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ВСТУП 

 
Метою вивчення  навчальної дисципліни «Управління установами 

невиробничої сфери» є формування у майбутніх менеджерів системи знань і 

практичних навичок щодо організації надання послуг та управління 

підприємствами невиробничої сфери; складових елементів комплексного 

процесу виробництва і надання послуг для підвищення ефективності 

функціонування організацій, які є суб’єктами невиробничої сфери; 

забезпечення можливості використання одержаних знань щодо підвищення їх 

конкурентоспроможності та ефективності функціонування. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення 

навчальної дисципліни «Управління установами невиробничої сфери» є 

отримання теоретичних знань і практичних навичок з менеджменту 

невиробничої сфери, підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють 

науково обґрунтованими методами організації діяльності в установах 

невиробничої сфери.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– сутність невиробничої сфери в сучасних умовах;  

– особливості послуги як специфічного виду товару;  

– сутність, значення та завдання менеджменту невиробничої сфери; 

– класифікацію і систематизацію послуг; 

– чинники, що визначають потребу в новій послузі; 

– сутність менеджменту сервісного підприємства; 

– основні перспективні напрями розвитку невиробничої сфери; 

– сутність, особливості  та принципи планування у сфері послуг; 

– особливості, помилки та принципи мотивування на підприємствах 

сфери обслуговування; 

– нові технології підтримки управлінських рішень у невиробничій сфері; 

– модель ухвалення споживачем рішення про покупку послуги; 
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– механізми забезпечення підвищення якості послуг; 

уміти: 

– характеризувати призначення сфери послуг в економічній системі 

країни; 

– класифікувати і систематизувати сферу послуг; 

– характеризувати етапи життєвого циклу послуг і визначати їх цінність; 

– застосовувати сучасні принципи та знати напрями управління 

установами невиробничої сфери; 

– систематизувати складові системи менеджменту підприємства сфери 

обслуговування; 

– здійснювати планування діяльності підприємств, що надають послуги; 

– застосовувати принципи ефективного контролю сервісної діяльності; 

–  використовувати моделі і методи розробки управлінських рішень; 

– характеризувати відповідальність та етику менеджменту у сфері 

обслуговування; 

– визначати ризики споживачів у сфері послуг; 

– прогнозувати соціально-психологічний клімат сервісного підприємства;  

– визначати ефективність менеджменту сервісного підприємства. 

Основна мета контрольних завдань - конкретизація та розкриття 

визначених на лекціях положень, що стосуються основних етапів розвитку 

менеджменту невиробничої сфери. У ході обговорення проблемних завдань 

студенти в форматі індивідуальної  контрольної роботи самостійно вивчають 

різні питання та роблять власні висновки, щодо освоєних питань.  

Практична частина контрольної роботи включає проведення контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми, розв’язування 

та виконання контрольних завдань з їх обговоренням, їх перевірку, оцінювання. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок розв’язання завдань.  
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти зі спеціальності 073 – «Менеджмент», які навчаються без 

відриву від виробництва (в тому числі скороченого терміну навчання), за час 

вивчення дисципліни «Управління установами невиробничої сфери» повинні 

виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна 

робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого 

засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до 

диференційованого заліку. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

„0”, виконують контрольну роботу №10, якщо остання цифра „2”, виконують 

роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з обраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти зміст теми. При цьому важливо не тільки детально 

проаналізувати питання вибраної теми, але й показати своє бачення 

поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи має сприяти більш 

глибокому та детальному вивченню дисципліни, сконцентрувати увагу на 

особливостях розкриття певних тем та понять. 
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Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 – інтервал 

– 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша 

сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для 

плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний 

обсяг роботи – 15-20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним вимогам: 

 правильно розкриває запропонований план; 

 виявляє знання джерел літератури за обраною темою; 

 обов’язково містить джерела посилання, що запобігає плагіату; 

 вміщує достовірний матеріал; 

 відповідає правилам оформлення. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
 

Тема 1 Економічна сутність та особливості послуги як товару 

План 

1. Сутність невиробничої сфери в сучасних умовах.  

