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КОМАНДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
TEAM MANAGEMENT AS A TOOL FOR EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Найважливіше з умов продуктивної роботи організації - це 
створення успішної команди, яка здатна досягати поставлених цілей 
організації в умовах наявних ресурсів.  

Головним завданням команди є пошук нових шляхів 
самовдосконалення в робочій сфері та більш ефективне виконання 
командної роботи. Багатьма дослідженнями доведено, що командна 
робота значно впливає на поведінку, продуктивність праці, так само 
підвищується продуктивність діяльності підприємства. Правильно 
підібрана команда позитивно впливає на підвищення продуктивності 
підприємства і робочої сили. Робота в команді вимагає високу ступінь 
інформативності та самоврядування кожного члена групи. Завдяки 
різним умінням кожного учасника команди, завдання, поставлені 
керівником, виконуються більш якісно, з найменшими тимчасовими 
витратами.  

Команда - це невелика група людей, з різними вміннями та 
навичками, зібрана для взаємодії і спільного вирішення поставлених 
завдань, з метою підвищення продуктивності праці. У команді 
тренуються як професійні, так і особистісні якості кожного її учасника, 
це призводить до збільшення продуктивності не тільки працівників, але і 
всього підприємства в цілому. Необхідність створення команди виникає 
з самого початку роботи підприємства. Робота команди призводить до 
помітного збільшення продуктивності, так як загальна робота вимагає 
великих професійних навичок з боку учасників групи. Члени команди 
відрізняються за віком, статтю, освітою, особливостям культури, 
віруванням і ціннісними орієнтаціям, з цього складається психологічний 
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мікроклімат, що впливає на якість відносин індивідуумів групи між 
собою. Для керівника вкрай важливо, при створенні команди, 
враховувати особливості кожного учасника, це сприяє грамотному 
розподілу обов'язків, і так само, ефективному досягненню цілей 
організації. При цьому кожен член команди отримує необхідний досвід 
роботи в групі, що впливає на «командний дух» і працездатність, а у 
підсумку - до збільшення потенціалу компанії в цілому.  

Командний менеджмент - це сучасний підхід до створення 
команд, заснований на спільній участі працівників з керівником в 
управлінні організацією, і так само, використання керівником потенціалу 
кожного працівника або групи в цілому. Команда помітно збільшує 
вміння організації до виживання і процвітання, за рахунок особистих 
особливостей кожного учасника, в умовах сьогоденної невизначеності.  

Команда володіє потенційними можливостями:  
- Ведення роботи за правилами, складеним на підприємстві, 

неформальним способом;  
- Підвищення комунікабельності, продуктивності, використання 

можливостей кожного співробітника;  
-    Збільшення конкурентоспроможності організації.  
Робота в команді так само може бути важкою і непродуктивною. 

Важка робота, відсутність згуртованості і недостатній успіх у виконанні 
поставлених завдань, нерідко ведуть до того, що група розпадається ще 
до того, як використані всі шанси для розвитку продуктивної команди.  

Команди легко адаптуються завдяки матричному принципу 
внутрішнього устрою: окремі підгрупи створюються під поставлене 
завдання і легко можуть бути переформовані. Управління групи з такою 
субкультурою пов'язано з необхідністю створення раціональної 
структури, забезпечення високого ступеня професіоналізму 
співробітників, складністю досягнення оптимального співвідношення 
зовнішнього контролю і незалежності робочої підгрупи. Керівник 
повинен бути гнучким і впевненим у собі і в своїх співробітниках. Вплив 
в команді заснован не на статусі або положенні, а на професіоналізмі та 
компетентності.  

У команді прийнято розвивати такі здібності її членів, як 
можливість 
вдосконалення в будь-якому аспекті командної діяльності і цінність 
постійного розвитку. У командній роботі задаються тільки ті порядки, 
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які встановлюються метою розв'язуваної задачі або керівником, який 
стежить за всім процесом роботи, підтримує порядок і генерує 
забезпечення. Розв'язувана задача також може обмежувати учасників 
команди при роздачі ролей і спільної роботи. Керівник здійснює 
контроль, задає і підтримує порядок прийняття поставлених рішень. 
Отже, керівник і учасники команди, по ходу спільної роботи складають 
правила для здійснення поставленого завдання. За таких умов головним 
призначається та людина, яка володіє певними навичками і вміннями. 
Групи стають продуктивними командами, тільки якщо вони будуть 
розвиватися і підвищувати свій потенціал в області організованості, 
кваліфікованості і кооперативності. Відповідно до досліджень фахівців в 
галузі управління, уявлення про команду знаходяться для кожного 
учасника команди в деякому певному понятті, в яке вірять всі учасники 
команди - це її головне призначення. У головному призначенні команди 
включаються елементи, пов'язані з перемогою, першістю, прогресом. Тут 
спостерігається відмінність головного призначення від цілей команди. 
Цілі команди дозволяють їй стежити за своїм прогресом на шляху до 
успіху, а головне призначення представляє з себе щось більше по своїй 
характеристиці і дає всім конкретним цілям енергію і сенс. Жодна група 
не буде командою, поки вона не погодиться з тим, що вона підзвітна як 
команда. Із вимушеного фактору загальна звітність виникнути не може, 
але при діленні загального призначення, підходів і цілей, у команди 
звітність з'явиться як щось природне.  

Отже, група людей стає командою тільки тоді, коли відносини в 
групі побудовані на принципах поваги, взаємодопомоги та взаємовигоди. 
Тому при створенні команди завжди враховуються особисті якості 
кожного учасника.  

Створення команди - це важка праця, що вимагає якісного і 
високопрофесійного досвіду в сфері управління. Важливо створити 
умови для комфортної роботи співробітників. У наш час неможливо 
створити організацію без команди. Для досягнення успіху підприємства, 
необхідно формування хорошої, кваліфікованої команди. Можна сказати, 
що в наш час головним для розвитку підприємства є робота команди. Від 
кваліфікації 
учасників групи, їх ділової активності, уміння взаємодіяти між собою і 
досягати соціально значущого результату залежать ефективність і 
перспективи розвитку підприємства. Головним чинником ефективної 
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роботи команди є здатність кожного її члена працювати на сукупний і 
заданий результат. Особливе місце у досягнення результативності 
роботи команди є самовдосконалення.  

Робота в командах актуалізує внутрішні людські та організаційні 
ресурси, як в комерційній, так і некомерційній сферах.  

Дослідження питань ефективного управління командами і процесу 
створення ефективних команд є предметом подальших досліджень 
науковців і практиків менеджменту.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

TRENDS OF INTERNATIONAL TOURISM 
 

Туристична галузь розвивається найбільш динамічно із усіх сфер 
народного господарства.Її розвиток стимулюєпіднесення економік 
багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі кожної 
держави впливають загальносвітові тенденції розвитку туризму. На 
сьогодні туризм є самодостатньою галуззю народного господарства, яка 
незважаючи на світові кризи, активно розвивається. Туризм складає 
майже 10% від світового ВВП, 6% світової торгівлі і забезпечує одне з 
одинадцяти робочих місць у світі [1, с. 78]. Розвиток туристичної галузі 
сприяє збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих 
місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних 
об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-
культурних пам’яток, охороні природи. У багатьох країнах світу туризм 
став важливим джерелом доходів бюджету і належить до 
найперспективніших галузей національної економіки. Розбудова 
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рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на економічний 
розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового 
господарства [1, с. 79]. 

На основі доповіді Всесвітньої туристичної організації «Туризм: 
панорама 2030» виокремимо найпопулярніші види туризму у ХХІ ст.  
По-перше це круїзи – один із найперспективніших та бурхливо 
зростаючих видів туризму[5]. Якщо на початку 1980 р. кількість 
«круїзних» туристів складала 1,5 млн. осіб, то на сьогодні – 10 млн. 
чоловік; по-друге, це пригодницький туризм – для любителів гострих 
відчуттів, по-третє культурно-пізнавальний туризм – активно 
розвиватиметься в Європі, Азії, Близькому Сході, відповідно, зросте 
значення охорони пам’яток культури, по-четверте діловий туризм, який 
набуває активного розвитку, що фахівці пов’язують зі швидкими 
темпами розвитку світової економіки, поглибленням політичних та 
економічних зв’язків між різними державами світу [5].  

Так, за прогнозами ВТО, до 2030 р. очікується туристичний бум: 
кількість міжнародних туристських прибуттів досягне 1,8 млрд. осіб 
Здійснюватимуть подорожі по світу з туристичними цілями перш за все 
мешканці індустріально розвинутих країн. Так, основні споживачі 
закордонних готельно-туристичних послуг у Європі – громадяни 
Німеччини, Великобританії, Італії, Франції, Нідерландів і Фінляндії; в 
Америці – США, Канади і Мексики; в Азії  –  Японії, Південної Кореї і 
Сінгапуру[6].  

Так, за прогнозами ВТО, виїзний туризм і надалі посідатиме 
перше місце за прибутками. Найбільшими країнами-постачальниками 
туристичних потоків є Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія 
Франція, Нідерланди, Канада, Росія, Італія [6]. 

Таким чином, беручи до уваги прогнози ВТО та проаналізувавши 
світовий ринок туристичних послуг, можна визначити наступні тенденції 
розвитку туризму до 2030 р:– у Європі потрібно буде витримувати 
жорстку конкуренцію за прибутки від туризму, що, в свою чергу, буде 
вимагати від європейської  індустрії туризму підвищення якості наданих 
послуг. По-перше витрати на усі види подорожей будуть збільшуватися 
швидше, аніж інші статті сімейного бюджету. Подорожі стануть більш 
частішими, але меншими за тривалістю, тому що витрати на одну 
поїздку зменшаться. У цілому ж витрати на подорожі зростуть за 
рахунок споживання більш якісного відпочинку. По-друге – число 
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поїздок буде збільшуватися за рахунок міжконтинентальних подорожей з 
Європи в Америку, Азію й Океанію. По-третє використання повітряного 
транспорту буде розширюватися завдяки збільшенню числа прямих 
рейсів; По-четверте – географія світового туризму буде визначатися 
пріоритетним для туристів факторами привабливості тих чи інших 
регіонів, країн і у зв’язку з цим розвиватиметься, насамперед, 
екологічний туризм; по-п’яте розвиток нетрадиційних (екстремальних) 
видів  туризму,  поширення  індивідуальних туристських подорожей, 
розвитком елітарного (мисливського, наукового), космічного туризму[2, 
с. 58]. 

Світовий туристичний бізнес буде і надалі розвиватись і 
видозмінюватись. В епоху глобалізації туристично-економічні ринки 
стають нестійкими, що сьогодні з успіхом працює, може не працювати в 
майбутньому. Перед тим як розпочати створення нового турпродукта або 
послуги, почати роботу із залучення туристів або збереженню старих 
клієнтів, туристські центри повинні знайти час для перегляду своїх 
програм просування убік стратегічного маркетингу [3, с. 61]. 

Всесвітня туристична організація ВТО опублікувала свою 
доповідь, з матеріалів якої можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах глобалізації світовий туристичний потік постійно зростає. У 2014 
р. туристи віддавали перевагу Європі й Азіатсько-Тихоокеанському 
регіону, намагаючись утриматися від поїздок на Близький Схід і в 
Африку. Матеріали доповіді організації дозволяють скласти ТОП-3 
найбільш відвідуваних регіонів світу. На третьому місці з 181 млн. 
туристів розмістились країни Північної й Південної Америки. На 
другому місці виявився Азіатсько-Тихоокеанський регіон, що прийняв 
263 млн. осіб. Лідирує в цьому рейтингу Європа, де за рік встигли 
відпочити 582  млн. осіб, тобто більше 50% усього світового 
туристичного потоку[3, с. 67]. 

У цілому, за даними фахівців, відвідуваність країн виросла у всіх 
регіонах світу, крім Близького Сходу, який втратив 3% туристів у 
порівнянні з 2013 роком, і країн африканського континенту, 
відвідуваність яких залишилась незмінною. Експерти організації 
пов’язують ці результати з нестабільною ситуацією в арабських країнах, 
у результаті яких кількість туристів у Сирії, Єгипті, Тунісі й інших 
державах регіону скоротилася. 
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Для сучасного міжнародного туризму характерна значна 
територіальна нерівномірність. Вона відбиває різні соціально-економічні 
рівні країн світу: на економічно розвинені країни припадає 57 % 
туристських прибутків, на країни, що розвиваються,− 30 %, на країни з 
перехідною економікою − 13 %. При подібній регіональній структурі 
туристських прибутків і доходів виділяються п’ять туристичних 
макрорегіонів світу. 

