
 112 

Другим важливим кроком має стати обговорення прийнятої стра-
тегії в робочому колективі. 

Вкрай важливо в кожному структурному підрозділі підприємства 
сформувати ясне і чітке бачення того, як дана стратегія буде реалізо-
вуватися саме в конкретному відділі, бригаді. На цьому етапі необхід-
но обговорити зі співробітниками модель поведінки співробітника да-
ного підрозділу в кризовій ситуації, обговорити критерії оцінки праці. 
Керівник повинен переконатися в тому, що всі співробітники його під-
розділи розуміють свої завдання і те, якого поведінки чекає від них 
керівництво компанії. 

Саме тому третій кроком мають стати індивідуальні співбесіди з 
кожним співробітником відділу, підрозділу, бригади. У ході цих спів-
бесід необхідно уточнити цілі і завдання співробітника, його поведін-
ка, при необхідності внести корективи. В подальшому такі зустрічі 
повинні носити регулярний характер і відбуватися частіше, ніж у зви-
чайних умовах. 

У стресовій ситуації, народженої кризою, увага і турбота керів-
ника - найсильніший стимулятор діяльності для співробітника. Кожен 
працівник повинен відчувати себе частиною колективу, якому небай-
дужа доля цієї людини. Керівник в даному випадку виступає виразни-
ком турботи колективу про співробітника[2]. 

Ці заходи повинні бути спрямовані на формування у кожного 
співробітника і, в першу чергу, у керівників нового образу ставлення 
до роботи. 
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Сьогодні збереження ресурсів енергетики є одним із найсерйоз-
ніших завдань. Людство дуже неекономно використовує майже всі 
види енергоресурсів. Боротьба за енергію, за її джерела, за відкриття 
нових способів її перетворення і використання йде безперервно й де-
далі наростаючими темпами. 

Енергозбереження – це зменшення споживання енергії за рахунок 
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використання меншої кількості енергетичних послуг. 
Нині приділяється велика увага питанням економного викорис-

тання енергоресурсів через різке збільшення витрат на їх видобування 
і виробництво, а також високу вартість нафти та газу на світовому ри-
нку.  

Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську дія-
льність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є 
одним з важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем - 
зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження копалин ресурсів 
та інші [1]. 

Економія енергії – це ефективне використання енергоресурсів за 
рахунок застосування інноваційних рішень, які здійсненні технічно, 
обґрунтовані економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок 
зору, і не змінюють звичного способу життя. 

Головною стратегічною метою енергозбереження для нашої краї-
ни є зростання енергоефективності в усіх галузях та поселеннях краї-
ни, також визначити те, якими заходами та наскільки можна досягти 
цього підвищення. 

Ціль енергозбереження полягає  у поліпшенні екологічної ситуа-
ції та підвищенні економічності систем енергопостачання. 

На сьогодні зниження споживання електроенергії дозволяє забез-
печувати підключення нових споживачів при мінімальних капітальних 
витратах в розвитку інфраструктури міста, знімає проблеми виділення 
земельних ділянок, під нове будівництво об'єктів генерації, зменшити 
навантаження на довкілля та у цілому позитивно впливає на містобуді-
вельний розвиток [2]. 

Після досліджень багатьох країн світу, було з’ясовано, що в су-
часних умовах економія 1 т умовного палива вимагає, як правило, 
менших витрат, ніж приріст видобування еквівалентної його кількості. 

Енергозберігаючий шлях розвитку економіки передбачає:  
- зниження в розрахунку на одиницю продукції витрат палива, 

електроенергії і теплоти на кінцевій стадії їх споживання;  
- докорінне вдосконалення видобутку, виробництва, перетво-

рення, транспортування і зберігання енергоресурсів, що зумовлює під-
вищення коефіцієнту їх використання;  

- вдосконалення структури енергобалансу у напрямку заміщен-
ня в ньому дефіцитних і дорогих енергоресурсів дешевшими і доступ-
нішими, а також нетрадиційними джерелами енергії. 

У сучасному світі можна зменшити використання електроенергії 
за рахунок альтернативних джерел енергії, а саме -  сонце, вітер, теп-
лота Землі, але до останнього часу немає ефективних розробок для їх 
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економічного широкомасштабного використання [1]. 
Дуже важливою та  надзвичайно складною є організація енергоз-

береження в країні. Нажаль, в нашій країні немає досвіду здійснення 
таких значних проектів. У той самий час енергозбереження  поступово 
перетворюється на загальну потребу. Недолік електричних потужнос-
тей та газу у періоди сильних похолодань, глобальна боротьба з вики-
дами парникових газів диктують необхідність кардинальної зміни ста-
влення до енергозбереження. Найбільш доцільним з технічної та еко-
номічної точки зору для країни буде проведення політики енергозбе-
реження, що має правовий статус державної політики. У такому кон-
тексті енергозберігаюча політика повинна розглядатися як сукупність 
дій, що відповідають загальнонаціональним інтересам - забезпеченню 
життєздатності економіки, охороні навколишнього природного сере-
довища, стратегії безпеки. Від результатів розв'язання цієї масштабної 
проблеми залежить місце нашого суспільства на ряду розвинених сто-
совно економіки країн і життя громадян.  
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В даний час для туристського ринку характерна жорстка конку-
рентна боротьба за клієнта, ринки збуту і сфери впливу. На українсь-
кому ринку збільшується кількість іноземних компаній, що займають-
ся туризмом. Індустрія туризму унікальна тим, що персонал є важли-
вим ресурсом і складовою продукту. Можна сказати, що коли мова йде 
про вдосконалення управління туристської організацією, то особлива 
увага приділяється питанням навколишнього середовища, ринку, кон-
курентам, клієнтам. Однак, головні зусилля управління в індустрії ту-
ризму повинні бути спрямовані на її персонал. 

Персонал в індустрії туризму є найважливішою складовою час-
тиною кінцевого продукту, одним з основних ресурсів конкурентних 
переваг організації, і, отже, якість обслуговування в туристських орга-
нізаціях залежить від майстерності і свідомості службовців. Задово-
лення клієнта в сфері обслуговування досягається ввічливістю персо-
налу та його чуйністю. 