2. Значення сфери послуг в економічній системі країни.  

3. Поняття і сутність послуги. Особливості послуги як специфічного виду 

товару.  

4. Глобалізація послуг і специфічні особливості міжнародної торгівлі 

послугами.  

5. Структура світової торгівлі послугами. 

Література: [1, с. 15–38; 4, с. 29–81; 5, с. 23–49; 16, с. 27–50]. 

 

Тема 2 Класифікація і загальна характеристика послуг 

План 

1. Класифікація і систематизація послуг.  

2. Загальна характеристика основних видів послуг та їх особливостей. 

3. Особливості торговельних і побутових послуг.  

4. Особливості соціально-культурних послуг.  

5. Особливості житлово-комунальних послуг.  

6. Особливості транспортних послуг. 

7.  Особливості послуг зв’язку та інформаційних послуг. 

8.  Особливості інформаційно-консультативних, ліцензійних і 

фінансових послуг. 

Література: [1, с. 32–57; 4, с. 94–133; 6, с. 15–49; 7, с. 33–46; 8, с. 33–59]. 

 

Тема 3 Проектування та етапи життєвого циклу послуги. Основні 

стадії процесу розробки послуги 

План 

1. Чинники, що визначають потребу у новій послузі.  
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2. Визначення цінності послуги. Модель цінності послуги. 

3. Етапи  та особливості життєвого циклу послуг. 

4. Основні стадії процесу розробки послуги. 

Література: [8, с. 60–89; 11, с. 127–180; 13, с. 49–61; 16, с. 85–129;]. 

 

Тема 4 Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг 

План 

1. Сутність менеджменту сервісного підприємства.  

2. Поняття, цілі та завдання менеджменту у сфері послуг.  

3. Рівні управління сервісного підприємства.  

4. Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування.  

5. Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система. 

6. Особливості функціонування організації, що надає послуги.  

7. Функції та процес управління сервісного підприємства.  

8. Методи управління сервісним підприємством.  

9. Підходи до формування структури ефективно керованої організації у 

сфері послуг: організація з єдиною структурою; «Мисливці» і «Фермери». 

Література: [1, с. 39–50; 3, с. 14–56; 8, с. 103–121; 14, с. 32–60]. 

 

Тема 5 Стратегічне планування у сфері послуг 

План 

1. Концепція стратегічного планування.  

2. Поняття стратегії та її класифікація, основні види стратегій.  

3. Основні чинники вибору стратегії організації.  

4. Сутність, особливості  та принципи планування у сфері послуг. 

5. Сутність і особливості прогнозування попиту.  

6. Методи прогнозування попиту на послуги.  

7. Стратегічні дії для стимулювання попиту у невиробничій сфері. 

Література: [2, с. 32–45; 6, с. 142–156; 8, с. 129–160; 13, с. 227–250]. 
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Тема 6 Мотивація як функція менеджменту  

План 

1. Сутність понять «мотивація» та «мотиваційний процес». 

2. Первинні та  змістовні теорії мотивації. 

3. Процесуальні теорії мотивації. 

4. Особливості, помилки та принципи мотивування на підприємствах 

сфери обслуговування. 

Література: [4, с. 152–164; 7, с. 58–76; 8, с. 199–210; 17, с. 177–192]. 

 

Тема 7 Управлінський контроль сервісного підприємства 

План 

1. Сутність контролю і його значення в управлінні сервісним 

підприємством.  

2.  Види і методи контролю у сфері послуг. 

3. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів.  

4. Принципи ефективного контролю сервісної діяльності.  

5. Контроль якості послуг. 

Література: [1, с. 169–180; 4, с. 242–256; 8, с. 219–237; 10, с. 227–250; 12,        

с. 325–336; 14, с. 327–366; 17, с. 310–325]. 

 

Тема 8 Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг 

План 

1. Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг.  

2. Підходи до прийняття управлінських рішень сфери послуг.  

3. Чинники, що впливають на розробку і прийняття управлінських 

рішень. 

4. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

5. Моделі й методи розробки управлінських рішень сфери послуг. 

Література: [6, с. 69–80; 7, с. 342–356; 12, с. 221–259; 14, с. 227–250]. 
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Тема 9 Особливості маркетингу послуг. Якість послуги та напрями 

її підвищення. 

План 

1. Клієнт  як головний елемент менеджменту послуг.  

2. Поведінка споживача та його значення в процесі надання послуг.  

3. Модель ухвалення споживачем рішення про покупку послуги.  

4. Ризики споживачів у сфері послуг.  

5. Відмінності маркетингу товарів і послуг. Маркетинг-мікс. 

Сегментація ринку маркетингу послуг.  

6. Визначення терміну «якість» і чинників, що визначають її 

необхідність у сучасних організаціях з надання послуг.  

7. Критерії якості послуг. Забезпечення підвищення якості послуг. 

Література: [5, с. 129–160; 9, с. 142–156; 14, с. 321-359; 15, с. 127–153; 

16, с. 227–243]. 

 

Тема 10 Суть управління трудовими ресурсами та культура 

сервісного підприємства 

План 

1. Сутність управління трудовими ресурсами.  

2. Особливості навчання персоналу.  

3. Типи співробітників у сфері послуг.  

4. Продуктивність у сфері послуг.  

5. Організаційна культура сервісного підприємства. 

6. Культура менеджменту сервісного підприємства.  

7. Відповідальність та етика менеджменту у сфері обслуговування. 

8. Соціально-психологічний клімат сервісного підприємства. 

9. Ефективність менеджменту сервісного підприємства. 

Література: [8, с. 294–335; 12, с. 242–286; 13, с. 521-559; 17, с. 307–328]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
 

1 Особливості розробки та створення послуг. Концепція нової послуги  

Завдання 1. Розробіть проект одного виду послуги із нижчепереліченого 

списку: виробництво та встановлення металопластикових вікон і дверей; 

відкриття піцерії; курси з дистанційного навчання; відкриття станції технічного 

обслуговування; створення підприємства з індивідуального пошиття одягу; 

створення Інтернет-магазина електроніки; ландшафтні послуги; відкриття 

аптеки; написання курсових, дипломних робіт; продаж будматеріалів; відкриття 

дитячого освітнього закладу, консалтингові послуги, інжинирингові послуги 

тощо. 

Використовуючи один з методів розробки послуги, розробіть концепцію 

нової послуги. Обґрунтуйте ефективність впровадження даної послуги. 

Підготуйте її презентацію.  

Завдання 2. Систематизуйте наведені послуги за класами і сформулюйте 

їх загальні характеристики. Перелік послуг: готельні, соціальні, інформаційні, 

туристичні, побутові, послуги громадського харчування, автосервісу, медичні 

послуги, послуги авіаперевезень, фінансові послуги, юридичні послуги, 

послуги освіти, ремонтні послуги, страхові послуги. 

З метою систематизації послуг необхідно скласти перелік споріднених і 

відмінних характеристик, які допоможуть у визначенні класів та розподілу 

послуг за ними. Для розв’язання завдання слід використати загальний підхід 

до класифікації послуг, а саме – на кого (на що) спрямовані послуги та їх 

характер: матеріальні (відчутні) або нематеріальні (невідчутні). 

Завдання 3. У одному з районів обласного центру функціонує понад         

35 підприємств різних форм власності, основною діяльністю яких є надання 

таких платних послуг фізичним і юридичним особам: послуги з ремонту і 

реставрації будівель, транспортні перевезення вантажів, консалтингові 

послуги, технічний захист інформації, туристично-екскурсійні послуги, 

аудиторські послуги, франчайзинг, фінансово-кредитні послуги, 
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косметологічні послуги, освітні послуги, житлово-комунальні послуги, 

охоронні послуги, експертні послуги, стоматологічні послуги, хімчистка, 

рекламні послуги, будівельні послуги, ритуальні послуги, послуги з 

працевлаштування, банківські послуги, юридичні послуги, консигнаційні, 

пасажирські перевезення, рекламні послуги. 