Якщо проаналізувати діяльність туристичної сфери всіх країн 
світу і визначити лідерів із залучення туристів у свою країну, 
розташувавши їх по місцях за підсумками останніх років, то на першому 
місці упродовж 15 років залишається Франція, далі йдуть США, Іспанія, 
Китай та Італія. 

Отже, визначивши лідерів із прийому іноземних туристів, можна 
впевнено сказати, що саме в цих країнах найбільший вплив на економіку 
маєтуризм. Проаналізовані дані свідчать про те, що туристична галузь 
економіки активно розвивається: зростає кількість туристичних 
прибуттів усвіті загалом, створюються нові робочі місця у сфері 
туризму, і їх кількість постійно зростає, збільшуються прибутки. Проте 
існує ряд проблем галузі, вирішення яких суттєво прискорить розвиток 
туристичної сфери. Тому подальші наукові дослідженняу цьому 
напрямку будуть присвячені пошукам шляхів вирішення проблем 
розвитку світової туристичної галузі господарства. 
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МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 
 

MARKETING AND ITS IMPACT ON BANK MANAGEMENT 
EFFICIENCY 

 
В останні роки під впливом внутрішніх і зовнішніх сил 

банківський сектор пережив багато змін. Незважаючи на те, що сама суть 
банківських послуг не змінилась, як і в дев‘ятнадцятому сторіччі банки 
пропонують такі послуги, як приймання депозитів, видача кредитів, 
обслуговування чекових рахунків, переказ грошів за рубіж, сучасні 
банки вже не схожі на установи, якими вони були раніше. Під впливом 
соціально-культурних, політичних, економічних та технологічних змін 
методи, за допомогою яких виконуються банківські функції, культура 
банків як організацій та очікування, які мають клієнти банків, 
еволюціонували та перетворили банківську діяльність на зовсім іншу 
галузь. Зрозуміло, що під впливом змін у середовищі, банки мають 
змінювати загальний підхід до стратегії розвитку.  

Глобалізація та дерегуляція, як сили, що змінюють суспільство 
взагалі, мали великий вплив на банківські послуги, і в першу чергу саме 
на послуги для населення і на фінансові інститути, що пропонують такі 
послуги. Глобалізація і дерегуляція привели до перетворення 
бюрократичних установ, що сфокусовані на національному ринку, до 

http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416899
http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416899
http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2015.13.4.1
http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2015.13.4.1
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ефективних міжнародних організацій. В той час, як клієнти стають більш 
мобільними, банки також слідують за клієнтами та виходять за межі 
ринків своєї країни. І хоча в роздрібних послугах національні фактори та 
знання специфічних національних умов грають важливу роль, саме в 
цьому секторі тренд є найбільш помітним. Галузеві експерти  вважають, 
що прийшов час глобальних гігантів банківської діяльності [3, c.30]. 
Європейські установи, такі як HSBC (Великобританія) чи Credit Agricole 
(Франція), слідують американському прикладу створення великих 
фінансових груп. Яскравий приклад інтернаціоналізації в банківській 
діяльності – це ринок Центральної і Східної Європи, на якому домінують 
західноєвропейські банки. 

Перше питання – це чи продовжиться зростання іноземної долі 
ринку. Після придбання Укрсоцбанку в першій десятці не залишилось 
банків, що збираються продавати. До того ж, глобальна фінансова криза 
не сприяє здійсненню операцій по придбанню фінансових установ 
України іноземцями. Однак, зараз боротьба розгортається за другу 
десятку банківської системи. Банки з Західної Європи, Ізраїлю та США 
оголошували про те, що є заінтересованими в придбанні українських 
банків. Населення в 45 мільйонів, потенціал ринку та зацікавленість 
України в європейській інтеграції дає підстави очікувати, що інші 
іноземні фінансові установи вийдуть на український ринок. З 
характеристик минулих придбань та оголошень іноземних інвесторів 
можна побачити, що багато з них зацікавлені саме в тому, щоб стати 
активним учасником ринку споживчого кредитування ринку. 
Прикладами банків, що вже створюють конкуренцію для  банку та 
можуть створити ще більшу загрозу в найближчому майбутньому, є 
угорський OTP Bank,  російський банк "Руський стандарт", італійсько-
австрійська група Unicredit.  

Друге питання – це як іноземна участь впливатиме на ринок 
банківських послуг і саме на ринок споживчого кредитування. Зі 
зростаючою конкуренцією за клієнта і право обслуговувати його між 
національними та іноземними банками, чим скоріше галузь буде 
перетворено на орієнтовану на клієнта, тім важче буде для українських 
банків змагатися з європейськими, які мають більший доступ до ресурсів 
і значний досвід і розуміння потреб клієнтів. Деякі експерти 
стверджують [2, c.49], що через 5 років в першій десятці НБУ не 
залишиться українських банків. Цей аргумент може бути підтримано 
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прикладом інших країн Центральної і Східної Європи, де на ринку 
домінують іноземні інвестори. В нинішньому рейтингу банків з цього 
регіону журналу Banker, в якому традиційно домінували Польща, 
Угорщина та Чехія, зараз 17 з 25 банків представляють Росію, що журнал 
пояснює не лише зростанням російської економіки, але і відсутністю 
сильних національних банків в регіоні [1, c.9]. Треба відмити, що 
іноземні банки можуть насолоджуватись можливістю залучати дешеві 
гроші на Заході та прибутково розміщувати їх в Україні.  

Технологічна революція привела і до революції в банківському 
секторі. Говориться не лише про прогрес в швидкості з‘єднання, що 
підтримало глобалізацію потоків капіталу та фінансових організацій, 
технологічні зміни дозволили створити нові продукти та послуги, 
комп‘ютери стали більш доступними, що відбилось в появі нових 
каналів доставки послуг. Але треба відмітити, що прогресував і сам 
Інтернет і використання Інтернету банківськими установами. Починаючи 
з оцінки цієї глобальної сеті як міста для розміщення сторінки з 
рекламою, зараз нові для банків процеси та операції виконуються за 
допомогою Інтернету.  

Починаючи зі створення ATM, використання технологічного 
прогресу дійшло до створення суто електронних банків. Зараз такі банки, 
наприклад британський Egg (нещодавно був придбаний Citi Group) 
успішно функціонують та створюють серйозну конкуренцію 
традиційним банкам. Інтернет-банкінг стає нормою в розвинених 
країнах. Для банків він має такі переваги, як економія коштів, зростання 
клієнтської бази, нові можливості для маркетингу, можливість втручання 
в нові сфери діяльності, доступ до молодих та відносно багатих клієнтів 
з освітою. Зростання популярності Інтернет-банкінгу ставить питання 
майбутнього традиційного фізичного філіалу. Хоча Інтернет-банкінг 
пропонує ряд переваг, поки що можна очікувати, що будуть залишатись 
люді в потребі звичайного філіалу. Як мобільний зв‘язок не вбив 
звичайний телефонний зв‘язок, так використання Інтернету не значить, 
що все і завжди буде виконуватись в Інтернеті. 

Але хоча технологічний розвиток пропонує нові можливості, він 
несе і нові загрози для традиційних банків. Можливість використання 
технологій знищила високі вхідні бар‘єри галузі, бо більше не треба 
тратити гігантські суми на створення сеті філіалів. Це привело до того, 
що банки втрачають свою монополію і вже не є єдиними фінансовими 
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посередниками. Все ще маючи перевагу в досвіді аналізу ризиків, 
наявності інформації, досвіді моніторингу кредитних контрактів, банки 
зустріли конкуренцію з боку новачків, готових боротися за долю на 
ринку.  

На даний момент треба відмітити, що ринок банківських послуг в 
Україні є значно більше регульований, ніж європейські ринки, тому 
проблема конкуренції з боку небанківських установ не є притаманною 
українському ринку. В той час, як в Європі банки вже терплять жорстку 
конкуренцію з боку інших установ, в Україні банки ще є безумовними 
лідерами в сфері  кредитування на споживчі потреби і в сфері 
фінансового посередництва взагалі. По-перше, в нашій країні технології 
ще не досягли такого поширення, щоб значно знизити вхідні бар‘єри, по-
друге, гроші в Україні значно дорожчі, по-третє, банківське 
законодавство і жорстка регуляція є додатковим бар‘єром.  

Інша тенденція банківського ринку України – це консолідація. 
Кількість малих гравців має тенденцію на більшості ринків, і на 
фінансовому в тому числі. Під час глобальної фінансової кризи навіть 
великим гравцям важко залишить на ринку, американський 
інвестиційний банк Bear Stearns є прикладом.  

Зараз населення не оцінює банківські послуги як привілегію. Це 
норма, і клієнти знають, що можуть легко змінити банк. Тому банки, в 
свою чергу, роблять все можливе для того, щоб привертати уваги 
клієнтів. Зі зростаючою конкуренцією з боку іноземних інвесторів і 
небанківських установ, банки будуть жорстко воювати за клієнта, як це 
роблять європейські банки.   

Вірно вибрана за критерієм переваги у конкурентній боротьбі 
стратегія веде до стабільної конкурентної переваги. Чим вищою є 
конкурентна перевага, створена за допомогою стратегії, тим вона є більш 
потужною та ефективною. 

Вірно вибрана маркетингова стратегія безпосередньо й оцінює 
роль менеджменту банку і як результат рентабельна діяльність банку в 
цілому. 
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ПЛЯЖНИЙ ТУРИЗМ В ІСПАНІЇ 

 
BEACH TOURISM IN SPAIN 

 
З висоти одинадцяти тисяч метрів Іспанія здається безживною: 

суцільна коричнево-червона земля, хвилями що котиться у напрямі 
океану, перехід від таких же червонувато-коричневих кряжів Піренеїв до 
горбистих рівнин Каталонії, Ла-Манчи і Естремадури майже непомітний. 
Але коли літак починає знижуватися, ландшафт, немов по чаклунству, 
набуває життя: з'являються річки - повноводні Тахо, Ебро і Дуїро, які 
згори чомусь невиразні, до коричневого і червоного додаються численні 
інші кольори і відтінки, спалахує справжнє буйство фарб; а коли лайнер 
зупиняється і розкривається люк, перший же ковток свіжого повітря, 
щедро напоєного сонцем, з усією певністю дає зрозуміти: тут - 
справжній достаток життя в усіх її проявах [1, C. 4]. 

Tему роботи обрано не випадковo. Іспанія - країна, що має 
дивовижні можливості для організації туризму, широкий спектр 
кліматичних, географічних і етнокультурних характеристик, які роблять 
цю країну особливо привабливою для туристів. Тут можна знайти все і 
для будь-якого виду туризму - від рекреаційного на узбережжі і островах 
до гірськолижного в численних гірських системах. 
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Мета цієї праці є: спроби вивчення теоретичних основ 
міжнародного прибережного туризму; дослідження туристського 
потенціалу Іспанії; вивчення приморських регіонів іспанського 
прибережного туризму.  

Іспанія туристична - це насамперед чудові пляжі на будь-який 
смак: хочеш - Атлантика, хочеш - Середземне море, ось білий пісок, а 
ось химерно порізані скелі, вода у яких має той самий, справжній 
відтінок «морської хвилі». До того ж, тут цілих два архіпелагу з сотнями 
островів і острівців, як «обжитих» веселиться туристичної братією, так і 
ідеально підходять для робінзонади. Як водиться на Середземномор'ї, 
море і сонце - головне багатство країн-везунчиків, тісно розташувалися 
пліч-о-пліч на береговій лінії. Кількість сонячних днів на 
середземноморському узбережжі Іспанії перевалює за 300, а прозорі 
ласкаві хвилі так і манять зробити заплив, не звертаючи уваги ні на які 
умовності, типу купальників і буйків. Пляжна Іспанія - напрям в міру 
благородне і не завжди дороге, так що інтелігентним любителям 
поніжитися на сонці і поплескати в море сюди пряма дорога. [4, С. 22] 

Іспанія - країна з прекрасним м'яким кліматом, багатою 
культурною спадщиною, різноманітною і вельми оригінальною кухнею і 
... коротким пляжним сезоном. У квітні-травні та вересні-жовтні 8-9-
денний палаючий пляжний тур на популярний великий курорт на кшталт 
Барселони обійдеться вам від 12000 гривень на людину при розміщенні в 
стандартному номері готелю «3 зірки» зі сніданками. Аналогічний тур з 
проживанням в «5 зірок» вдасться придбати за ціною від 20 000 гривень 
за людину. 

Найпопулярніший тип розміщення - BB, іноді зустрічається і 
напівпансіон. All-inclusive (все включно) рідкісний, так як не 
користується попитом: більшість туристів воліють обідати й вечеряти в 
навколишніх ресторанчиках, тим більше що кухня в Іспанії дійсно 
відмінна. 

