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APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BENCHMARKING TO IMPROVE THE MANAGEMENT
SYSTEM OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE
У статті розглядається система вдосконалення управління інвестиційною привабливістю туристично-рекреаційного комплексу України на основі використання принципів бенчмаркінгу. Визначено місце та роль бенчмаркінгу в системі туристично-рекреаційного комплексу. Окреслено основні
цілі та мету бенчмаркінгу в сфері управління інвестиціями підприємств туристично-рекреаційного
комплексу на регіональному рівні. Визначено методи, які доцільно застосовувати у ході проведення
бенчмаркингу на підприємствах туристичної галузі. Охарактеризовано особливості застосування бенчмаркінгу на мікро- та макрорівні.
У статті встановлено, що зміст бенчмаркінгу полягає у виявленні факторів і методів роботи, які
дозволять органам влади в регіонах України досягнути оптимальних результатів з метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу.
Узагальнено, що використання нових технологій управління інвестиційними процесами туристично-рекреаційного комплексу на сучасному етапі розвитку економіки є важливим завданням, що викликає значний інтерес у менеджерів підприємств рекреаційної та туристичної сфери.
Наведені в статті результати дослідження можуть бути використані в якості джерела інформації
для побудови та удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємствами туристично-рекреаційного комплексу.
The article deals with the system of improvement of investment attractiveness of the tourism industry of
Ukraine on the basis of the principles of benchmarking. It determines the place and the role of benchmarking
in the system of the tourist and recreational complex. The basic objectives and purpose of benchmarking in
the field of investment management of businesses of the tourist and recreational complex at the regional
level are also considered. The article defines the methods to be used in the course of benchmarking in
tourism industry. It also features benchmarking being applied on micro and macro level.
The article determines that the content of benchmarking is to identify the factors and methods of work
that will enable authorities in Ukraine's regions to achieve optimal results in order to increase the investment
attractiveness of the tourist and recreational complex.
It is generalized that the use of new technologies in investment management processes of tourist and
recreational complex at the present stage of economic development is an important task that is of great
interest to managers of recreation and tourism industry.
The research findings placed in the article can be used as a source of information for the formation and
improvement of investment attractiveness management of businesses of the tourist and recreational
industry.
Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, інвестиційна привабливість, бенчмаркінг, технологія бенчмаркінгу, інвестиційний процес, інвестиційний проект, інноваційний підхід, менеджмент, ефективність управління, конкурентні переваги, економіка, регіон.
Key words: tourism and recreation complex, investment attractiveness, benchmarking, benchmarking technology,
investment process, investment project, innovation approach, management, management effectiveness, competitive
advantages, economy, region.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бенчмаркінг — порівняльний аналіз діяльності
підприємств — дозволяє зрозуміти найбільш вразливі сторони підприємства порівняно з конкурентами та світовими
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лідерами у певній галузі та є поштовхом до удосконалення
його діяльності та підвищення конкурентоспроможності. У
зв'язку з цим даний інструмент маркетингу набирає все
більшої популярності серед українських підприємств тури-
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стично-рекреаційної сфери та потребує проведення подальПрактика показує, що нові прийоми і методи менеджших досліджень.
менту, в тому числі використовувані на рівні управління
підприємствами ТРК, найчастіше не є відкриттям окремих
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
керівників або управлінських команд. Новації народжуютьТА ПУБЛІКАЦІЙ
ся як результат ретельного дослідження діяльності ряду
Значний внесок у розвиток концепції та методології бен- управлінських структур підприємств ТРК, їхніх помилок і
чмаркінгу здійснили зарубіжні і вітчизняні вчені: Аренков успіхів. На нашу думку, порівняльний аналіз та активне заІ.А. [1], Ашуєв А.М. [2], Бєлокоровін Е.А. [3], Ватсон Г. [4— лучення досвіду регулювання інвестиційних процесів ТРК в
5], Гібсон Дж. [11], Донеллі Дж. [11], Зіберт Г. [6], Іванце- різних регіонах України дозволять розробити нові ефективні
вич Д. [11], Кемп Р. [7], Маслов Д.Г. [3], Михайлова О.А. [8], стратегії інвестиційного розвитку підприємств ТРК і тим саПротасов, Д.В. [9], Харрінгтон Х.Дж. [10] та ін. У їх працях мим прискорити їх прогрес.
висвітлено теоретичні засади застосування бенчмаркінгу на
Технологія менеджменту, орієнтована на виявлення і
підприємствах.
