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EVENT-ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ 

 

Сьогодні важливою умовою успішного ведення бізнесу є корпоративна 

культура. Вона формує певний імідж організації, створює систему соціальної 

стабільності, забезпечує властиві їй стандарти поведінки, допомагає 

згуртовувати колектив. Тобто, виступає основою зростання ефективності її 

діяльності.  

Правильно організоване корпоративне середовище забезпечить 

успішність діяльності підприємства. Цьому, зокрема, будуть сприяти 

корпоративні заходи, які є важливим елементом життя сучасних компаній і 

невід’ємним компонентом їхньої організаційної культури. Вони покликані 

згуртувати колектив, об’єднати його спільною ідеєю та цілями, мотивувати 

на подальшу плідну працю. А тому важливим завданням є їх правильне 

планування й організація. 

При плануванні корпоративного заходу передовсім потрібно визначими 

його цілі: 

 познайомити співробітників один з одним і з керівним складом в 

неформальній обстановці; 
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 згуртувати колектив і розвивати корпоративні цінності; 

 підтримати корпоративний дух і традиції організації, пропагувати 

корпоративну культури; 

 діагностувати психологічний клімат в колективі; 

 вирішити міжособистісні конфлікти персоналу; 

 створити необхідний психологічний клімат в колективі та 

побудувати ефективні внутрішні корпоративні комунікації; 

 мотивувати персонал до виконання своєї роботи найкращим чином і 

формування професійних та психологічних навичок; 

 зміцнити кадровий склад (виявити талановитих співробітників, 

запобігти витоку кадрів і нейтралізувати конфліктні ситуації в колективі); 

 розвинути у співробітників почуття корпоративної гордості за 

організацію. 

Важливе значення має вибір організатора заходу. Корпоративні заходи 

можна провести власними силами організації, або ж силами сторонніх 

організацій, які спеціалізуються на проведенні подібних заходів. До послуг 

спеціалізованих агенцій здебільшого звертаються для організації більш 

масштабних заходів.  

При виборі організаторів заходів треба оцінити обсяг роботи при 

проведенні заходу, складність завдання, можливості організації (бюджет, 

досвід і знання співробітників), терміни підготовки і проведення заходу, 

наявність вільного часу у співробітників, призначених відповідальними за 

організацію заходу тощо. Рішення про вибір організатора заходу приймають 

на підставі аналізу вказаних чинників, фінансових можливостей організації і 

побажань головного ініціатора заходу. 

Важливим етапом у підготовці корпоративного заходу є розробка 

програми. При її розробці потрібно враховувати: 

 відповідність заходу очікуванням всього колективу. Колектив може 

бути різнорідний за інтересами, тому попередньо треба провести анкетування 
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або усне опитування співробітників, щоб розробити програму заходу, яка б 

відповідала інтересам колективу; 

 бажання співробітників брати участь в заході. Можна провести 

опитування серед співробітників (за анкетами, на сайті, через керівників і 

т.д.), щоб з’ясувати наскільки майбутній захід їм цікавий; у разі небажання 

брати участь в заході треба визначити причину відмови, зробити аналіз 

причин відмови, можливо, сама причина є приводом застосувати конкретні 

мотиваційні інструменти (можливо в колективі є приховані конфлікти з 

колегами або неприязнь до керівництва); 

 можливість залишити захід у будь-який зручний час. Треба 

заздалегідь приготувати регламент зустрічі та познайомити з ним 

співробітників. Якщо залишити захід самостійно до певного часу буде не 

можливо (наприклад, буде проходити на теплоході), обов’язково треба 

повідомити про це співробітників. 

Важливо звернути увагу на складнощі, які найчастіше зустрічаються 

при проведенні корпоративу: 

 невідповідність програми заходу інтересам співробітників (не 

враховані вік, побажання тощо), як результат – невдоволення співробітників. 

Треба враховувати, що незадоволені співробітники є завжди, але важливо 

оцінити кількість незадоволених і причину, щоб зробити відповідні висновки 

на майбутнє; 

 погане технічне оснащення (світловий та звуковий супровід, 

організація багаття, приготування їжі тощо). Такі складності вирішують в 

залежності від ситуації; 

 травми при проведенні спортивних, виїзних заходів. При великій 

кількості учасників заходу треба заздалегідь запросити медичних 

працівників, щоб застрахувати життя і здоров’я учасників; 

 погані погодні умови. При проведенні заходу на вулиці треба 

заздалегідь дізнатись прогноз погоди і, у разі потреби, приготувати закриті 
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намети, тенти, парасолі або ж розглянути варіант проведення заходу на 

закритій території. 

Крім зазначених складнощів в кожній організації можуть виникнути 

питання, які потребують термінового вирішення, пошуку альтернативних 

варіантів, додаткових фінансових вкладень тощо. Тому необхідно 

попередньо оцінити ступінь ризику, опрацювати варіанти складнощів, 

закласти в бюджет заходу певну суму для вирішення форс-мажорних 

ситуацій, а також бути готовим до того, що виникне потреба внести 

корективи в план заходу. 

Отже, корпоративні заходи необхідні кожній фірмі. Належним чином 

організований корпоративний захід може стати потужним мотиваційним 

стимулом для співробітників, об’єднає їх в одну згуртовану команду і 

створить заряд гарного настрою на тривалий час. А тому можемо зробити 

висновок, що це довгострокові інвестиції в подальше процвітання компанії.  
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ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Питання фінансового управління за останні роки стало предметом 

пожвавлених дискусій учених і практиків як у нашій країні, так і за 

кордоном. Актуальність цієї проблеми є очевидною для України, особливо в 

період економічної нестабільності. 

Фінансовий менеджмент є головною складовою частиною загальної 

системи управління, однією з найважливіших сфер діяльності будь-якого 