Купально-пляжний туризм – це вид туризму, який передбачає 
відпочинок на узбережжі морів, океанів, річок, озер тощо з метою 
відновлення фізичних та духовних сили людини та поєднує два основних 
фактори – це наявність пляжів та відповідного клімату для купання, 
сонячних ванн тощо. Пляжно-купальний туризм є одним із 
наймасовіших напрямів і тісно пов’язаний з іншими видами туризму, але 
переважно він ними доповнюється. Купальні-пляжний відпочинок є 
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одним з найбільш популярних у світі. Три чверті туристів бажають 
проводити відпустку поблизу води - на річках, озерах, морському 
узбережжі або в морській подорожі. Найбільш привабливими 
залишаються морські узбережжя, як складова частина формули 
пасивного відпочинку, відомої як «три S»: море-сонце-пляж (Sea-Sun- 
Sand). Для 70% туристів, які прибувають до Іспанії, Греції, Таїланд, 
Австралію і ряд інших країн, основним мотивом є відпочинок біля моря. 
Для острівних держав і територій (Кіпр, Гаваї, Куба, Бермуди, Мальдіви 
та багато ін) купальні-пляжний відпочинок іноземних туристів став 
вельми прибуткової галуззю господарства. 

Відпочинок на воді та біля води включає різні рекреаційні заняття: 
купання, сонячні ванни, прогулянки по узбережжю, спортивні ігри на 
березі (наприклад, пляжний волейбол), серфінг і віндсерфінг, катання на 
човнах, катерах, водних лижах і велосипедах, підводне плавання, 
риболовля та ін У приморських рекреаційних районах створена потужна 
туристична індустрія. [2, С. 7 ]  

У Середземномор'ї (Лігурійське узбережжі Франції та Італії), 
Карибському басейні (Флорида, Бермудські острови), Каліфорнії, на 
сході Австралії вздовж узбережжя безперервним ланцюжком на багато 
кілометрів тягнуться санаторії, пансіонати, готелі, яхт-клуби, 
розважальні заклади. Лікувальний ефект приморського клімату і 
таласотерапії, високий рівень обслуговування перетворили приморські 
території багатьох країн у курорти світового значення. Привабливість 
купальні-пляжного відпочинку призвело до створення на узбережжях 
морів, річок та озер дач, вілл, бунгало для тимчасового відпочинку, 
будівель системи таймшер, наметових містечок, кемпінгів, трейлерів. У 
той же час серед відправляються до моря чимало тих, хто подорожує 
«дикуном». 

В даний час більшість середземноморських країн інтенсивно 
використовують свої острівні і прибережні території для розвитку 
купальні-пляжного відпочинку. Найбільш відвідувані з них - острови 
Капрі і Іскья поблизу Неаполя (Італія), Адріатичне узбережжя Хорватії 
(курорт Дубровнік), південне узбережжя Туреччини (курорт Анталія), 
Мальта, Кіпр (курорт Лімасол), узбережжя Тунісу (курорт Сус). 
Найбільше іноземних туристів з метою відпочинку на узбережжі 
приїжджає в Іспанію, їх приваблюють пляжі Піренейського півострова, 
курорти на Балеарських (острів Мальорка, Менорка, Форментера, Ібіца) і 
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Канарських (острів Тенеріфе) островах, при цьому острівні курорти 
користуються більшою популярністю. Найвідоміші курорти Португалії 
знаходяться на острові Мадейра. [3, С. 24 ] 

Більше 40 млн. туристів приїжджає щорічно до Іспанії, яка 
входить в трійку самих відвідуваних країн світу. Поїздка до Іспанії – це 
зустріч з сонцем, хорошою кухнею, з гостинністю і радістю життя, але, 
крім того, це і можливість відкрити для себе багатюще надбання її 
пам’ятників, побачити сліди різних цивілізацій, які збереглися в Іспанії, 
а також насолодитися її природою, прекрасними і унікальними 
пейзажами. Це також можливість ознайомитися із звичаями її народів і 
взяти участь в традиційних народних святкуваннях і гуляннях. [6] 

Багата різноманітність іспанської природи, її географічні, 
кліматичні і пейзажні контрасти виразно виявляються у всіх регіонах 
країни, які можна розділити на групи з погляду їх загальних 
характеристик для туризму.  

Умовно країна ділиться на Північну і Південну Іспанію, хоча, як і 
будь-яка держава, Іспанія має адміністративні області, наприклад, 
Андалусія, Севілья, Гранада і інші. Крім того, виділяють прибережні 
регіони Коста Брава, Коста Дорада, де можна чудово відпочити на березі 
Середземного моря. Всі умови для цього створюють численні готелі, 
приватні готелі і мотелі. Також розвинена структура кафе, ресторанів, 
магазинів і продуктових ринків. 
Не можна не сказати про островах Майорка, Мінорка та Ібіца, так 
полюбилися нашим співвітчизникам. До речі, вся Європа з задоволенням 
проводить там свої відпустки і вихідні.[5]  

Пляжний відпочинок є головною галуззю туризму в Іспанії. Він 
почав розвиватися одним з перших і досі приносить найбільший 
прибуток з усіх видів туризму в країні. М'який клімат іспанських 
узбереж і двох архіпелагів ( Балеарські острови, Канарські острови) 
приваблює в першу чергу туристів з Північної Європи. У літні місяці 
місцевий курорт  користується попитом і серед самих іспанців. 
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ІСТОРІЯ ХРАМУ ГРОБА ГОСПОДНЬОГО 

HISTORY OF THE CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE 

Храм Гробу Господнього -  (лат. SanctumSepulchrum), відомий 
також (у східній християнській традиції) під назвою Храм Воскресі́ння 
Христо́вого (грец. ΝαόςτηςΑναστάσεως, NaostisAnastaseos; араб. كنیسةالقیامة,
Kanīsatal-Qiyāma; вірм. ՍուրբՀարություն, SurpHarutyun) — один з 
найбільш визначних культових центрів Єрусалиму, об'єкт з особливою 
релігійною значимістю для християнського світу, явище, що займає 
унікальне історичне місце у розвитку людського суспільства. Храм 
Гробу Господнього є головним храмом патріархії Єрусалимської 
Православної Церкви, а саме́ приміщення храму розподілено на окремі 
притвори, що належать декільком християнським церквам.Саме тут, 
згідно зі Священним Писанням, був розп'ятий, похований, а потім 
дивним чином воскрес Ісус Христос. Чи є на світі скарбничка людських 
цінностей, подібна цьому Храму, яка безперервно протягом півтора 
тисячоліть всмоктувала історії та традиції десятків народів світу? 

http://www.vip-travel.com.ua/spain-kurort1.php
http://www.geograf.com.ua/spain/518-spain-sgp
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Скільки скарбів заховано на горищах і в підвалах такого древнього дома? 
Скільки міфів і легенд супроводжують його славу? 

Основним джерелом для реконструкції храму з II по поч. IV ст. та 
історії будівництва є життєпис равноап. імп. Костянтина, складене 
Євсевієм Кесарійським (EusebVitaConst III 34-39) незабаром після смерті 
імператора (337); намір дати повний опис храму Євсевій не виконав (Там 
же. IV 4-6).Також збереглися відомості в творах отців Церкви, у 
численних раньновізант. і середньов. ходіннях паломників, у більш 
пізніх записках мандрівників. Подання про іконографію раннього 
періоду храму дає карта Єрусалиму в підлоговій мозаїці великомученика 
Георгія в Мадабе (Йорданія, В. І. в.) І, можливо, мозаїка в церкві 
СантаПуденціана в Римі (поч. V ст.), Де зображена зовнішня зубчаста 
огорожа храму. Важливе джерело відомостей про пристрій храму - 
спостереження, зроблені при археологічних розкопках та архітектурних 
реставраціях кін. XIX-XX ст. У поч. ХХ ст. Н. П. Кондаков підкреслював 
значення храму як пам'ятника, що стоїть на чолі історії східнохрист. і 
старохрист. мистецтва. Вшановувати місце розп'яття, поховання і 
воскресіння Ісуса Христа почали ще перші християни. Тоді воно було ще 
за міською межею Єрусалима. Пам'ять про це місце не затерлася й після 
нищівного руйнування міста імператором Тітом у 70 році.  

Першу християнську церкву на місці Гробу Господнього було 
закладено Святою Єленою і будувалась вона під проводом Макарія 
Єрусалимського. Окрімсамого Гробу Господнього до складу храмового 
комплексу ввійшли гадане місце Голгофи і місце обретіння 
Животворного хреста. Було збудовано монументальний комплекс 
будівель. 

Храмовий комплекс складався з декількох частин, видовжених із 
заходу на схід: круглого в плані храму-мавзолеяу осередді якого 
містився Гроб Господній, під шестигранним шатровим навісом, далі 
розташовувались базиліка – Велика церква. У середині базиліки було 
обладнано крипту, що вказувала на місце обретіння Хреста. Біля 
східного входу до храму було влаштоване перистильне подвір'я. 
Головний вхід розташовувався зі східного боку, з однієї з основних 
вулиць, і з півдня, з боку міського форуму. Споруда булла багато 
оздоблена різними породами мармуру, мозаїками і коштовним литтям. 

Величавий комплекс храму Воскресіння було урочисто освячено і 
відкрито за присутності імператора  Констянтина Великого та 
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представників вищого духівництва з різних країв 13 вересня 335 року. 
Храмовий комплекс існував без суттєвихзмін до загарбання в 614 році 
Єрусалиму персидським царем Хосровом II. Будівлі комплексу були 
сильно пошкоджені, але під керівництвом інока Модеста (у майбутньому 
патріархаєрусалимського) коштом імператора Іраклія та дружини 
Хосрова Марії, християнки за віросповіданням, усе зруйноване було 
поновлено впродовж 616–626 років.  

У 1009 році халіф Аль-Хакім, збурюваний чутками і 
намовляннями проти християн, одноосібно зламав негласну угоду про 
релігійне перемир'я, що встановили ще за часів Софронія та халіфа 
Умара, й своєю волею санкціонував масові вбивства і винищення 
христианського населення Єрусалима і руйнування християнських 
храмів у місті та його околицях. Внаслідок цих ґвалтів базиліку було 
втрачено безповоротно. Імператор Костянтин VIII виторгував у сина 
Аль-Хакіма право на поновлення храму (в обмін на такі поступки, як 
відкриття мечеті в Константинополі).  

У середині XII століття хрестоносці з розмахом відбудували храм 
у величавому романському стилі, надавши Храму зовнішній вигляд, за 
яким, в основному, він відомий і дотепер Після взяття Єрусалиму 
мусульманами Салахад-Дін дозволив християнські паломництва до 
храму, а в XIII столітті ним деякий час володіввідлучений від 
церкви імператор Священної Римської імперії Фрідріх. Відбудований 
у 1130—47 роках храм Воскресіння знову об'єднав під одним дахом усі 
святині, пов'язані зі смертю і Воскресінням Ісуса Христа.II. Основною 
справою хрестоносців стало зведення нової Великої церкви 
(Кафолікону).  

Оригінально в архітектурному відношенні була вирішена східна 
частина споруди — за головним вівтарем було влаштовано своєрідний 
обхід з групою капел. У стилістичному оформленні інтер'єрів і 
зовнішнього оздоблення храму помітними є елементи ранньої готики. 
Заключним акордом усього ансамблю стало зведення п'яти ярусної 
дзвіниці зі стрільчастим довершенням, здійснене наприкінці існування 
християнського королівства у Палестині (1160—80 роки) У 1244 році 
храм, як і місто в цілому постраждали від набігу тюрків-хорезмітів, які 
майже повністю винищили християнське населення, та вже за три роки 
(1247 рік) самі́ були вигнані єгиптянами. У період від 1250 і до 1517 року 
місто управлялось мамелюками. Храм Гробу Господнього в цей час 
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занепадає. У 1517 році Єрусалим разом з околицями підпав під 
владу Оттоманської імперії, і лишався під нею фактично до її розвалу 
в 1917 році.  

Місто переживає справжній бум будівництва і відносної релігійної 
терпимості за правління турецького султана Сулеймана 
Пишного (1520—66). Однак руйнування, спричинені 
землетрусом 1545 року, зробили необхідним здійснення 
відновлювальних робіт. Відтак, у 1555 році розпочато відбудову і 
розширення храму, якими опікувався орден монахів-францисканців; під 
їх наглядом також оформлено Кувуклію. Після відновлення Храму Гробу 
Господнього в 1555 році за контроль над ним точиться постійна боротьба 
між тими ж францисканцями (і загалом католиками) та православними. 
Нарешті, у 1767 році між церковні суперечки призводять до того, що 
Порта видає фірман на спільне володіння храмом протиборчими 
церквами. У 1808 році сильна пожежа завдала храму значних 
ушкоджень, спричинивши падіння куполу ротонди. Саме тому в 1809-
10 роки группою митців під проводом архітектора Коміноса з 
Метилену тривали відбудовчі роботи. У цьому ж XIX столітті свої права 
на храм заявили представники Сирійської та Ефіопської православних 
церков і копти.  