використання кращого досвіду роботи в певній галузі, називається бенчмаркінгом. В основі бенчмаркінгу лежить
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
концепція постійного вдосконалення діяльності, яка передЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
бачає неперервний цикл планування, координації, мотивації
Проте дослідження питання щодо формування теоре- і оцінки дій з метою сталого поліпшення роботи організації
тико-методичної бази бенчмаркінгу адаптованої до украї- [1].
нських умов, яка б відображала реалії української економАналогічно тому, як будь-яка комерційна фірма, завойіки, ще не досить добре висвітлено в освітній і фаховій літе- овує ринок, постійно використовуючи досвід інших компаній
ратурі. Усе це свідчить про актуальність обраної тематики, в якості відправної точки для своїх власних підходів, дера, відтак, зумовило вибір напряму дослідження.
жавні структури влади можуть використовувати бенчмаркінг
як інструмент оцінки виконаної роботи в цілях запозичення
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
передового досвіду менеджменту з інших успішно діючих
Основними завданнями статті є дослідження особливо- структур управління. Для регіональних органів влади нагальстей використання методів бенчмаркингу. Правильне зас- ною проблемою в сфері управління інвестиційною привабтосування методики бенчмаркінгу надасть змогу підвищити ливістю підприємств ТРК є пошук раціональних методів дерінвестиційну привабливість підприємств туристично-рекре- жавного регулювання інвестиційних процесів підприємств
аційного комплексу України на регіональному рівні.
ТРК, форм прямої участі в інвестиційній діяльності
підприємств ТРК, шляхів і способів підвищення ефективності
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
інвестиційних вкладень, посилення віддачі вкладених бюдНа сучасному етапі розвитку підприємств туристично- жетних коштів.
рекреаційного комплексу (ТРК) проблема залучення інвесДля вирішення вказаних завдань необхідно уважно вивтицій є однією з центральних для більшості суб'єктів в Ук- чати існуючий досвід і переймати прийоми і методи управлраїні. Рішення проблеми залучення інвестицій підприємств іння інвестиційними процесами підприємств ТРК, що діють
в умовах невисокої інвестиційної привабливості потребує в найбільш інвестиційно привабливих регіонах України. В
розробки і впровадження в практику спеціальних ефектив- сучасних умовах бенчмаркінг може стати одним з прогрених технологій управління та механізмів організації інвес- сивних методів підвищення ефективності управління інвестиційних процесів підприємств ТРК, що забезпечують досяг- тиційними процесами підприємств ТРК.
нення стратегічних цілей інвестиційного розвитку регіонів.
Існують певні особливості застосування бенчмаркінгу на
Керівники підприємств ТРК не повинні обмежуватися різних рівнях:
використанням тільки традиційних методів і технологій уп— на рівні управління підприємством ТРК (мікрорівні)
равління. Має сенс застосування більш прогресивних інстру- — це інструмент, який використовується для зміцнення конментів, що сприяють суттєвому підвищенню ефективності курентних позицій на ринку;
управління. Визначення та розробка нових технологій уп— на рівні управління регіональним ТРК (макрорівні)
равління інвестиційними процесами ТРК, на нашу думку, є в — це інструмент, який використовується для зіставлення
сучасних реаліях виключно важливим завданням, що вик- ефективності державної політики ТРК (зокрема, регіональликає значний інтерес у менеджерів підприємств рекреац- ної інвестиційної політики ТРК, що впливає на інвестиційну
ійної та туристичної сфери.
привабливість ТРК регіону).
Більшість підходів, конкретних прийомів і технологій усНа мікрорівні технологія бенчмаркінгу добре відома і
пішного менеджменту актуальні сьогодні не тільки для ко- широко застосовується в діяльності підприємств ТРК, але
мерційних структур ТРК, а й для органів державного управл- на макрорівні — практично не використовується. У зв'язку
іння. Умови розвитку української економіки такі, що багато з її високою ефективністю ця технологія менеджменту засметодів і прийомів менеджменту, які довели свою результа- луговує на те, щоб на системній основі впроваджувати її у
тивність в комерційному секторі, застосовуються в практиці практику державного управління, в тому числі для
управління. В результаті відмінності між менеджментом ко- підприємств ТРК.
мерційних і державних організацій зменшуються.