Розробіть матрицю сегментації послуг. На основі позиціонування послуг 

на ринку запропонуйте нові їх види. Чинники сегментації послуг можуть бути 

комбінованими, тому матриця послуг має вигляд таблиці, у якій розкрито 

функції послуг, що надаються споживачеві. 

 

2. Механізм функціонування організації, що надає послуги 

Кейс «Досвід перебудови організаційної структури» 

Довідка: представництво компанії «Берінгер Інгельхайм Фарма» працює в 

Україні 10 років; штат представництва ‒ 38 чол.; штаб-квартира ‒ у Відні 

(Австрія). 

— Чим займається ваше представництво? 

— Функції в нас виключно маркетингові: просувати на ринок лікарські 

препарати виробництва корпорації. Не продавати (цим займаються партнери ‒ 

дистриб’ютори), а саме просувати. Ми подаємо інформацію про продукцію 

лікарям, провізорам, співробітникам органів охорони здоров'я. 

— Отже, "живих" грошей ви не приносите. А як оцінюється 

ефективність вашої діяльності? 

— Дуже просто. Наша задача полягає, у кінцевому підсумку, у збільшенні 

продажів материнської компанії, що розробляє і виробляє різні ліки: і ті, котрі 

можна купити в аптеці без рецепта, і ті, для покупки яких необхідний рецепт 

лікаря, і ті, котрі можуть застосовуватися винятково в лікарнях (так звані 

госпітальні продукти). 

— А в чому полягала зміна стратегії вашого представництва? 

— Ще два роки тому ми спеціалізувалися переважно на ліках з 

безрецептурного списку. Тому основними цільовими групами були 
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співробітники аптек і дистриб’юторскі фірми.  

Відслідковуючи зміни, що відбуваються на фармацевтичному ринку, ми 

усвідомили, що в нас є можливість зайняти неохоплені раніше госпітальний і 

рецептурний сектори. 

Залишилося визначити, хто і як повинен вести ці нові напрямки, як це 

повинно бути організовано. Будь-яка робота – це насамперед люди. Чи 

запрошувати нових співробітників або додатково навантажувати старих? 

— Яка була структура представництва в той час? 

— Наше представництво, як і більшість подібних представництв в Україні, 

складається з центрального офісу в Києві і мережі регіональних медичних 

представників (філдфорсів, у перекладі з англійського — «польові сили»). 

Раніше наші медичні представники на місцях дуже часто виступали в ролі 

«маленьких людей», керованих з Києва з незначними можливостями, щодо 

прийняття рішень. «Зверху» їм спускалися завдання до виконання, потім раз на 

місяць приймалися звіти. Керував співробітниками зовнішньої служби 

філдфорс-менеджер. 

У ролі проміжних передавачів інформації між філдфорс-менеджером і 

медичними представниками виступали дистрікт-менеджери (обласні 

менеджери). 

Спілкування медичних представників із продукт-менеджерами, з 

фінансовим менеджером і іншими співробітниками офісу також здійснювалося 

через філдфорс-менеджера. Медичні представники відправляли йому звіти і 

запити, а він переправляв їх далі. Така централізація діяльності виправдовувала 

себе під час кризи, але потім стала гальмувати рух інформації, оскільки на 

внутрішньофірмову комунікацію йшло іноді півтора-два місяці. 

— Це означає, що і «крики» про допомогу, і слушні пропозиції «польових 

співробітників» залишалися тривалий час без уваги? 

— Звичайно. І створювалося відчуття, що їх діяльність не дуже важлива 

для компанії, оскільки на інформацію немає належної реакції. 

Просування конкретних продуктів дуже часто було неефективним через 
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непогодженість дій менеджерів у Києві, відсутності розробленої стратегії 

одночасного просування декількох продуктів в одному регіоні одним медичним 

представником. Кожен продукт-менеджер вважав свій продукт чи проект 

найважливішим. І це приводило в сум'яття медпредставників і робило їх роботу 

непродуктивною. 