Сучасний Храм Гробу Господнього є поділеним між шістьма 
конфесіями християнської церкви: Греко-православною, Католицькою, 
Вірменською, Коптською, Сирійською та Ефіопською, кожній з яких 
призначено свої межі та години (розклад) для молитов. Так, церква 
францисканців і Вівтар гвіздків належать католицькій церкві, храм 
рівноапостольної Єлени і притвор «Три Марії» – Вірменській 
апостольській церкві, могила св. Йосипа Арімафейського, вівтар на 
західному боці Кувуклії – Ефіопській / Коптській церквам. Головні ж 
святині Храму – Голгофа, Кувуклія, Кафолікон, як і загальне управління 
церковними службами належить Єрусалимській Православній Церкві. 
Широкі відновлювальні роботи здійснювались у 1959 році. Остання 
велика реставрація, зокрема і куполу основного храму, проводилась у 
період 1994–97 років. 
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

DEVELOPMENT TRAJECTORY OF ECOLOGICAL AND 
ECONOMIC SYSTEM 

 
Чтобы объяснить часто используемое в современной практике 

словосочетание «развитие системы», обратимся к общей теории систем 
Ю.А. Урманцева (ОТС (У)), в соответствии с которой развитие системы 
предстает как бесконечно симметричный в одних и бесконечно, 
разносторонне асимметричный в других отношениях, тонко и глубоко 
диалектичный процесс [2, С. 16]. Содержание закона системной 
асимметрии Ю.А. Урманцева позволяет:  

- доказать асимметричность ряда отношений в процессе развития 
современных систем (материальных, сложных, открытых, нелинейных и 
т.д.); 

- обосновать стремление системы минимизировать 
асимметричные (иерархичные) отношения в своем развитии, вызванные 
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такими свойствами системы, как устойчивость и ее разновидностью – 
симметрией.  

Рассматривая биологическую эволюцию как процесс усложнения 
живых систем, а также учитывая основополагающий принцип 
двойственности эколого-экономической системы (ЭЭС), зададимся 
вопросом, как циклы биологической эволюции и экономического 
развития могут помочь в определении тенденции развития и 
особенностей циклов эколого-экономической эволюции. Для поиска 
ответа необходимо найти точки соприкосновения в спирали 
биологической эволюции и цикличном экономическом развитии. 
Опираясь на выводы Н.Д. Кондратьева, Й.А. Шумпетера, а также 
результаты исследования порядка функционирования неравновесных 
нелинейных систем, можно прийти к выводу, что главная причина 
цикличности – не столько состояние субъектов-объектов системы (им 
можно управлять, манипулировать), сколько традиционный формат 
жизненных циклов человека, товара, системы. В соответствии с 
траекторией движения жизненного цикла системы достигается момент 
предела мощностей, возможностей, преимуществ действующей системы, 
и возникают варианты развития – либо распад до бифуркации, либо 
активизация фазы инноваций, позволяющей по амплитуде цикла 
стимулировать фазу экспансии. Однако в этой ситуации есть некая 
двойственность, заложенная в качестве «точек роста» - качестве нано-
уровня принятия решений, формирования потребительского поведения и 
т.д. – уровня сознания отдельно взятого человека. Чем может 
завершиться целенаправленное сокращение продолжительности циклов, 
если учесть, что в условиях активной поддержки инновационных 
технологий, ускорения темпов развития НИОКР, жизненный цикл 
инновации, экономики будет сокращаться? На наш взгляд, рост 
значимости и зависимости от инноваций приведет к однозначному 
результату развития – сглаженной прямой роста или сглаженной 
рецессии в рамках обозримой измеряемой длинной волны. 

Фрактальный подход к совмещению длинных волн в экономике и 
включаемых в них краткосрочных циклов позволяет утверждать, что и у 
самой длинной волны, которую определило и измерило человечество, 
есть еще более длинная волна, для которой эта первая длинная волна 
будет таким же краткосрочным циклом. В отличие от Й.А. Шумпетера, 
Н.Д. Кондратьев искал объяснение длинным волнам не в готовности 
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предпринимателей к инновациям и не в приходящих всплесках 
предпринимательской активности, а, прежде всего, в самих основах 
воспроизводственного процесса. Он непосредственно подошел к 
понятию жизненного цикла технического способа производства, хотя и 
не употреблял этого более понятного нам термина [1, С. 29]. 

России как экономически развивающейся стране, находящейся на 
траектории развития, сходной с траекториями развития Индии, Бразилии 
(схожесть заключается в политике заимствования технологий, в низком 
уровне востребованности новаций в бизнесе, коррупции во власти, 
резкой дифференциации населения по уровню дохода и др.) необходимо 
задействовать имеющиеся каналы диффузии знаний, стремиться 
увеличить абсорбционный потенциал предприятий, создать стимулы к 
его наращиванию и использованию. Как обеспечить такой вектор 
развития? Привязка к той или иной волне не является панацеей, это 
стратегическая цель, для достижения которой и выстраивается 
внутренняя политика, обеспечивается баланс общественных и личных 
интересов или, наоборот, не обеспечивается и тогда продолжается 
бифуркация как переходная стадия от одного аттрактора к другому, но 
не дающая толчков для роста с перспективой отдаления повышательной 
фазы на неопределенное время, что усугубляет кризисные проявления на 
длительный период, особенно если рассматривать циклы развития 
цивилизаций. Хотя И. Пригожин писал о возможности появления новых 
толчков в развитии, новых точек роста именно в неустойчивой, 
неравновесной системе, переживающей переходную стадию. 

Мультифрактальность структуры ЭЭС (по примеру треугольника 
Серпинского) можно распространить и на цикличность ее жизненного 
цикла с переходами от одного странного аттрактора к другому через 
каскад бифуркаций. Независимо от длины цикла, продолжительности 
длинной волны, циклов цивилизаций для траектории развития системы 
будет характерна одна гармоничная структура (в соответствии с 
«золотым сечением») и один вид аттрактора, так как фрактал в 
геометрии есть аттрактор в динамике. Но именно разная временная 
составляющая цикла определяет масштаб системы и ее 
«местонахождение» на выбранной для анализа волне. То есть активность 
инноваций, экологизации производства не должны зависеть от того, на 
какую цикличность мы ориентированы, а полностью определяться тем, 
на какой стадии жизненного цикла находится эта система, эта 



30 

 

цивилизация – меняется масштаб, но фрактальность структуры и 
поведения неизменны. 
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Ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності 
сучасної організації на внутрішньому та міжнародному ринках стала 
дієва система маркетингових комунікацій, яка характеризується 
широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів і появою 
нових інструментів інформаційного впливу, які створюють позитивний 
образ організації серед споживачів і розповсюджують інформацію про її 
товари або послуги. Запорукою успіху організації сьогодні є 
спроможність правильно організувати взаємодію багатьох інструментів 
маркетингових комунікацій з визначенням найдієвіших і 
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найефективніших засобів комунікацій у кожному окремому випадку її 
господарської діяльності. 

Питанням розвитку теорії маркетингових комунікацій та 
практики управління ними присвячено чимало фундаментальних праць 
науковців і практиків. Питання цієї проблематики були висвітлені в 
працях таких зарубіжних учених, як Н. Андерсон, Г. Армстронг, Дж. 
Бернет, С.Бір, Б.Борисова, Я.Гордон, Д.Джоббер, А. Джуллер, Дж. 
Енджел, Г. Картер, Ф.Котлер, Т.Левітт, А. Пулфорд, В.Прауде, П.Сміт, 
Д.Ядин та ін. В Україні проблемі застосування маркетингових 
комунікацій присвячені теоретичні та практичні розробки відомих у цій 
сфері учених А.Войчака, В.Королька, Т.Лук’янець, В.Моісєєвої, Г. 
Почепцова, Є.Ромата, Т. Примак та ін. Разом із тим, практика сучасної 
управлінської діяльності вимагає продовження дослідження комплексу 
маркетингових комунікацій у контексті його місця у системі управління 
організацією, можливостей пристосування до мінливих умов 
зовнішнього середовища та відповідного удосконалення.    

Як соціально-економічне явище, комплекс маркетингових 
комунікацій визначають по-різному. Серед багатьох, найбільш відомими 
та популярними є визначення Г.Армстронга та Дж.Бернета. Так, 
Г.Армстронг визначає маркетингові комунікації як комплекс заходів 
інформаційної діяльності, спрямований на те, щоб переконати споживача 
шукати і купувати продукцію фірми, стимулювати його купівельну 
активність [1,с.601]. На думку Дж. Бернета, маркетингова комунікація – 
це процес взаємопов’язаних елементів, що працюють разом, аби досягти 
необхідного результату або мети [2,с.860]. Достатньо змістовною,на наш 
погляд, є точка зору Т.Примак, відповідно до якої маркетингові 
комунікації – це єдиний комплекс, об’єднуючий учасників, канали і 
прийоми комунікацій організації, направлений на встановлення та 
підтримку певних даною організацією взаємовідносин з адресатами 
комунікацій в рамках її маркетингової політики [3,с.60]. Перспективною 
з погляду практичної реалізації поставленого питання виглядає позиція 
П.Сміта, який  під маркетинговою комунікацією розуміє комплексний 
вплив організації  на внутрішнє і зовнішнє середовище з метою 
створення сприятливих умов для її стабільної та прибуткової діяльності 
на ринку [4, с.414]. 

На підставі систематизації та узагальнення  представлених в 
економічній літературі точок зору на сутність поняття «комплекс 
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маркетингових комунікацій», можна запропонувати також достатньо 
актуальне визначення цього терміну, як механізму вироблення та 
донесення інформації необхідного організації  змісту до її цільової 
аудиторії.  

Для реалізації ефективного комунікаційного процесу сучасна 
організація використовує різні інструменти комунікацій. Серед них, 
наприклад, особистий продаж – це особиста форма комунікації з 
потенційним покупцем за допомогою бесіди з метою продажу 
пропонованого товару. Також популярним є прямий маркетинг – будь-
яка платна форма особистого інформаційного впливу на споживача та 
партнерів через адресні звернення з метою формування мотивів купівлі 
певних товарів, довгострокових взаємовигідних партнерських стосунків 
та залучення їх до діалогового режиму. Особливо відомим є такий 
інструмент комунікацій, як реклама – будь-яка платна не 
персоніфікована форма інформаційного впливу на споживача з метою 
формування мотивів купівлі товарів. Важливу роль відіграє і 
стимулювання збуту, під яким розуміють  короткочасні платні примусові 
заходи заохочення цільової аудиторії до купівлі товару та 
співробітництва. Ще одним інструментом комунікацій можуть виступати 
спеціальні засоби для стимулювання торгівлі. У цьому випадку мається 
на увазі використання засобів, які доставляють маркетингову 
комунікацію безпосередньо в місця продажу і підвищують ймовірність 
придбання товарів покупцями. Такі засоби, зокрема, наприклад, 
внутрішні купони магазину, нагадують покупцеві про певний товар, 
доставляють йому маркетингову комунікацію організації або 
інформують про вигоди майбутньої покупки [3, с.62]. 

Загалом, сукупність використовуваних в практиці маркетингових 
комунікацій можна розподілити на дві основні групи: прямі та непрямі 
маркетингові комунікації. До групи непрямих маркетингових 
комунікацій відносяться ті інструменти маркетингових комунікацій, які 
не передбачають встановлення індивідуального персоніфікованого 
контакту із споживачами, а розповсюджують інформацію одразу на 
велику групу цільової аудиторії. До методів непрямих маркетингових 
комунікацій відносяться такі як реклама, стимулювання збуту, PR, 
спонсорство. До групи прямих маркетингових комунікацій відносяться ті 
інструменти, які дозволяють встановити особистий персоніфікований 
контакт між організацією та її споживачами. До інструментів  
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маркетингових комунікацій в комерційній практиці відносяться: прямі 
маркетингові заходи, прямі комунікації шляхом розсилання комерційних 
пропозицій партнерам, комунікації із потенційними споживачами під час 
участі у виставкових заходах [3,с. 63]. Кожна зі складових системи 
маркетингових комунікацій має свої особливості, але усі вони 
доповнюють одна одну, створюючи єдиний комплекс.  