У сфері управління інвестиційними процесами
Управління інвестиційними процесами підприємств ТРК, підприємств ТРК система бенчмаркінгу може допомогти
яке полягає в цілеспрямованому впливі регіональних органів органам влади в різних регіонах України обмінюватися
влади на критерії, що підвищують надійність і ефективність інформацією про досвід вирішення проблем поліпшення
інвестицій, являє комплексну проблему. Спроби знайти влас- інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної приний шлях вирішення вказаної проблеми, як правило, вима- вабливості підприємств ТРК; оцінювати і порівнювати погають значних витрат часу і ресурсів. Найчастіше в бізнесі казники ефективності та результативності інвестиційної
найпростішим і надійним способом вирішення нового зав- діяльності підприємств ТРК з показниками найбільш
дання є використання досвіду конкурентів або партнерів в інвестиційно привабливих туристсько-рекреаційних команалогічній ситуації. Навіть якщо рішення не є оптимальним, плексів. У свою чергу, це створює умови для постановки
його можна адаптувати і поліпшити, в той час як самостійний чітких реалістичних цілей інвестиційного розвитку
пошук виходу зі скрутної ситуації, зазвичай, є більш доро- підприємств ТРК і пошуку оптимальних шляхів їх досягговартісним.
нення.
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Таким чином, у сучасних умовах бенчмаркінг може стати тією управлінською технологією, яка дозволить формалізувати передачу та адаптацію передового управлінського досвіду в сфері державного регулювання інвестиційних процесів підприємств ТРК. Перевагою даної технології
є те, що в процесі пошуку кращої практики використовуються способи порівняння об'єктів не тільки з кількісної сторони.
Бенчмаркінг порівнює якісну природу досліджуваних
об'єктів. Це є особливо актуальним для інвестиційної сфери, оскільки саме поняття "інвестиційний клімат" і пов'язані
з ним "інвестиційний потенціал" та "інвестиційний ризик"
носять скоріше якісний, ніж кількісний характер [2, с.10].
Головний зміст бенчмаркінгу полягає в тому, щоб виявити фактори і методи роботи, які дозволили органам влади в інших регіонах України досягнути оптимальних результатів з метою підвищення інвестиційної привабливості
підприємств ТРК. Для використання технології бенчмаркінгу зовсім не обов'язково виявляти і орієнтуватися на кращий досвід управління інвестиційними процесами
підприємств ТРК, досить використовувати досвід управління, який за тими чи іншими параметрами виявився більш
досконалий і на цій основі здійснювати вдосконалення власної діяльності. У процесі проведення такої діяльності бенчмаркінг не повинен орієнтуватися на проведення окремих
заходів, бо вони не дозволяють досягти очікуваного довгострокового ефекту. Тільки системний підхід і реалізація
відповідних програм можуть зменшити ризик втрати часу і
коштів. Отже, бенчмаркінг у сфері управління інвестиціями
підприємств ТРК набуває характеру безперервного процесу постійних удосконалень, оскільки кожен раз після впровадження тих чи інших нововведень здійснюється новий
пошук кращого досвіду управління.
Основною метою бенчмаркінгу в сфері управління інвестиціями підприємств ТРК, на наш погляд, є:
— оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємств
ТРК і виявлення слабких місць у плані інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику підприємств ТРК;
— усвідомлення необхідних змін з боку всіх членів команди управління;
— відбір ідей для кардинального підвищення інвестиційної привабливості підприємств ТРК;
— виявлення ефективних прийомів і методів управління інвестиційними процесами підприємств ТРК;
— розробка інноваційних підходів до вдосконалення
процесу управління інвестиційною привабливістю
підприємств ТРК;
— визначення довгострокових цільових показників
якості та ефективності управління інвестиційними процесами підприємств ТРК.
Результати бенчмаркінгу в сфері управління інвестиційними процесами підприємств ТРК повинні проявитися у
наступному:
— підвищення інвестиційної привабливості підприємств
ТРК;
— здійснення порівняльної оцінки позицій підприємств
ТРК на загальнодержавному інвестиційному ринку ТРК;
— виявлення стратегічного конкурентної переваги ТРК;
— збільшення рівня компетенції апарату управління в
плані регулювання інвестиційних процесів підприємств ТРК.
Отже, технологія бенчмаркінгу є оптимальною для визначення того, наскільки управління інвестиційними процесами підприємств ТРК є ефективним в порівнянні з іншими
ТРК. Зіставивши ряд показників, у тому числі і фінансових,
можна визначити власні слабкі та сильні сторони, позначити напрями, які вимагають розвитку, та шляхи вирішення
проблем. Крім того, порівнюючи власну діяльність ТРК з
роботою в інших регіонах України, можна вчасно замінити і
виправити прорахунки, а іноді й зовсім уникнути їх, виріши-
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ти проблемні ситуації, що виникають, перейняти ефективні
методи регулювання інвестиційної діяльності підприємств
ТРК, знайти шляхи оптимізації роботи персоналу управлінських структур, способи зниження бюджетних інвестиційних витрат [3, с.35].