— І ви вирішили, що назріла необхідність «ламати» старі 

внутрішньофірмові підвалини? 

— Зміну стратегії диктували нові умови роботи: тепер медпредставникам 

потрібно було супроводжувати кілька напрямків одночасно. Тобто, якщо раніш 

наші співробітники ходили тільки по аптеках, тепер їм необхідно обходити 

поліклініки, лікарні й органи охорони здоров'я, спілкуватися з лікуючими 

лікарями, представляти їм інформацію про декілька продуктів компанії 

одночасно. 

А як усе це сполучити, якщо вони раніше вели тільки один проект? Саме 

тут ми і зрозуміли, що необхідно корінні зміни в організаційній структурі. 

Потрібно надати медпредставникам велику самостійність, делегувати їм великі 

повноваження і покласти на них велику відповідальність за результати роботи, 

попередньо забезпечивши їх необхідними інструментами. 

Потрібно було перевернути організаційну піраміду в такий спосіб: 

відтепер не співробітники в регіонах працюють на офіс, а навпаки, центральний 

офіс потрібний для того, щоб допомагати співробітникам у регіонах. 

— З чого почалися ці зміни? 

— У першу чергу була ліквідована позиція філдфорс-менеджера. Дистрікт-

менеджери перестали бути посередниками в передачі інформації, зосередивши 

свої зусилля на виконанні виключно адміністративних функцій. Це дозволило 

медпредставникам спілкуватися прямо з усіма відділами центрального офісу. 

Кожен медпредставник був проінформований про те, що тепер він і тільки 

він є господарем своєї території і головним представником компанії в даному 

регіоні. Для поліпшення комунікації з офісом кожен медпредставник одержав 

мобільний телефон і комп'ютер з підключенням до електронної пошти. 
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Були введені нові форми щотижневих звітів, які кожен менеджер 

зобов'язаний прочитати у вівторок наступного тижня і відреагувати на них 

протягом цього ж тижня. 

— Так просто? Забрали зайву ланку, і весь механізм став працювати 

краще? 

— Тільки цього, звичайно ж, було мало. Необхідно було закріпити ці зміни 

у свідомості не тільки медпредставників, але і співробітників центрального 

офісу. Крім того, потрібно було дати співробітникам нові знання і прищепити 

нові навички. Тому ми провели ряд тренінгів для медичних представників. 

Перший – розвиток лідерських якостей, щоб медпредставники відчули себе 

дійсними господарями території. Другий – тайм-менеджмент, щоб вони 

навчилися керувати своїм часом, третій – керування проектами, уміння вести 

кілька проектів одночасно. Причому ці тренінги були розроблені саме під нашу 

фірму, під нашу ситуацію. 

— Ну, допустимо, ваші регіональні представники відчули себе "людьми" на 

своїх робочих місцях. А як відреагували співробітники центрального офісу на 

такі зміни? Не сама приємна метаморфоза: з "господарів" у "слуги"... 

— Для них теж були проведені тренінги: по командній взаємодії, 

керуванню проектами і керуванню змінами. 

Причому кожен наступний тренінг був продовженням попереднього. Усе 

це, звичайно, позначилося і на рості продажів продукції компанії в Україні, і на 

фінансуванні нашого представництва материнською корпорацією. У нас 

з'явилася можливість забезпечити медпредставників офісами, набрати туди 

нових співробітників. Тому виникла необхідність навчити наших "господарів 

регіонів" методам здійснення взаємодії на "їх" території. Для нас дуже важливо, 

щоб співробітники в регіонах не конкурували, а доповнювали один одного. 

— Тобто, від усіх цих змін «постраждав» тільки один співробітник — 

філдфорс-менеджер, посада якого скоротили? 

— Я б так не сказав. Ця людина залишилася в компанії, просто тепер він 

працює продукт-менеджером. Насправді на дев’ятьох ключових позиціях у 



 17 

представництві помінялися люди. І саме після того, як ряд менеджерів змогли 

перебороти внутрішні проблеми, зв'язані з призначенням на інші посади, я 

зрозумів, що наша компанія дійсно придбала нову якість – уміння адаптуватися 

до умов зовнішнього середовища. 

