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УДК 65.050 
 
У збірнику надруковані матеріали ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ 
АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015), яка проводилась на базі кафедри 
маркетингу Київського національного лінгвістичного 
університету 27 березня 2015 р. Збірник складається з наукових 
досліджень, присвячених актуальним питанням ефективності 
підприємницької діяльності, ринку подорожей та туризму, 
маркетингових аспектів конкурентоспроможності субєктів 
підприємницької діяльності, управління персоналом в 
організаціях сфери послуг, маркетингового менеджменту, 
освітології та брендингу. Особлива увага приділяється 
проблемам та тенденціям сучасного розвитку галузей 
національної економіки України. 
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Яку б матеріально-речову форму новий продукт не мав, процес 

його створення передбачає планування і здійснення інноваційної 

діяльності в кілька етапів: генерування ідей, оцінювання та відбір 

перспективних ідей, розробка концепції товару, розробка і створення 

дослідного зразка, пробний маркетинг. Створення маркетингового 

плану інновації визначає не тільки скоординованість і організованість 

її втілення в життя, але і її економічний успіх.   
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ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

Дослідження довгострокових тенденцій світового та вітчизняного 

техніко-економічного розвитку показують, що динаміка 

відтворювальних процесів, які супроводжуються зміною структур 

національних економік, ґрунтується на циклічних коливаннях, 

безпосередньо пов'язаних із науково-технічним прогресом та 

інноваційними перетвореннями. Саме циклічна концепція 

інноваційного розвитку стає сьогодні основою формування 

конкурентоспроможності сучасних організацій.  

Життєво-циклічна концепція організації демонструє особливе 

значення основних вихідних принципів концепції, які вимагають 

вивчення економічних об'єктів і систем із позицій їх саморозвитку та 
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вдосконалення. В інноваційної діяльності економічні об'єкти такі, як 

підприємство, організація, технологія, товари та послуги, 

розглядаються в ієрархічній співпідпорядкованості і взаємодії, як 

цілісна сукупність засобів і способів, спрямованих на безперервне 

оновлення. Таким чином, життєво-циклічний підхід розглядає процес 

створення і освоєння нововведень та операційний процес як динамічно 

синхронізовану систему. 

У рамках цього підходу найбільш плідною сучасної ідеєю 

життєвих циклів є концепція великих технологічних систем, що 

включає еволюцію і перетворення технологій як економічних об'єктів. 

При цьому, розвиток технологічних систем реалізується за двома 

напрямками: вдосконалення базових і створення принципово нових 

технологій. У міру поліпшення і модернізації технологій, їх переходу у 

стадію зрілості й насичення ринку пропонованою продукцією, 

подальший технологічний розвиток у рамках старої парадигми стає 

невигідним, падають обсяги продажів і прибуток. Це спричинює, як 

зазначає О.Яременко, появу принципово нових рішень, «проривних» 

технологій, які закладають основу нових технологічних укладів, 

виробництв і галузей [2, c.97]. 

У рамках операційних процесів в організаціях переваги життєво-

циклічної концепції виявляються у врахуванні часового фактору; 

визначенні центральної тенденції процесу, наочності динаміки 

перетворень і логіки розгортання процесу; забезпеченні прозорості 

матеріальних, інформаційних і фінансових потоків. 

Ще однією важливою перевагою життєво-циклічної концепції в 

операційному менеджменті є створення математичних моделей 

життєвих циклів. У них життєвий цикл складається з окремих ділянок, 

кожен з яких має математичний опис залежності рівня розвитку будь-

якого економічного об'єкта від зовнішніх і внутрішніх умов, що 

виникають на тому чи іншому відрізку часу. Це дає можливість 

операційному менеджеру виробити оптимальні рішення щодо 

організації операційних процесів та підвищення їх ефективності. 

Для першої стадії життєвого циклу організації характерними є 

висока невизначеність факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, недостатньо виражені ефекти координації і інтеграції в 

операційній системі, незадовільна ефективність операційних процесів. 

Це потребує значної концентрації повноважень і відповідальності у 

системі управління і контролю, ретельної діагностики та аналізу всієї 

доступної для операційних менеджерів інформації про ринки, 

конкурентів і реакцію споживачів на продукцію для визначення 
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очікуваного рівня попиту, динаміки цін і ймовірності результатів 

боротьби з конкурентами. 

На другій стадії життєвого циклу організації, бізнес 

розширюється, оскільки ефективне створення і впровадження 

нововведень служать основою її економічного зростання та посилення 

цілісності операційної системи. На цій стадії важливим завданням є 

вибір адекватних організаційних структур і методів управління, 

спрямованих на збалансований розподіл повноважень і 

відповідальності, чітку спеціалізацію підрозділів і ланок, оптимальну 

організацію інформаційних потоків. Мірою життєздатності організації 

на даному етапі служить оптимальне співвідношення основних 

операційних процесів, що забезпечують швидке зростання 

ефективності. 

Стадія зрілості базується на фундаменті стабільних і 

продуктивних операційних процесів, на високій результативності 

інновацій. Це обумовлює найвищі показники ефективності 

функціонування операційної системи. За таких умов організація для 

подальшого розвитку своєї стратегії спрямовує зусилля на управління 

витратами, поліпшення системи стимулювання і перенавчання 

персоналу, подальше удосконалення технологій [1, c.70]. 

Остання стадія життєвого циклу характеризується спадом 

ефективності операційної системи та необхідністю вибору між її 

ліквідацією чи перетворенням. 

Дослідження особливостей операційних процесів, що 

здійснюються в організації, та впливу на них її життєвого циклу, 

лежить в основі підвищення результативності операційного 

менеджменту та сприяє формуванню і розвитку 

конкурентоспроможності організації. 
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