяющей подстанции Акаба с тепловой электростанцией Акаба. 

— Иордаиско-Сирийское соединение. Иордания завершила постройку подстанции, необхо-
димой для соединения системы с Сирией; осуществляет соединение по воздушной одноконтур-
ной линии с напряжением 400 кВ, длиной 40 км подстанций Север Амман и Юг Амман. Сирия 
и Иордания каждая со своей стороны строят воздушную линию (одного контура) на 400 кВ, 
длиной 148 км между подстанциями Дир Али в Сирии и Север Амман в Иордании. Со стороны 
Сирии сделано расширения подстанции 400/230 кВ Адра Жандар Эль Димас и построение под-
станции Дейр Али 400/230 кВ. Для соединения с Иорданией в поддержку системы связи также 
были осуществлены многие воздушные лилии: одноконтурные (Дейр-Али — Адра 70 км; Дейр 
Али — Димас 56 км; Димас — Жандар 44 км). 

— Турецко-Сирийское соединение. Линия одного контура, соединяющая подстанции 
Алеппо в Сирии и Береджук в Турции длиной 123 км, напряжением 400 кВ, обеспечивает воз-
можность обмена электроэнергией между двумя странами. Сирия выполнила прокладку элек-
трических линии длиной 353 км, в т.ч. длинной 60 км из Алеппо до турецкой границы. Осталь-
ные линии (одного цикла), укрепляющие и расширяющие электрическую систему для удовле-
творения потребностей внутри Сирии, напряжением 400 кВ: Жандар — Хама — 67 км; Хама — 
Зизон — 105 км; Зизон — Алеппо — 110 кВ. Также выполнены проектные работы на подстан-
цию Алеппо напряжением (400/230) кВ и подстанцию Зизон 400/230 кВ, а также расширение 
подстанции Жандар, Хама 2. 

— Сирийско-Иракское соединение. Соединение должно быть осуществлено воздушной ли-
нией одного контура и напряжением 400 кВ. Первоначально производится передача станции А1 
Каим в Ираке, преобразования растительного происхождения (иракских) мощностей от 165 км в 
длину и предполагается расширение подстанции Эль Тайем в Сирии до 400 кВ и помощь в под-
держании связи в пределах территории Сирин до 530 км между Жандар, Эль Тайем и Тадмор. 

  

— Сирийско - Ливанское соединение. Будет достигаться за счет линии связи напряжением 
400 кВ. В связях между станциями Эль Димас (Сирия) и Ксара (Ливан) длиной 44 км Сирия 
завершила полностью процедуры для осуществления проекта, а Ливан закончил строительство 

ЭКОНОМИКА 



Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1(31)   
248

линий на ливанской территории, ведущих на конверсионное предприятие Ксара. но требуемая 
станция на 400 кВ не закончена. 

Первый этап проекта завершен параллельным соединением между Иорданией и Египтом в 
конце 1998 г., в 2000 г. сделана Иорданско-сирийская параллельная связь. Это привело к под-
держке систем связи трех стран. 
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Рис. 2. Обмен электроэнергией между соседними странами в системе: импорт (1), прием 400 кВ (2), 

экспорт (3), подача 400 кВ (4) 

Из сказанного следует, что все соседние с САР страны прямо заинтересованы в объедине-
нии своих электроэнергетических систем в единое целое. Это даст возможность избежать пере-
грузок отдельно в каждой стране. Поскольку критические моменты (часы пиковых нагрузок) в 
этих странах, по результатам исследований, происходят в разное время, они, при необходимо-
сти, будут снабжать друг друга излишками энергии, тем самым избегая критических ситуаций 
(рис. 2). К сожалению, разница во времени между пиками нагрузок в этих странах не значи-
тельная. Но если применить эту систему в мировой практике, то можно видеть ярко выражен-
ные преимущества. 

Еще один немаловажный фактор при функционировании единой электроэнергетической 
системы — будут значительно уменьшены потери энергии. 
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УДК 338.46: 65.018] : 331.101.3  Н.О. Задорожнюк, спеціаліст, Одес. нац. 
політехн. ун-т 

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПОКАЗНИКАМИ МОТИВАЦІЇ  

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Н.О. Задорожнюк. Модель взаємозв’язку показників якості обслуговування з показниками 
мотивації персоналу на підприємствах сфери послуг. Розглянуто три групи показників мотивації пер-
соналу та запропоновано застосовувати ще дві додаткові групи для удосконалення системи мотивації 
персоналу. Розроблено моделі взаємозв’язку показників якості обслуговування в сфері послуг з показника-
ми мотивації персоналу та взаємозв’язку між якістю обслуговування і задоволенням потреб споживачів.  

Н.А. Задорожнюк. Модель взаимосвязи показателей качества обслуживания с показателями 
мотивации персонала на предприятиях сферы услуг. Рассмотрены три группы показателей мотивации 
персонала и предложено применить еще две дополнительные группы для усовершенствования системы 
мотивации персонала. Разработаны модели взаимосвязи показателей качества обслуживания в сфере ус-
луг с показателями мотивации персонала и взаимосвязи между качеством обслуживания и удовлетворе-
нием потребностей потребителей. 