У сучасній практиці управління маркетинговими комунікаціями 
особливе місце посідає концепція інтегрованих маркетингових 
комунікацій. Тенденція до інтеграції маркетингових комунікацій із 
іншими елементами комплексу маркетингу – одне з найбільш значних 
маркетингових досягнень кінця 90-х років. Як зазначає Дж. Бернет, 
інтегровані маркетингові комунікації – це концепція планування 
маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки 
стратегічної ролі її окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, 
PR та ін.) і пошуку оптимального їхнього поєднання для забезпечення 
чіткості, послідовності і максимізації дії комунікаційних програм за 
допомогою інтеграції всіх дискретних звернень [2,с.864]. Інтеграція 
маркетингових комунікацій дозволяє підвищити ефективність всієї 
системи продажів організації, оскільки на відміну від усіх інших 
окремих організаційних форм, вона дозволяє реально об’єднати всі 
підрозділи організації у напрямку створення її позитивного образу. На 
думку Ф.Шаркова, єдина система комунікацій дозволяє усунути 
місництво окремих менеджерів і звернутися із правильно складеними 
звертаннями до потрібних покупців у потрібний час, у потрібному місці 
[5,с.298]. 

Отже, маркетингові комунікації являють собою механізм 
вироблення та донесення інформації необхідного організації змісту до її 
цільової аудиторії. Ефективне управління комплексом маркетингових 
комунікацій позитивно впливає на комерційний успіх організації, її 
прибутковість, забезпечує її інвестиційну привабливість, підвищує імідж 
і конкурентоспроможність. Найбільш перспективним підходом до 
вирішення проблеми побудови ефективної системи маркетингових 
комунікацій у сучасних умовах є застосування концепції інтегрованих 
маркетингових комунікацій.   
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ПAЛОМНИЦТВО ВAТИКAНУ 
 

PILGRIMAGE OF VATICAN 
 

Вaтикaн - це мiсто-зaгaдкa, будучи опорною стiною кaтолицької 
вiри, вiн пережив безлiч бур i змiн [1]. Ця кaрликовa-держaвa 
знaходиться в сaмому серцi Римa, його площa - менше 0,5 квaдрaтних 
кiлометрiв. При цьому великa чaстинa територiї нaдiленa сaкрaльним 
змiстом i зaкритa вiд туристiв. Слiд пaм'ятaти, що Вaтикaн - не стiльки 
туристичне мiсце, скiльки центр християнської релiгiї в Європi. Його 
межa стaновить всього 3,2 км по своїй протяжностi. Нa бiльшiй чaстинi 
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мiстa розтaшовaнi прекрaснi сaди, що спускaються по пологих схилaх 
пaгорбa Mons Vaticanus. Неподaлiк вiд мiстa проходить рiчкa Тiбр, a нa її 
протилежному березi знaходиться iсторичний центр Римa. 

Туристи чaсто нaзивaють Вaтикaн одним великим музеєм, 
нaстiльки великa концентрaцiя пaм'яток нa одиницю площi. Тут все 
дихaє стaровиною, спокоєм. Тут неможливо думaти про щось погaне. 
Вся aтмосферa Вaтикaну спрямовує людини до чистих думок i 
миротворення. 

Вся iсторiя Вaтикaну пронизaнa протирiччями i тaємницями. 
Незвaжaючи нa видиму духовнiсть мешкaнцiв пaпської облaстi тут 
постiйно кипiли пристрaстi i велися iнтриги. Aдже кaтолицькa церквa 
довгий чaс булa тiсно пов'язaнa з прaвителями Риму[2]. 

Зa чaсiв iснувaння Римської iмперiї християнство нaбирaло силу, i 
виникнувшими по всiй територiї держaви релiгiйнi громaди нaмaгaлися 
зaхопити влaду. Проте вдaлося це лише римськiй громaдi. З тих пiр вонa 
стaлa не тiльки центром релiгiйного християнського руху, a й потужною 
полiтичною силою. Aж до 19 столiття рештa провiнцiї постiйно 
зaзнaвaли стaн облоги, йшли вiйськовi суди, безлiч людей вiдпрaвлялися 
в тюрми i зaслaння, стрaти нa шибеницях не були чимось незвичaйним. 
Однa з легенд про Вaтикaн свiдчить, що римську громaду зaснувaв нiхто 
iнший, як aпостол Петро, учень Iсусa Христa. Нa користь цього 
твердження говорять бaгaто хронiки, що дiйшли до нaших днiв. Тaкож є 
iнформaцiя про те, що Петро дiйсно жив i проповiдувaв в Римi. Згiдно з 
перекaзaми вiчного мiстa його могилa знaходиться якрaз нa пaгорбi, де 
розтaшовaний Вaтикaн. Пiзнiше тaм спорудили Хрaм Святого Петрa. 

Ще однa легендa про римську громaду говорить про те, що Рим - 
це мiсто, яке нaйдовше опирaлось поширенню християнської релiгiї. Тут 
було пролито море кровi великомученикiв, тут же вбили сaмого Петрa. 
Сaме тому римськa громaдa повиннa булa взяти нa себе вiдповiдaльнiсть 
спокутувaння грiхiв своїх спiвгромaдян. Сaме тому було створено мiсто-
держaвa Вaтикaн[3, c.147]. 

Мaбуть, нaйдивовижнiшa i сумнa тaємниця Вaтикaну - це iсторiя 
про пaпу Iоaнa VIII, a точнiше, про пaпессу. Спрaвa в тому, що в iсторiї 
кaтолицької церкви є дуже дивний i неприємний для сaмих вiруючих 
фaкт. Зaрaз у Вaтикaнi його ввaжaють вигaдкою, проте нiхто точно не 
знaє, що було нaспрaвдi. Згiдно з легендою в 9 столiттi протягом 
декiлькох рокiв пaпський престол зaймaлa молодa жiнкa. У тi чaси 
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слaбкa стaть ввaжaвся породженням дияволa, a жiнки не визнaвaлися 
людьми. Один християнський мiсiонер, мaндруючий по свiту, якимось 
чином обзaвiвся дочкою по iменi Aгнесa [4, c.497]. 

Однaк всюди возити з собою дiвчинку було для мiсiонерa не 
нaйбiльш гiдним зaняттям. Тому вiн переодягнув її в чоловiчий одяг i 
зробив своїм помiчником. Aгнесa швидко вчилaся, aле в один день її 
бaтькa вбили, пробивши голову кaменем. Для дiвчинки-пiдлiткa 
нaйкрaщим вaрiaнтом було зaлишитися хлопчиком. Вонa подорожувaлa 
по свiту, i в пiдсумку зaлишилaся в монaстирi бiля мiстa Фульдa, 
присвоївши собi iм'я Йогaнн Лaнглуa. Вонa видiлялaся серед своїх брaтiв 
розумом, проте в 16 рокiв зaкохaлaся в одного з ченцiв i втеклa з ним до 
Фрaнцiї. По дорозi її кохaний помер, a Aгнесa, зaлишaючись пiд iм'ям 
Йогaнн, вступилa в нове життя. Приїхaвши в Рим i поступово 
просувaючись нa сaмий верх духовенствa, в 855 роцi пiсля смертi пaпи 
Левa IV вонa вступилa нa пaпський престол. I можливо нiхто б не 
дiзнaвся про спрaвжню сутнiсть пaпи, aле Aгнесa допустилa помилку - 
вонa зaвaгiтнiлa. Причому перейми почaлися пiд чaс хрестового походу, 
який зaкiнчився смертю як для дитини, тaк i для сaмої пaпесси. 
Прихильники легенди стверджують, що пiсля цiєї iсторiї кожен 
новообрaний понтифiк до Лeвa X проходив процедуру ,як це не дивно 
кaзaти, визнaчення стaтi [5, c.72]. 

Нa мою думку, Вaтикaн це дивовижнa крaїнa, яку повинен 
вiдвiдaти кожен зaвзятий турист. Кожний сaнтиметр просякнутий 
тисячолiтньою iсторiєю нaшої релiгiї i не може зaлишити нiкого 
бaйдужим. Це мiсце, яке вже бaгaто рокiв зaлишaється одним з основних 
об'єктiв пaломництвa склaдaє вaгому чaстину вiд свiтового релiгiйного 
туризму. Тут розтaшовується резиденцiя Пaпи римського, що нaдaє 
вaгому перевaгу при виборi мiсця проведення екскурсiйного вiдпочинку. 
I взaгaлi це мiсце переповнене рiзномaнiтними пaм'яткaми, 
aрхiтектурними спорудaми, приклaдaми художнього мистецтвa тa 
переплетiнням рiзних стилiв. До основних нaйвiдвiдувaнiших мiсць 
Вaтикaну нaлежaть: Собор Святого Петрa, Вaтикaнськa aпостольскa 
бiблiотекa тa зaчaровуючi Вaтикaнськi сaди. Вaтикaн дaрує вiдчуття 
минулого, нiби повертaє туристiв у тi дaлекi чaси, коли христиaнство 
тiльки нaбирaло обертiв. Величнiсть мiстa-держaви привaблює велику 
кiлькiсть туристiв по всьому свiту, тим сaмим грaючи невiд'ємнa роль у 
розвитку свiтового туризму. Щорiчно близько 18 млн. людей вiдвiдують 
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Вaтикaн в якостi пaломникiв i туристiв (музеї Вaтикaну зa дaними нa 
2009 рiк вiдвiдaли понaд 4.5 млн. осiб, Собор Святого Петрa – до 20 млн. 
чоловiк)[6, c.94].  
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Високий рівень конкуренції, усвідомлення менеджерами місця і 
ролі власної організації та бізнесу в системі економіки країни, 
міжнародного ринку, а також зміна умов ведення господарської 
діяльності викликали останнім часом значний інтерес до проблем 
розвитку і задач росту організацій.  

Розвиток економіки неможливий без ефективного процесу 
управління кадровим потенціалом. Iнвеcтування в людські ресурси cтає 
довгоcтроковим фактором конкурентоcпроможноcтi, виживання i 
розвитку організацій. Кадрова полiтика - найважливiша cкладова 
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cтратегiчної полiтики органiзацiї, котра вичначає принципи реалізовані 
керівництвом по відношенню до людських ресурсів. 

Також кадрова політика визначає цілі, зв’язані з відношенням 
підприємства до зовнішнього середовища (ринок праці, 
взаємовідношення з державними органами і до інших організацій), а 
також цілі, що пов’язані з відношенням до персоналу (участь в 
управлінні, стиль керівництва, удосконалення системи професійного 
навчання, соціальні питання) [2, c. 142]. 

Плани, котрі пов’язані з кадровою політикою організації, 
пов’язані з функцією мотивації. Кадрова політика спрямована на 
збільшення ефективності через кращі умови роботи, найму ефективної 
робочої сили, покращання відношень працюючих і керівництва. 

Кадрова політика визначає головну лінію і принципи в роботі з 
персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток організації значною 
мірою визначається його кадровою політикою. 

Істотний вплив на стратегію, стиль керівництва, а також на 
вимоги персоналу надає тип влади. Відомо, що найбільш повною мірою 
використовувати творчий потенціал людини можна тільки в 
демократичному суспільстві. В організації кадрова політика формується 
радою директорів, правлінням і директором організації [3, c. 308]. 

На кадрову політику впливають фактори двох типів – зовнішні по 
відношенню до організації (нормативні обмеження та ситуація на ринку 
праці) і внутрішні (цілі організації, стиль управління, умови праці, якісні 
характеристики колективу). 

Для повного аналізу кадрової політики необхідно виділити певні 
критерії оцінки, такі як: кількісний та якісний склад персоналу, рівень 
плинності кадрів, гнучкість проведення політики, ступінь урахування 
інтересів працівника. 

Основою кадрової політики є своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, 
його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого 
законодавства та стану ринку праці.  

Цільова задача кадрової політики підприємства може бути 
вирішена по-різному, при цьому виділяють альтернативні варіанти: 

- звільняти працівників або зберігати; 
- проводити підготовку працівників самостійно або шукати тих, 

хто вже має необхідну підготовку; 



39 

 

- проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або перенавчати; 
- працівників, які підлягають звільненню з підприємства; 
- проводити додатковий набір персоналу або задовольнятися 

існуючою кількістю за умови більш раціонального її використання; 
- вкладати гроші у підготовку «дешевих», але вузько 

спеціалізованих; 
- працівників, або «дорожчих», але маневрених. 
Кадрова політика підприємства - це цілісна кадрова стратегія, що 

об’єднує різні форми кадрової роботи, стиль її реалізації в організації і 
плани по використанню робочої сили. На стадії зростання вона 
призначена збільшити можливості підприємства, бути гнучкою, 
особливо, реагувати на змінні вимоги технологій бізнесу, економіки і 
ринку на перспективне майбутнє. 