— Усе-таки був опір? 

— Я не можу сказати, що опір нововведенням був активним. Було деяке 

непорозуміння співробітниками того, чому при відсутності «пожежі» 

проводяться подібного роду зміни. Але поступово і це було переборено – 

вдалося пояснити, що зміни відкривають нові можливості для всієї нашої 

організації в цілому. За час перебудови з компанії не пішов жоден менеджер, 

тільки два медпредставники з дев’ятнадцяти залишили представництво – на 

жаль, вони не змогли або не захотіли з якихось причин поміняти стиль роботи і 

спосіб мислення. 

— Як зараз виглядає структура представництва? 

— У даний час у нас у кожному регіоні є тільки два ключових 

співробітники: господар регіону – медичний представник, що володіє 

унікальними знаннями території, у рамках якої він працює, і продукт-менеджер. 

Їх взаємодія заснована на принципі партнерства. Це дві абсолютно рівні 

одиниці, ніхто з них не підкоряється іншому адміністративно. Тільки від їх 

взаємодії залежить успіх продукту, і вони обоє відповідальні за його 

просування. 

Інші підрозділи – допоміжні, вони зобов'язані підготувати все необхідне 

для того, щоб кооперація продукт-менеджера і медичного представника була 

максимально ефективною. 

— Отже, медпредставниками ніхто не керує. Чи не дає їм це ґрунт для 

зловживань? 

— Я постійно зіштовхуюся з цим питанням, коли розповідаю про 

скасування позиції філдфорс-менеджера. 

Потрібно довіряти своїм співробітникам, особливо коли вони далеко від 

офісу. Повірте, жоден самий геніальний філдфорс-менеджер чи глава 
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представництва не в змозі контролювати роботу медпредставника за сотні 

кілометрів від офісу. Тому довіра всередині фірми – це також важливий фактор 

позитивного розвитку. 

Що стосується керування медпредставниками – у фірмі є співробітник-

координатор всієї інформації, що стосується регіонів. До речі, ще одна важлива 

деталь – інформація з офісу повинна постійно повертатися назад у регіони у 

вигляді узагальнених звітів. Чомусь вважається, що в медпредставників є лише 

обов'язок відправляти звіти в центр. Ми ввели ще одне правило – вони мають 

право регулярно вимагати й одержувати з офісу звіти, зроблені на основі 

інформації, отриманої з регіонів раніше. Природно, у менеджерів офісу з'явився 

обов'язок регулярно надавати належну інформацію в регіони. 

— І все-таки, є реальна віддача від структурних і культурних 

перетворень? 

— У принципі, працювати нам зараз значно легше і цікавіше. А про 

ефективність роботи можна судити по істотному росту продажів – більш ніж на 

30%. Особливо радує той факт, що найбільш істотний приріст мають ті 

препарати, заради яких і була затіяна вищезгадана реорганізація. 

— Усе це позначилося на зарплаті співробітників? 

— Не стільки на зарплаті, скільки на умовах роботи і якості життя. Ми 

забезпечили співробітників новими автомобілями, мобільними телефонами, 

сучасними комп'ютерами, новою оргтехнікою. Усі співробітники мають 

можливість виїхати на короткочасний відпочинок два рази в рік: у Крим і в 

Карпати. Недавно повернулися з Італії, куди їздили у відрядження майже усім 

офісом. Я говорю «майже», тому що декого залишили в офісі. Тих, хто не 

справився зі своїми задачами. 

Крім того, дуже важливим мотивуючим фактором є те, що організація не 

перешкоджає розвитку співробітника як особистості. Проводячи на роботі 

третину свого свідомого життя, людина повинна мати можливість зберегти 

психологічне здоров'я. 
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Завдання до кейсу 

1. Описати комплекс організаційних змін, які відбулися в компанії сфери 

послуг. 

2. Побудуйте організаційну структур управління представництвом 

іноземної компанії до і після стратегічних змін. 