N.A. Zadorozhnyuk. The model of the correlation between service quality indicators and staff motiva-
tion indicators in service businesses. Three groups of staff motivation indicators are considered, and to im-
prove the staff motivation system two additional groups are suggested to use. The model of the correlation be-
tween service quality indicators and staff motivation indicators in service business and the model of the correla-
tion between quality of service and consumer needs satisfaction are developed.  

 
Величезне значення у сфері послуг надається, з одного боку якості обслуговування спожи-

вачів, а з другого ― мотивації персоналу. Ці аспекти набувають особливого значення у зв’язку 
зі стратегією вступу України до Євросоюзу і СОТ. Тому вирішення питань з мотивації персо-
налу і підвищення якості обслуговування на підприємствах сфери послуг є безумовно актуаль-
ним. 

Розв’язання проблеми підвищення якості обслуговування у сфері послуг можливо на осно-
ві задоволення вимог не лише споживачів послуг, але й персоналу. Для цього необхідно визна-
чити показники якості мотивації персоналу, розробити методи їх оцінки, встановити взаємо-
зв'язок між якістю обслуговування і мотивацією персоналу.  

Показники мотивації персоналу та показники якості обслуговування в сфері послуг роз-
глянуті в роботах багатьох авторів [1, 2]. Але для вивчення якості обслуговування на підприєм-
ствах сфери послуг та виявлення можливих заходів збільшення рівня якості обслуговування 
цього недостатньо. Тому виникає необхідність об’єднати ці показники в єдину модель, виявити 
взаємозв’язки між якістю обслуговування і задоволенням потреб споживачів та показниками 
мотивації персоналу.  

Основні групи показників мотивації персоналу (показники задоволеності працівників) ви-
ділені раніше [2, 3]. 

Група 1. Показники задоволеності умовами праці (нормами та правилами праці). Ці показ-
ники характеризуються сукупністю психофізіологічних, санітарно-гігієнічних і соціально-
психологічних чинників трудової діяльності, що впливають на здоров’я і працездатність люди-
ни, на його відношення до праці, на ефективність виробництва, рівень життя і розвиток особи. 
Міра цього впливу показників трудової діяльності на кожного працівника виражає міру задово-
леності персоналу умовами праці. 

Група 2. Показники задоволеності умовами та рівнем оплати праці. Ця група показників 
визначає мотивацію персоналу за допомогою збільшення рівня матеріальних благ або зміни 
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умов оплати праці для покращення її якості та збільшення міри задоволення персоналу систе-
мою оплати праці. 

Група 3. Показники задоволеності стилем керівництва. Стиль в управлінні може бути де-
мократичним, коли члени колективу беруть участь в управлінні, немає нав’язаності рішення, 
або авторитарним (зазвичай породжує недовір'я, якусь ворожість). Стиль керівництва впливає 
на задоволення працею кожного працівника та на його настрій, що дуже важливо для персона-
лу, який працює зі споживачами. 

Пропонується виділити ще дві важливі групи показників задоволеності працівників. 
Група 4. Показники рівня емоційної атмосфери в колективі. Ця група показників характе-

ризується сприятливими або несприятливими чинниками соціально-психологічного клімату в 
колективі.  

Сприятливі чинники: добре обладнане робоче місце, сприятливі санітарно-гігієнічні умо-
ви, максимально комфортний і зручний графік роботи, які підвищують задоволеність від тру-
дової діяльності в цілому. Велике значення для формування сприятливої атмосфери має те, на-
скільки робота є для людини цікавою і різноманітною, дозволяє професійно зростати.  

Несприятливими чинниками є постійний шум і метушня у робочих приміщеннях, погана 
освітленість, духота. Ці чинники можуть стати джерелом підвищеної дратівливості та емоцій-
ної нестійкості. Монотонність діяльності, висока відповідальність, наявність ризиків для здо-
ров’я, стресовий характер — всі ці чинники негативно впливають на психологічну атмосферу в 
колективі.  

Група 5. Показники задоволеності від роботи із споживачами, які характеризуються мірою 
позитивних (радість, доброта, співпереживання, довіра) або негативних емоцій (дратівливість, 
емоційне виснаження, злість, агресія), що виникають в процесі спілкування із споживачами. 

Кожен з показників у межах групи є одиничним показником мотивації персоналу (див. 
таблицю). Рівень, досягнутий одиничними показниками мотивації персоналу кожної групи, дає 
можливість визначити комплексний показник мотивації персоналу групи показників. А ком-
плексні показники кожної групи дають можливість отримати узагальнену оцінку мотивації пер-
соналу. 