Оцінка персоналу в системі кадрового менеджменту має ціль 
створити згуртовану, відповідальну і високопродуктивну робочу силу. 
Оцінка персоналу здійснюється для визначення відповідності працівника 
вакантному чи займаному робочому місцю (посаді) і виконується трьома 
способами: 

- оцінка потенціалу працівника; 
- оцінка індивідуального внеску; 
- атестація кадрів. 
З точки зору мотивації, основною задачею актуальної кадрової 

політики на підприємстві являється забезпечення в повсякденній 
кадровій роботі обліку інтересів всіх категорій працівників і соціальних 
груп колективу на базі наукових підходів, використанні сучасних 
методів і технологій управління, стимулюючих оцінних механізмів і 
методики [1, c. 147]. 

Отже, кадрову політику спрямовано на формування такої системи 
роботи з кадрами, яка орієнтувалася на отримання як економічного, а й 
соціального ефекту, тільки за умови дотримання чинного законодавства. 

Кадрова політика організації - це цілісна кадрова стратегія, що 
об'єднує форми кадрової роботи, стиль її проведення і плани по 
використанню робочої сили. 

Кадрова політика повинна збільшувати можливості організації, 
реагувати на вимоги технологій і ринку, котрі постійно змінюються,  на 
найближче майбутнє. 
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Менеджмент є невід'ємною частиною будь-якої спільної 
діяльності людей, яка в тій чи іншій мірі потребує організації. В темі 
розглянуто теоретичні засади управління, сутність і зміст поняття 
"сервісний менеджмент" та основні принципи управлінської діяльності. 
Для більш повного розуміння сутності менеджменту у сфері послуг тема 
розкриває зміст основних його функцій та ієрархічних рівнів. Приділено 
значну увагу історії розвитку менеджменту як науки, зокрема 
досягненням різних шкіл управління та науковим підходам до 
менеджменту. 

Аналіз рівня якості  обслуговування розроблений для фірм, що 
працюють у сфері послуг і мають широку мережу філій, і має на увазі 
наявність двох груп параметрів: кількісних і якісних. Кількісні 
параметри оцінки включають у себе показники, які визначають на основі 
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даних статистичного обліку обсягів послуг, що надаються точками 
продажу фірми.  Аналіз якісних показників припускає створення системи 
їх оцінки та проведення внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу 
багатофіліальної компанією. При цьому проведення зовнішнього 
бенчмаркінгу за якісними показниками значно простіше, ніж за 
кількісними, що пояснюється більшим ступенем прозорості компаній-
конкурентів за якісними показниками, так як їх характеристики 
піддаються оцінці при обстеженні конкурентів у результаті опитувань і 
«рейдів» [1, c. 24]. 

Результатом аналізу інформації повинна бути оцінка таких 
параметрів професійних показників, як компетентність, коректність і 
доброзичливість персоналу, вміння співробітників точки продажів 
працювати з «важким» клієнтом, уникати конфліктів або максимально 
вдало їх вирішувати. Крім того, в систему параметрів оцінки можуть 
бути включені такі характеристики надання послуг, як час виконання 
операції, кількість осіб в черзі до співробітника, який надає послугу, 
кількість гудків до зняття трубки телефону і т.д. Названі параметри не є 
якісними в «чистому» вигляді, оскільки піддаються прямий кількісній 
оцінці, однак організація кількісного обліку даних параметрів 
трудомістка і можлива тільки при проведенні періодичного моніторингу 
якості обслуговування. 

Комплексний аналіз якості обслуговування клієнтів точками 
продажу сервісної компанії передбачає розгляд кількісних і якісних 
показників у системі, з складанням узагальненого рейтингу точок 
продажів. Оцінки якості надання послуг може бути розширена за 
рахунок проведення опитувань клієнтів і оцінки показників, що 
характеризують «якість для внутрішнього клієнта», або якість 
взаємовідносин між підрозділами компанії. Для проведення опитувань 
споживачів послуг повинна використовуватися окрема анкета, що 
припускає при наявності єдиного підходу до її формування модифікацію 
питань з різним ступенем конкретизації в залежності від сфери послуг, в 
якій працює компанія. При розробці анкети необхідний максимальний 
відхід від традиційних принципів складання запитань, що передбачають 
оцінку якості обслуговування виходячи із суб'єктивного сприйняття 
респондента. Питання анкети повинні бути направлені на отримання 
гранично об'єктивних характеристик якості обслуговування. 
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 Незважаючи на те що опитування клієнтів та аналіз їх 
результатів можна віднести до якісних параметрів оцінки, розробка 
подібної анкети не входить в коло розглянутих в даній статті питань, 
оскільки передбачає інший принцип побудови, ніж анкета для 
менеджерів з якості. Показники «якості для внутрішнього клієнта» не 
розглядаються. З одного боку, їх введення в методику оцінки якості 
збільшує її результативність, оскільки вони істотно впливають на процес 
надання послуги. З іншого боку, показники якості взаємовідносин між 
структурними підрозділами компанії вимагають спеціального 
пророблення, а отже, для їх оцінки повинна бути розроблена методика, 
яка заслуговує розгляду в рамках окремого дослідження [2, c.186]. 

Необхідно усвідомити, що використання традиційних принципів 
менеджменту, заснованих на спеціалізації та поділі праці, є недостатнім 
для забезпечення ефективного менеджменту у сфері послуг. Сервісний 
менеджмент повинен базуватися на принципово іншій основі: робота в 
команді, міжфункціональне співробітництво, міжорганізаційне 
партнерство й довгострокова перспектива - є головними цінностями, 
властивими цьому напрямку науки. 

Орієнтація на клієнта. Це означає, що останній перебуває в 
центрі уваги підприємства, яке повинно прагнути якнайкраще зрозуміти 
тенденцію розвитку системи клієнтських переваг. З іншого боку, 
підприємство у певній мірі може впливати на поведінку споживача і 
споживчий ринок. 

Фокусування на клієнті в дослідженні послуг зробило 
вирішальний вплив на загальний підхід до управління якістю і стало 
центральним аспектом програм тотального управління якістю (TQM).  
Сутність  менеджменту визначає орієнтацію на якість, яка також має 
вирішальне значення для менеджменту послуг. 
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         Проблема якості вищої освіти сьогодні набула всіх ознак ключових 
проблем суспільних перетворень. Вона є одночасно основним критерієм 
та виразним індикатором державної політики в галузях державного 
управління та вищої освіти та суспільного розвитку нації. Зростання 
самосвідомості українців, демократичні зміни в суспільному житті, 
орієнтація суспільства на європейські цінності  «знесилюють» колишні 
методи управління, що тримались на силовому тиску та стримуванні 
розвитку індивідуального потенціалу студента.  
          Сутність управління вищою освітою –  це якість вищої освіти та 
освіченість студента, фахівця - далеко не повний перелік факторів, які 
підсилюють актуальність проблеми державно-громадського управління 
якістю вищої освіти і нівелюють її належність тільки до проблем 
освітньої галузі. Вважається що  саме на платформі якості отриманої 
вищої освіти починається вирішення економічних, соціально-
політичних, культурно-духовних проблем країни, формування рушійних 
сил розвитку громадянського суспільства. 
                Державна освітня політика реалізується органами державного 
управління вищою освітою, які, усвідомлюючи необхідність 
забезпечення й перманентного підвищення якості вищої освіти, мають і 
відповідну мету своєї діяльності – забезпечення та гарантування цієї 
якості від імені держави на рівні, не нижчому від 
конкурентоспроможного [1,с.45]. 
          Нині, коли Україна тримає курс на членство в ЄС, виникає потреба 
в реформуванні різних галузей і сфер, і галузь освіти на щастя не 
виключення. Сьогодні триває масштабна реформа освіти. Прикладом є 
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Закон “Про вищу освіту”, новації у вступній кампанії, особливості ДПА і 
ЗНО. Найбільшим прогресом у розвитку і поліпшенні вищої освіти в 
Україні це надання ВНЗ автономності, що є однією з найстаріших форм 
самоврядування, яка ще від часів середньовіччя сприяла перетворенню 
університетів на найвагоміші чинники суспільної еволюції. Разом із тим, 
університетська автономія є однією з базових засад демократії та 
громадянського суспільства.  Впровадження основ університетської 
автономії відповідає потребі подальшої демократизації не тільки 
академічного життя, а й суспільних процесів у цілому. 
         Державна освітня політика реалізується на національному та 
регіональному рівнях і являє собою сукупність цілей і задач, що 
практично реалізуються державою та органами державної влади у сфері 
освіти, а також засобів, які при цьому застосовуються. Формування 
державної освітньої політики здійснюється під впливом потреб і цілей 
держави та загальносвітових тенденцій в освітній галузі. 
Процес вироблення й аналізу державної освітньої політики передбачає 
дотримання певної технології, яка забезпечує достовірність висновків та 
дотримання поставлених цілей розвитку освітньої сфери. Аналіз 
політики є доволі творчим процесом, глибина якого визначається 
умовами замовлення аналізу, наявними ресурсами (часовими, 
людськими , фінансовими тощо) для його виконання. У світі 
виокремлюють три моделі освітньої політики: ринкова, соціальна та 
центральноєвропейська [1,с.87]. 
           Існують різні види (теоретичний і прикладний) та форми 
(перспективний, ретроспективний та інтегративний) аналізу державної 
освітньої політики. Оцінювання державної освітньої політики 
здійснюється на різних етапах впровадження та вироблення політики, 
спрямоване на виявлення та оцінку результатів і наслідків політики та 
може замовлятися з різних причин. 
   Державне управління освітою розвивається відповідно до розвитку 
суспільства і держави. Воно перебуває під впливом низки тенденцій і 
чинників суспільного розвитку. 
          У країнах Європи історично склалися різні моделі управління 
освітою. Навіть в умовах зближення політики в рамках Європейського 
Союзу освітні системи залишаються унікальними у кожній країні з 
різним ступенем централізації/децентралізації управління та 
фінансування сфери освіти. 
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          Прикладом країни зі значною присутністю держави в організації, 
управлінні та фінансуванні освіти є Франція. Держава визначає деталі 
навчальних програм на всіх рівнях освіти; організовує процедуру 
допуску вчителів у професію, наймає вчителів, які стають державними 
службовцями; наймає та навчає інспекторів, відповідальних за контроль 
якості системи освіти; держава є основним джерелом фінансування 
державної системи освіти. Ще одна особливість - це практично однакова 
якість навчання як у столиці, так і в провінції. За останнім даними, число 
школярів і студентів у Франції перевищило 15 млн. чоловік і склало 
чверть населення країни. У країні близько 7 тис. коледжів, 2600 ліцеїв. 
Система освіти - найбільший роботодавець Франції: у ній зайняте більше 
половини державних службовців [2,с.27]. 
           Прикладом глибоко децентралізованої системи освіти є США. 
Освіта – як середня, так і вища, – сфера компетенції штатів, права і 
можливості федерального уряду незначні. Основний інструмент впливу 
федерального уряду – це система додаткового фінансування за 
допомогою грантів, які є значною підмогою для бюджетів місцевих 
органів освіти. Питаннями освіти на рівні штату займається Агентство з 
питань освіти, що контролює відповідність програм навчання законам 
штату та дотримання федерального законодавства, розробляє правила з 
підбору та найму персоналу, розподіляє фінансування за програмами 
штату і федеральними грантами [3,c.54]. 
          Отже, динамічні зміни в житті суспільства приводять до 
постійного удосконалення прийнятих раніше законів якими формується 
та реалізується державна освітянська політика, спрямована на 
досягнення сучасного освітнього рівня, оновлення змісту форм і методів 
навчання, примноження інтелектуального потенціалу України та внеску 
в розбудову економіки, культури, підвищення добробуту населення. 
Розвиток державно-громадського управління якістю вищої освіти в 
Україні уможливиться завдяки впровадженню спеціального механізму. 
Дія якого умовно представлена трьома рівнями: національним, 
міжрегіональним та регіональним. Причому необхідність організаційно-
структурних перетворень  має бути  мінімально вразливою та достатньо 
організаційно-комфортною  для вже існуючих інституцій в системі 
державного управління вищою освітою, громадсько-професійного та 
інших секторів освітнього ринку. 