У господарській практиці виділяються кілька типів бенчмаркінгу:
— внутрішній бенчмаркінг — порівняння аналогічних
процесів, характеру і якості роботи аналогічних підрозділів
усередині підприємств ТРК. В даному випадку можна легко
організувати обмін інформацією, але знаходження значних
відмінностей малоймовірно;
— конкурентний бенчмаркінг — порівняння діяльності
підприємств ТРК, якості їх роботи з найсильнішим зовнішнім
конкурентом (або декількома конкурентами). При даному
типі бенчмаркінгу існує певна складність в отриманні необхідної інформації;
— функціональний бенчмаркінг — порівняння діяльності підприємств ТРК з іншими організаціями, які виконують аналогічні функції, але не є прямими конкурентами.
Отримання необхідної інформації при такому типі бенчмаркінгу значно простіше, ніж в попередньому випадку;
— бенчмаркінг процесів — порівняння діяльності
підприємств ТРК з іншими організаціями, що діють в інших
галузях, але використовують один бізнес-процес.
У деяких джерелах виділяється ще й консультативний
бенчмаркінг. Його особливість полягає в тому, що спеціально створена консультативна служба займається збором і
аналізом необхідної інформації [4, с. 29].
В управлінні інвестиційними процесами підприємств
ТРК, на наш погляд, найбільш доцільно використання функціонального бенчмаркінгу в поєднанні з консультативним.
Консультативним бенчмаркінгом може займатися спеціально організована "Консультативна (координаційна) рада інвестиційного розвитку ТРК" при Державному агентстві України з туризму та курортів, яка здійснюватиме безпосереднє
управління інвестиційною діяльністю підприємств ТРК під
керівництвом голови Державного агентства України з туризму та курортів. До складу даної ради входять заступник голови Державного агентства України з туризму та курортів,
депутати, голови сільських поселень, керівники великих
підприємств ТРК, голови громадських організацій.
Основними функціями консультативної ради інвестиційного розвитку ТРК можуть бути:
— відбір перспективних інвестиційних проектів
підприємств ТРК;
— пошук і залучення партнерів для реалізації інвестиційних проектів;
— організація прямих ділових контактів;
— сприяння розробці та реалізації проектів ділової
співпраці, створенню спільних підприємств ТРК;
— організація спеціалізованих інвестиційних виставок
і ярмарків підприємств ТРК;
— проведення конференцій, семінарів, симпозіумів;
— організація навчання підприємців та менеджерів тощо.
Створення Консультативної ради інвестиційного розвитку ТРК має здійснюватися з урахуванням проблем, що постають перед підприємствами туристично-рекреаційного
комплексу. В Консультативній раді інвестиційного розвитку
підприємств ТРК в системі управління виділяють три основні
складові структурні блоку:
— аналіз і планування,
— організація і регулювання,
— контроль і моніторинг.
Залучення зовнішніх джерел інвестицій підприємствами ТРК регіонів в сучасних умовах неможливо без активізації зусиль регіональних владних структур, спрямованих на
підвищення інвестиційної привабливості і зниження інвес-
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
тиційного ризику в Україні. Потрібне впровадження 1 етап. Визначення об’єкта бенчмаркінгу – підприємства ТРК
спеціальних механізмів, процедур і функцій, що
становлять послідовність організаційних дій управлінських структур з просування стратегічних цілей 2 етап. Вибір партнера по бенчмаркінгу – на регіональному рівні
інвестиційного розвитку регіонів.
Пошук нових, нестандартних методів та 3 етап. Пошук інформації
інструментів управління інвестиційними процесами підприємств ТРК зумовлює необхідність ви- 4 етап. Аналіз інформації
користання сучасних технологій менеджменту,
які застосовуватимуться в комерційному середо- 5 етап. Адаптація та застосування досвіду, що вивчається для вирішення
вищі. В бенчмаркінгу інвестиційних процесів власних проблем та управлінь інвестиційними процесами підприємств ТРК
підприємств ТРК на регіональному рівні можна
Рис. 1. Етапи бенчмаркінгу в управлінні інвестиційними
виділити кілька етапів (рис. 1).
Застосування зазначених етапів дасть змогу:
процесами підприємств туристично-рекреаційного
— реалізувати якісно нові підходи до процесів
комплексу
і процедур управління соціально-економічним розПобудовано автором.
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