Групи показників мотивації персоналу (показники задоволеності працівників) 

Групи показників мотивації персоналу 
1. Показники задо-
воленості умовами 
праці 

2. Показники за-
доволеності умо-
вами та рівнем 
оплати праці 

3. Показники 
задоволеності 
стилем керівни-
цтва 

4. Показники рівня 
емоційної атмосфе-
ри в колективі 

5. Показники 
задоволеності 
від роботи із 
споживачами 

Психофізіологічні  
показники 

Показники задо-
воленості умова-
ми оплати праці 

Показники задо-
воленості демо-
кратичним 
стилем керівни-
цтва 

Сприятливі чинники 
соціально-
психологічного клі-
мату  

Показники по-
зитивних емоцій 

Санітарно-
гігієнічні показни-
ки 

Показники задо-
воленості рівнем 
заробітної платні 

Показники задо-
воленості 
авторитарним 
стилем керівни-
цтва 

Несприятливі чин-
ники соціально-
психологічного клі-
мату  

Показники нега-
тивних емоцій 

Соціально-
психологічні пока-
зники 

    

 
Виникає необхідність в розробці методів визначення комплексної оцінки показників по 

кожній з груп і узагальненої оцінки по всіх групах показників мотивації персоналу. Для кількі-
сного оцінювання одиничних показників доцільно використовувати бальну систему оцінок, як і 
для показників якості обслуговування на підприємствах сфери послуг. Оцінка показників в ба-
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лах може здійснюватися експертними методами або відповідно до бальної шкали залежно від 
значущості показників [4]. 

На підставі груп показників, що характеризують рівень мотивації, з одного боку, і груп пока-
зників, що характеризують якість обслуговування споживачів, з другого боку, розроблена модель 
взаємозв'язку показників якості обслуговування з показниками мотивації персоналу (рис. 1). 

 Групи показників мотивації 
персоналу 

Групи показників якості  
обслуговування 

1. Показники задоволеності 
умовами праці 

2. Показники задоволеності 
умовами та рівнем оплати праці 

3. Показники задоволеності сти-
лем керівництва 

4. Показники рівня емоційної 
атмосфери в колективі 

9. Претензіційні показ-
ники 

8. Професійні показники 

7. Інформаційні показ-
ники 

6. Просторові показники 1
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5. Показники задоволеності від 
роботи із споживачами 

10. Комунікаційні показ-
ники 

 
Рис. 1. Модель взаємозв’язку показників якості обслуговування в поштовому зв’язку  

з показниками мотивації персоналу 

Блоки 1…5 взаємодіють і утворюють систему мотивації персоналу. Взаємодія блоків 
6…10 утворює систему показників якості обслуговування. Номери стрілок, що виходять з кож-
ного блоку однієї системи, вказують номери блоків іншої системи, на які здійснюється вплив 
даного блоку. Так, блок 1 впливає на блоки 6, 9, 10. Задоволеність персоналу умовами праці 
(блок 1) приводить до: підвищення просторових показників, а саме ― умови надання послуги 
(блок 6), поліпшення контакту зі споживачами (блок 10), зменшення претензій споживачів 
(блок 9). Аналогічно відбувається взаємодія інших блоків. 

Міру впливу будь-якої групи показників на інші групи в межах кожної системи, а також 
між системами доцільно виразити кількісними оцінками (наприклад, в балах), що дасть можли-
вість концентрації зусиль на досягненні необхідного рівня показників мотивації персоналу саме 
тих груп показників, що найбільшою мірою впливають на підвищення якості обслуговування 
споживачів.  

Споживач, який користується будь-якими послугами, потребує високого рівня якості об-
слуговування. Показники якості обслуговування та показники мотивації персоналу характери-
зують загальну якість обслуговування на підприємствах сфери послуг (рис. 2). Якщо загальна 
якість обслуговування досягає високого рівня, то потреби споживачів задоволені, вони будуть і 
надалі користуватися послугами даного підприємства. Якщо ж загальна якість обслуговування 
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не задовольняє потреби споживачів, то вони можуть припинити користуватися послугами дано-
го підприємства.  

 

 
Споживач 

Сфера 
послуг 

Показники яко-
сті обслугову-

вання

Задоволення потреб 
споживачів 

Незадоволення потреб 
споживачів 

Показники мо-
тивації персо-

налу

Якість обслу-
говування на 
підприємствах 
сфери послуг 

 
Рис. 2. Модель взаємозв’язку між якістю обслуговування  

та задоволенням потреб споживачів 

Запропонована модель взаємозв'язку показників якості обслуговування з показниками мо-
тивації персоналу, яка дозволяє виявити всі можливі зв’язки показників якості обслуговування 
з показниками мотивації персоналу. Це дає можливість впливу саме на ті показники мотивації 
персоналу, які найбільшою мірою забезпечують підвищення якості обслуговування споживачів. 
Запропонована модель може бути застосована на будь-якому підприємстві сфери послуг.  

Розроблена модель взаємозв’язку між якістю обслуговування та задоволенням потреб 
споживачів підтверджує первинну роль задоволення потреб споживачів та показує, як якість 
обслуговування впливає на споживача. 
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