3. Оцініть позитивні та негативні риси «старої» та «нової» організаційної 

структури. 

4. Які індивідуальні та групові зміни відбулися внаслідок організаційних 

змін у сфері надання послуг? 

5. Чи був опір змінам і як його подолали в організації? 

6. Як можна оцінити ефективність змін? 

 
3. Ефективність роботи сервісного підприємства 

Завдання 1. Підприємство, що займається торгівлею туристичними 

товарами, підприємство-виробник спортивно-туристичного інвентарю та 

приватний будинок відпочинку вирішили створити туристичну фірму (приватне 

акціонерне товариство). Основний вид діяльності – туристичні послуги, 

додатковий – забезпечення спортивно-туристичним інвентарем, одягом, 

роздрібна торгівля, прокат тощо. Інвестований засновниками капітал становив 

142,0 тис. грн. Після першого року функціонування новостворене ПрАТ досягло 

таких результатів: чистий прибуток від основної діяльності – 29,6 тис. ум. од., 

чистий прибуток від додаткової діяльності – 6,9 тис. ум. од., амортизаційні 

відрахування – 25,0 тис. ум. од. 

Необхідно розрахувати рентабельність діяльності ПрАТ, визначити термін 

окупності інвестицій у ПрАТ та обґрунтувати доцільність його створення, а 

також скласти перелік платних додаткових послуг, які б забезпечили збільшення 

чистого прибутку, підвищення рентабельності функціонування підприємства на 

ринку послуг. 

Рентабельність новоствореного акціонерного товариства (Ер) розраховують 

за формулою: 
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Ер = (ЧП+А) / К, 

де ЧП – чистий прибуток від усіх видів діяльності, ум. од.; А – 

амортизаційні відрахування, ум. од.; К – капітальні витрати (інвестований 

капітал), ум. од. 

Термін окупності інвестицій (Т0) доцільно розрахувати за формулою: 

То = 1 / ЧП, 

де Т0 – термін окупності інвестицій, роки; ЧП – чистий прибуток від усіх видів 

діяльності, ум. од. 

Якщо рентабельність цього проекту внаслідок розрахунків становить            

20 –30 % з терміном окупності витрат до 1 року, його можна вважати доцільним. 

Завдання 2. Фізична особа – підприємець 2017 р. заснував приватне 

підприємство з індивідуального пошиття чоловічого одягу. Для цього він 

використав 60 тис. грн. власних коштів і взяв кредит у банку. Виробничо-

господарську діяльність планувалося здійснювати в орендованому приміщенні. 

Інші вихідні дані подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

В
ар

іа
н

ти
 Середньоспискова чисельність 

працівників на момент 

створення, осіб 

Прогнозні обсяги реалізації 

продукції, тис. грн 

Прогнозні оцінки витрат, 

тис. грн 

Роки 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 35 1500 1700 2000 45,0 47,0 50,0 

2 40 1700 1900 2100 45,0 45,0 47,0 

3 60 1800 2000 2300 44,0 46,0 49,0 

4 52 1600 1800 2000 42,0 43,0 44,0 

5 45 1200 1500 1800 40,0 43,0 45,0 

 
Оцінювати фінансове забезпечений можливості функціонування 

підприємства доцільно для кожного прогнозного року за такою методикою: 

а) визначення прогнозованого прибутку (Пі): 

Пі = Рі - Сі, 

де Рі – прогнозна оцінка обсягів реалізації продукції за конкретний рік, тис. грн; 

Сі – прогнозна оцінка витрат за конкретний рік, тис. грн; 
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б) розрахунок прогнозованої рентабельності (R): 

R = ЧПі / Рі, 

де ЧПі – прогнозний чистий прибуток за конкретний рік, тис. грн;  

в) визначення продуктивності праці (Ппр): 

Ппр = Рі /Чпр, 

де Чпр – середньоспискова чисельність працівників на момент створення за 

конкретний рік, осіб; 

г) визначення коефіцієнта чистого прибутку (КЧП): 

КЧП = ЧПі / ІК, 

де ІК — сума інвестованого (власного) капіталу, тис. грн. 