46 

 

          За новим законодавством вирішуватимуться вагомі і необхідні для 
української держави питання: по-перше, вища освіта повинна бути 
конкурентоспроможною і відповідати потребам сучасного суспільства й 
ринку праці. Ми розуміємо, що дуже часто з нашим дипломом 
випускник на ринку праці  опиняється в абсолютно не відомій для себе 
ситуації, та й роботодавці постійно скаржаться на те, що повинні 
доучувати випускників. По-друге, вища освіта повинна мати механізми 
для мобільності студентів і  викладачів. Для нас особливо важливою нині 
є інтеграція в європейський освітній простір. І по-третє: маємо велику 
мережу вищих навчальних закладів, які видають дипломи державного 
зразка.  
         Та здобутий документ про вищу освіту  ще не означає, що 
випускник отримав її належного рівня. У зв’язку з цим ми заклали в 
закон механізми прозорої конкуренції між вищими навчальними 
закладами та  механізми зовнішньої оцінки якості вищої освіти, щоб 
споживач міг чітко розуміти, який університет йому може надати вищу 
освіту ліпшої якості. 
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В економічній літературі поняття «мотивація персоналу» 

трактується неоднаково. Так, Е. Мол, розглядаючи менеджмент 
персоналу, визначає його як «тип управління, в якому віддається 
пріоритет мотивації ділової поведінки, діяльності, відношенням над 
адмініструванням і жорстким контролем» [1]. Американський учений Р. 
Дарт розглядає мотивацію як сили, що існують усередині людини, і які 
збуджують у ній ентузіазм і завзятість до виконання певних дій. Далі він 
зазначає: «Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність, і 
частина роботи менеджера саме і полягає в тому, щоб спрямувати 
мотивацію на досягнення цілей організації» [1]. 

Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує 
процес спонукання особи до дієвості, спрямованої на досягнення 
особистих цілей чи цілей організації [2]. Зарубіжні та вітчизняні вчені 
виділяють велику кількість мотиваційних чинників, а саме: гроші, 
кар’єрне зростання, визнання, самовираження, самореалізація тощо. 
Впровадження ефективного мотиваційного управління на підприємстві 
повинно базуватися на можливості використання комплексу 
мотиваційних чинників. Система мотивування, повинна, бути простою і 
зрозумілою для працівника, бути гнучкою, давати можливість відразу ж 
заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри заохочення 
повинні бути економічно та психологічно обґрунтовані. Система 
заохочень повинна формувати у працівників відчуття справедливості 
матеріальних винагород і сприяти підвищенню зацікавленості 
працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної роботи, але і роботи в 
ділових стосунках з іншими співробітниками. При побудові систем 
мотивації керівники повинні враховувати не тільки взаємозв’язок 
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мотивів людини, але і їх мінливу природу. Ці зміни необхідно розуміти 
та вміти вчасно на них реагувати. Практичне втілення системи мотивації 
та стимулювання працівників обов’язково відбувається завдяки 
використанню широкого кола методів: організаційно-виробничих, 
соціально-економічних, адміністративних, інформаційно-
роз’яснювальних, соціально-психологічних та правових. 

Мотиваційний клімат на підприємствах тісно пов`язаний з 
задоволеністю роботою, що обумовлено багатьма факторами. Найбільш 
цінною вважається та робота, де працівник відчуває власну необхідність, 
корисність. Цієї думки більш дотримуються працівники похилого віку. 
Ті види робіт, де краща організація праці, кращий колектив, більш 
сприятливі умови праці, є більш привабливими для молодих працівників. 

В якості важливих факторів мотивації персоналу можна 
розглядати суб’єктивні чинники вибору професії та рівня кваліфікації, 
які визначаються рівнем престижності праці. Від невдалої системи 
стимулювання може постраждати не тільки підприємство, а як відомо з 
історії розвитку економіки різних держав, ціла економічна система, а це 
все через елементарне непорозуміння між інтересами виробничого 
сектора та простого робітника. 

Система мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних 
заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у 
цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності 
підприємства. Система мотивації має будуватися на певних вимогах, які 
стимулюватимуть працівників до ефективної роботи, поліпшують 
показники діяльності, зменшують плинність кадрів і т.д. У системі 
мотивації важливо враховувати вікову, професійну, освітню, статеву 
структури мотивів у колективах працівників. Адже зазначені зміни в 
структурі колективів часто зумовлюють зміни у співвідношенні мотивів. 
Продумані до дрібниць системи матеріальних стимулів ґрунтуються на 
всебічному моніторингу економічних інтересів працівників, урахуванні 
умов їхньої праці та життя, сімейного стану, трудових навичок і є 
ефективним механізмом поєднання матеріальної зацікавленості 
персоналу та продуктивності його праці. 

Таким чином, аналіз теоретичних підходів до мотивації праці 
визначив, що шляхів і способів мотивування працюючих багато. 
Ефективна організація системи мотивації є важливим чинником прогресу 
та розвитку підприємства. Система мотивації повинна бути орієнтована 
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на кінцевий результат, мати справедливий характер та бути простою й 
зрозумілою для кожного працівника. Розробка мотиваційної моделі 
передбачає необхідність чітко усвідомлювати бажані результати, при 
цьому важливе значення набуває система мотивації, яка тісно пов’язана з 
життєвим циклом компанії. 
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АРХІТЕКТУРНИЙ ТУРИЗМ У ПРАЗІ 
 

ARCHITECTURE TOURISM IN PRAGUE 
 

Кожна країна або кожен народ має свої історико-культурні 
джерела. Архітектурна культура як «застиглі історичні вірші», стилі 
архітектури вельми різноманітні. Як правило, різниця стилів архітектури 
різних країн і національностей є головною причиною формування 
потоку іноземних туристів. Щорічно до Чехії, зокрема до Праги, 
пріїздить надзвичайно велика кількість туристів з усіх куточків земного 
шару. Празька таємниця криється в неймовірній насиченості простору і 
часу. Чого тільки не бачила чеська столиця! Тут стріляли шведські 
гармати в XVII ст. і радянські танки в XX ст., в повітрі Праги клубилися 
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дими алхімічних лабораторій і аромати пивоварень. І зараз ми можемо 
пройти по єврейській Празі Середньовіччя, побачити найстарішу в світі 
синагогу - а потім прогулятися по Празі німецькій, зі своїми, німецькими 
театрами, кафе, зборами. Готична Прага і Прага модерну, місто Моцарта, 
Кафки і Швейка. Актуальність детальнішого розглядання теми 
архітектурного туризму в Празі полягає в різноманітності, на перший 
погляд непоєднуваних, архітектурних стилів. Мета роботи – дослідити 
різноманітність архітектурних стилів Праги. 

Найбільш цікаві пам’ятки архітектури почали будуватися у Празі 
починаючи з XIV ст. Романська архітектура розвивалася головним 
чином під знаком зміцнення фортець або замків з виникаючими навколо 
них поселеннями і монастирських комплексів, коли архітектура готики 
пов'язана в першу чергу з розвитком міст. Вона кількісно і якісно 
обумовлена характером громадського життя міста, запитами його 
жителів. Готика - одне з найяскравіших проявів міської культури 
середньовіччя. Саме в цьому і полягає основа тієї суперечливості готики, 
яку в плані стилістичної характеристики можна звести до протиріччя 
елементів раціональності, розумності, прагнення до реального, 
життєвого, з одного боку, і релігійного «ірраціоналізму», часом містично 
пофарбованого прагнення до понадземних ідеалів, з іншого. Але в своїх 
кращих творах, що відрізняються величезною силою емоційної 
насиченості, свободою творчої фантазії і великим технічним 
новаторством, готика зуміла досягти виключно високої архітектурно-
художнього рівня, синтетичної єдності в зіткненні цих протилежностей. 
Чеська готика займає одне з перших місць у західноєвропейській 
архітектурі середньовіччя. На відміну від Італії, Франції, Німеччини, на 
території Чехії не було античних міст, на основі яких могли складатися і 
розвиватися міста середньовіччя. Міста Чехії виникали поступово на 
торгових шляхах, а також навколо замків, монастирів, причому процес 
формування і росту їх відбувався стихійно. За винятком знову 
заснованих, міста епохи готики розвивалися на основі вже утвореного 
планувального ядра романських міст і населених місць, що складаються 
майже виключно з дерев'яних і серцевих будівель. Але якщо в період 
готики докорінно змінився вигляд цих міст, то в той же самий час 
зберіглася їх планувальна система - випадкові неправильні обриси 
кварталів, криві тісні вулиці, вузькі по фронту, але глибокі ділянки. Хоча 
вулиці в напрямку тяжіли до замка або до площі, де розміщувалися 
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церква і ринок, будь-якої певної системи в їх плануванні не було. На 
планування впливали найрізноманітніші, часто випадкові обставини - 
рельєф місцевості, близькість річки, зв'язок через міські ворота з 
околицями, спроможність забудовника і багато іншого[1,С.123,527] 

У 1348 році спеціально для поселення росіян за національністю 
ремісників їм була закладена нова частина Прагі- Нове Місто. У тому ж 
році засновано Празький університет, найстаріший в центральній Європі, 
що став пізніше центром гуситського руху. Примітна мотивування 
необхідності створення свого університету, дана, в спеціальній буллі в 
такій формі [2,С.84,563]. Вершиною зрілої готики в Чехії, яку самі чехи 
називають своїм «прекрасним стилем» («наш красні стиль»), є готичний 
собор Віта в Празькому Граді. 21 листопада 1344 в присутності 
королівської сім'ї, нового празького архієпископа, при скупченні народу 
урочисто був закладений перший камінь собору, задуманого як величний 
пам'ятник Чеського королівства. Поставлений на найвищій точці Граду, 
він досі є найпрекраснішим завершенням усього архітектурного вигляду 
Праги. Собор будувався на тому місці, де колись стояла ротонда Віта, а 
потім зведена замість неї романська базиліка. (Там, де була ротонда, 
тепер знаходиться капела Вацлава, а над фундаментами базиліки 
розташовані південна частина трансепта і частина південного бічного 
нефа нового собору.) [3,С.89,304]. Cобор задумувався не тільки як 
головний храм Чехії, але і як пам'ятник, в якому зосереджувалися всі 
найважливіші реліквії історичного минулого. Сюди були перенесені 
останки засновників чеської держави, перших князів - Вацлава, 
Спітігнева, Боржівоем, Бржестіслава I і II, Оттокара I і II. Спочатку у 
храмі зберігалися: замовлена Карлом нова корона чеських королів, 
прикрашена вивезеними з Індії, Цейлону і Єгипту дорогоцінним 
камінням та перлами і (що теж характерно) присвячена князю і святому 
Вацлаву, позолочений жезл зі срібла, імперське яблуко із золота і т. Д. ( в 
1400 р всі ці цінності були перенесені в Карлштейн) [4,С.45,226].  

Підводячи підсумки можна сказати, що одна з чудових 
національних особливостей чеської архітектури - своєрідне поєднання 
розумної тверезості і задушевного ліризму. А також треба згадати ще 
одну особливість, не специфічно чеську, але яка разом з іншими рисами 
стала національною містобудівною традицією. Безліч скульптур у 
вигляді пам'ятників на площах, вулицях, у парках, а також у вигляді 
пластичного декору в окремих спорудах та будівлях. Зодчі Чехії в 
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минулому не раз показували себе славними новаторами в будівельній 
справі. Що наглядно доведено лишившимися пам’ятками архітектури. 
Саме архітектурний туризм складає найбільшу частину річного 
прибутку. 
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ТУРИСТИЧНІ МІСЦЯ ЄРУСАЛИМУ 

 
TOURIST ATTRACTIONS IN JERUSALEM 

 
Єрусалим – місто ,що переповнює емоціями ,що дарує релігійні та 

духовні враження ,радість і задоволення ,що пропонує цікаві тури і 
цікаві пригоди. Поряд з найважливішими історичними та 
археологічними об’єктами ,цінителі культури, мистецтва ,театру ,музики 
,архітектури та вишуканої кухні зможуть виявити в Єрусалимі багато 
цікавого і існуючого тільки тут. 

Єрусалим є дуже актуальним місцем для туристів, з усіх куточків 
світу люди приїздять,щоб побачити це надзвичайне місто. Адже 
Єрусалим – священне місце не лише для християн. Це своєрідна колиска 
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трьох монотеїстичних релігій світу – християнства, мусульманства та 
іудаїзму. 

У самому серці Єрусалиму розташоване Старе місто, оточене 
стіною і розділений на чотири квартали: єврейський, вірменський, 
християнський і мусульманський. В оточенні стін знаходяться 
найголовніші святині трьох головних релігій: Стіна плачу – єврейська 
святиня, храм Гробу Господнього і купол Скелі на Храмовій горі.  