Якщо протягом аналізованого періоду підприємство буде рентабельним, це 

свідчить про можливість власника забезпечити його функціонування. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет і методологічні принципи управління установами невиробничої 

сфери. 

2. Значення сфери послуг в економічній системі країни.  

3. Поняття і сутність послуги.  

4. Глобалізація послуг і специфічні особливості міжнародної торгівлі 

послугами.  

5. Структура світової торгівлі послугами. 

6. Класифікація і систематизація послуг.  

7. Загальна характеристика основних видів послуг та їх особливостей. 

8. Чинники, що визначають потребу у новій послузі.  

9. Модель цінності послуги та її характеристика. 

10.  Етапи  та особливості життєвого циклу послуг. 

11. Основні стадії процесу розробки послуги. 

12. Сутність менеджменту сервісного підприємства.  

13. Поняття, цілі та завдання менеджменту у сфері послуг.  

14. Рівні управління сервісного підприємства.  

15. Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування.  

16. Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система. 

17. Особливості функціонування організації, що надає послуги.  

18. Функції та процес управління сервісного підприємства.  

19. Методи управління сервісним підприємством.  

20. Підходи до формування структури ефективно керованої організації у 

сфері послуг. 

21. Концепція стратегічного планування підприємства невиробничої 

сфери.  

22. Поняття стратегії та її класифікація, основні види стратегій у сфері 

послуг.  

23. Основні чинники вибору стратегії організації невиробничої сфери.  
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24. Сутність, особливості  та принципи планування у сфері послуг. 

25. Суть і особливості прогнозування попиту послуг.  

26. Методи прогнозування попиту на послуги.  

27. Стратегічні дії для стимулювання попиту у невиробничій сфері. 

28. Сутність поняття «мотивація» та мотиваційний процес у невиробничій 

сфері. 

29.  Первинні та змістовні теорії мотивації та їх застосування у сфері 

послуг. 

30. Особливості, помилки та принципи мотивування на підприємствах 

сфери обслуговування. 

31. Сутність контролю і його значення в управлінні сервісним 

підприємством. Види і методи контролю у сфері послуг. 

32. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів.  

33. Принципи ефективного контролю сервісної діяльності.  

34. Контроль якості послуг. 

35. Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг.  

36. Підходи до прийняття управлінських рішень сфери послуг.  

37. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

38. Моделі та методи розробки управлінських рішень сфери послуг. 

39. Поведінка споживача та його значення в процесі надання послуг.  

40. Модель ухвалення споживачем рішення про придбання послуги.  

41. Ризики споживачів у сфері послуг.  

42. Сегментація ринку маркетингу послуг.  

43. Визначення терміну «якість» і чинників, що визначають її необхідність у 

сучасних організаціях з надання послуг.  

44. Критерії якості послуг.  

45. Типи співробітників у сфері послуг. Продуктивність у сфері послуг.  

46. Культура менеджменту сервісного підприємства.  

47. Відповідальність та етика менеджменту у сфері обслуговування. 

48. Ефективність менеджменту сервісного підприємства. 



 24 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контрольне завдання складається з трьох складових і оцінюються за         

такими критеріями: 

– теоретико-реферативне завдання – максимально 5 балів; 

– практичне завдання – максимально 10 балів; 

– захист контрольної роботи – максимально 5 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході 

виконання та захисту контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління 

установами невиробничої сфери», дорівнює 20 балів. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Управління установами невиробничої сфери» – диференційований залік. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам. 

Остаточна рейтингова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як 

середня з балів поточного і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова 

оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється переведення 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 
шкалою 

Проміжок за 
накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Екзамен Залік 
Відмінно 

зараховано 

90–100 А – відмінно 

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

Задовільно 
64–73 D – задовільно 
60–63 Е – достатньо 

Незадовільно не зараховано 

35–59 
FX – незадовільно 

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення 
навчальної дисципліни) 
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