Стіна плачу вважається святою для єврейського народу. Пророк 
Єремія віщав, що Храм в Єрусалимі буде зруйновано,а західна частина 
його залишиться. Стіна Плачу не частина стіни Храму, але вона 
найближче стоїть до Храму і тому її народ Єрусалиму так шанує. Стіну 
Плачу так назвали, тому що єврейський народ оплакує на ній два Храма, 
зруйновані в один день, але в різні роки. Вона досягає у висоту 15 
метрів, а в довжину 488 метрів. Всі камені стіни щільно притиснуті один 
до одного. Стіна трохи під нахилом, так як, коли її будували, кожен 
новий ряд лягав уступом всередину. Туристи дуже люблять Стіну плачу і 
з’їжджаються до неї з усіх точок земної кулі. Більшість приїжджають до 
стіни, залишають у ній свої записки із своїми бажаннями чи благаннями. 
Записки ці усі збирають раз на місяць і закопують на масляничній горі. 
Ті, хто підходять до Стіни за допомого. ,мають бути відповідно одягнені: 
жінки в закритому одязі, обов’язково з покритими плечима, а чоловіки – 
в стосах (національні головні убори ). 

Якщо жінка незаміжня, то вона повинна одягнути хустку на 
голову. Жінки моляться з правого боку Стіни. А чоловіку – з лівого 
боку[1,с 18]. Навколо неї знаходяться і інші важливі для іудеїв місця – 
Тунелі стіни, унікальний Центр Давідсона, Єврейський квартал зі 
знаменитою вулицею Кардо і Вежею Давида.  

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі вважається головним 
храмом світу для усіх християн. Величезний у своїй простоті собор 
постав на місці розп’яття,поховання та воскресіння Ісуса Христа. Тут 
Голгофа, на якій Христос перетерпів хресну смерть за гріхи. Тут ложе ,де 
протягом трьох днів спочивало тіло Богочоловіка і де відбулось Його 
славне воскресіння. Храм Гробу Господнього – великий архітектурний 
комплекс, розташований в північно-західній частині Старого міста в 
Єрусалимі,який ще називають християнським кварталом[ 2,с 28]. Також 
тут знаходиться знаменитий камінь миропомазання. До Храму належать 
і монастирі різних християнських конфесій – всього їх 6.Представники їх 
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відвідують Храм роздільно: години для молитв у всіх свої.і ніхто немає 
права порушувати цей договір. 

Візитною карткою Єрусалиму по праву вважається Мечеть Купол 
Скелі. Арабською мовою вона називається Куббат ас-Сахра. Ця мечеть 
вінчається 20–метровому в діаметрі куполом, який можна побачити з 
будь-якого місця Старого Міста. Мечеть розташовується на горі Морі 
(або Храмовій горі) і на сьогоднішній день вона вже не діє. Взагалі, ця 
мечеть є архітектурним пам’ятником, який покликаний оберігати 
священне місце на скелі, на якому відбулося вознесіння пророка 
Мухаммеда до небес. Побудована була мечеть наприкінці шестисотих 
років до нашої ери і наказав це зробити халіф Абдали-Малик, який був з 
династії Омейядів. Будівля неодноразово піддавалася реконструкції в 
зв’язку з землетрусами і руйнуваннями. Купол Скелі – це найдавніший 
пам’ятник архітектури ісламу і найважливіша святиня мусульман. 

Єрусалим, як і весь Ізраїль, називають на Землі «серцем світу» і 
легенди про нього можна розповідати годинами. Приїхати в це місто 
варто, нехай навіть одного разу в житті: адже це воістину Свята Земля, з 
якою пов’язано стільки сподівань всього людства,і побачити її на власні 
очі варто кожному – хоча б один раз. 
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КУРОРТНИЙ ТУРИЗМ В ІСПАНІЇ 
 

RESORTS OF SPAIN 
 

Іспанія (ісп. España МФА: [esˈpaɲa]), офіційно Королівство 
Іспанія, раніше Еспа́нія — держава на південному заході Європи. Займає 
більшу частину Піренейського півострова, Балеарські і Пітіузькі острови 
в Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія 
омивається Середземним морем і Атлантичним океаном. По суходолу 
Іспанія межує з Португалією на заході (спільний кордон — 1214 км), з 
Францією — по гребенях Піренейських гір (623 км), з Андоррою (63,7 
км), з Гібралтаром і з Марокко. Один за найпопулярніших курортів 
Іспанії, який протягом вже 3 років займає перші позиції серед курортів, 
які найбільше відвідають туристи. Мета роботи - показати один з 
найкращих курортів. Завдяки своєму опису цього курорту почати 
заохочувати людей до відвідання курортів Іспаніїї. [1, С.212, С.59] 

Область Маресме, раніше відома також як Коста-дель-Леванте 
("Східний берег"), включає в себе частину берегової лінії Каталонії, що 
простягнулася на 50 км. Завдяки географічному положенню і близькості 
гір, на Коста-дель-Маресме сприятливий середземноморський клімат, 
ясне небо і 275 сонячних днів у році. Рівновага між морем, долиною і 
горами зумовлює м'які і вологі ландшафти цих місць, де удосталь 
зустрічаються соснові і хвойні ліси, розкидані по схилах пагорбів, а 
також великі площі оброблюваних земель. У гірському масиві Сьєрра-
Літораль, сформованому хребтами Сан-Матеу, Корредор і Монтенегро, 
зустрічаються пейзажі незвичайної краси. Коста дель Маресме являє 
собою прибережну смугу довжиною 38 км на північному сході 
Каталонії, розташовану між Барселоною і Коста Брава. Коста дель 
Маресме оточують : річка Тордера , заповідник Монтнегре і Корредор , 
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гірські масиви Сьєрра Літораль і Сьєрра Марина. Сюди курсують 
автобуси від всіх курортних центрів. Уздовж усього узбережжя 
паралельно пляжу йде своєрідна залізниця з маленькими і акуратними 
електропоїздами , кожен з яких тягне лише три вагончика . Потяги 
ходять з інтервалом в 30 хвилин, на них дуже зручно добиратися до 
Барселони. Широкі пляжі з крупного піску чергуються на всьому протязі 
узбережжя з невеликими затоками , де створені чудові умови для занять 
водними видами спорту . Пляжі Коста- дель- Маресме довгі і вузькі , і 
часто відокремлені від однойменних міст залізницею або завантаженої 
автотрасою №11 , що проходить паралельно узбережжю . [2, C.68] 

Завдяки географічному положенню і близькості гір, на Коста-
дель-Маресме сприятливий середземноморський клімат, ясне небо і 275 
сонячних днів у році. На Коста-дель-Маресме помірний клімат, літо тут 
тепле і сухе, а зими м'які і ясні. У культурному плані цікавими міста 
Матаро, Ареніс де Мар, Кане і Аргентона, де міститься чимало 
примітних архітектурних споруд; а також туристичні центри Малграт, 
Сант Андреу де Льяванерас, червонiла і туристична столиця цього 
регіону - місто Калелла. Більшість готелів тут розташовані не далі, ніж в 
300 метрах від моря.  

Спорт і активний відпочинок 
На курортах Кості де Маресме створені прекрасні умови для 

занять водними видами спорту, гольфом, тенісом, кінними прогулянками 
і багатьом іншим. 

У Пінеда-де-Мар знаходиться міжнародний оздоровчий центр 
«Спорт і море». У старій частині міста Санта-Сусанна, їрозташованої на 
мальовничих пагорбах, знаходиться чудовий парк Parque Natural de la 
Font del Boter, відомий своїми цілющими джерелами гарячих 
мінеральних вод. [3] 

 
Кількіть туристів та прибуток курортів країн Європи (станом на 

2014 р.) [4] 
 

Країна Кількість туристів Прибуток 

Франція 60 млн. 23,4 млрд. дол. 
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Іспанія 55 млн. 20,7 млрд. дол. 

Італія 50 млн. 21 млрд. дол. 

США 46 млн. 56,5 млрд. дол. 

Великобританія 19 млн. 13 млрд. дол. 

 

Мене вразилили розповіді моїх друзів, книги про курорти Іспанії, і 
тому я вирішила детальніше вивчити його відмінні риси, клімат, 
туристичні об’єкти. Я вважаю, якщо ціни на подорожі в цю країну 
зробити більш доступнішими – то тоді, туди зможе подорожувати більша 
кількість людей. 
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
VENTURE CAPITAL INVESTMENT IN THE MODERNIZATION 

ECONOMY 
 

У зв'язку з модернізаційними процесами у світовій і національній 
економіках проблема створення ефективного механізму інвестування 
інновацій, в тому числі - формування ефективної моделі розвитку 
венчурного інвестування в регіонах та містах України, набуває останнім 
часом високу актуальність. На думку Хусаінова Р.В.: «В умовах 
глобальної конкуренції, стійкий розвиток національної економіки 
неможливий без активізації інноваційної діяльності» [1, с. 249]. Ми 
цілком поділяємо таку думку вченого і вважаємо, що прискорення 
розвитку національної економіки в цілому і окремих її галузей зокрема 
можливо лише на основі активного впровадження інновацій в 
управлінський та технологічний процеси. А це можливо лише за умови 
значного за обсягами інвестування у інноваційні галузі, одним із 
механізмів такого інвестування є венчурне. Узагальнення понять 
«венчурні інвестиції» дозволило нам надати авторське визначення даної 
економічної категорії.  Тобто, венчурні інвестиції - це інвестиції 
особливого виду, що підтримують інноваційні імпульси економічного 
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зростання, володіють характеристиками високого ризику, орієнтовані на 
розробку і виробництво наукомістких  і високотехнологічних продуктів, 
які найбільш активно використовуються на практиці на ринках, що 
розвиваються, і можуть забезпечити отримання над високих прибутків.   

Різноманітність існуючих в економічній практиці моделей 
венчурного інвестування викликає необхідність удосконалення 
механізму управління ними, особливо в умовах зростання ризиків 
інноваційної активності і нестабільності зовнішнього ринкового 
середовища. З огляду на те, що венчурний капітал як необхідний і 
важливий елемент фінансування інноваційної діяльності підприємств, 
безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток економіки 
країни, необхідно визначити його роль і значення як фактора 
модернізації економіки.  

Світовий досвід функціонування бізнес-моделей венчурного 
інвестування показує їх ефективність і спрямованість на створення 
інноваційних імпульсів економічного зростання. Багатоаспектність і 
високий ризик венчурних інвестицій вимагає від наукової спільноти 
пошуку нестандартних рішень у розвитку методів та інструментів 
управління ними. У зв'язку з цим, потрібний системний підхід до 
державного регулювання, відбору інвестиційних високоризикових 
проектів, спрямований на розвиток інституційних механізмів венчурного 
інвестування, що сприятиме інноваційному розвитку багатьох галузей 
економіки країни.  

Ключовим бар'єром, що обмежує розвиток вітчизняного 
венчурного підприємництва є низька ефективність механізму управління 
венчурними інвестиціями, недостатній розвиток фондового ринку, 
нерозвиненість інфраструктури, яка сприяє появі нових 
швидкозростаючих інноваційних підприємств, здатних залучати 
венчурні інвестиції і високий рівень корупції. Венчурне інвестування є 
процесом обміну створення і реалізації інновації на інвестиційні ресурси 
з метою отримання доходів на капітал, що інвестується у вигляді доданої 
вартості в умовах підвищеного ризику на довгостроковій основі. 
Венчурне інвестування має вісім класифікаційних ознак, при цьому 
традиційні класифікації не орієнтують венчурних інвесторів, в тому 
числі і інституційних на інвестування венчурних проектів з урахуванням 
ефективності бізнес-моделі.  
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Аналіз досвіду розвитку венчурного інвестування в країнах 
Європи показує, що венчурний капітал найбільш розвинений, причому 
величина венчурного капіталу в Великобританії і Франції становить 
понад 80% від загального венчурного капіталу ЄС. При цьому країни 
Європи зовсім інакше реалізують переваги венчурного інвестування і їх 
моделі істотно відрізняються від американської та японської. В таблиці 1 
на основі узагальнення наукових джерел нами наведено порівняльний 
аналіз особливостей венчурного інвестування у різних країнах світу. 

 
Таблиця 1 

Порівняльний аналіз особливостей венчурного інвестування в 
Японії, США та країнах Західної Європи 

Особливості 
венчурного 

інвестування 
 

Спеціалізація 
 

Провідна роль 
в розвитку 
венчурних 
інвестицій 

 

Джерела 
інвестування 

 

Рівень розвитку 
інституціональної 
інфраструктури 

 

США Високотехнологічні 
галузі 
 

Університети 
та вчені-
інноватори 
 

Фонди 
венчурного 
інвестування, 
стратегічні 
інвестори, 
«бізнес-
ангели» 
 

Високий розвиток 
 

Країни Зах. 
Європи 

Галузі промисловості 
 

Університети 
Университеты 

Пенсійні 
фонди, 
венчурні 
інвестори, 
держава 
 

 
Середній рівень 
розвитку 

Японія ІКТ, електроніка, 
машинобудування 
 

Держава 
 

Держава, 
міжнародні 
венчурні 
фонди, «бізнес-
ангели» 
 

Слабкий рівень 
розвитку 
 

Джерело: узагальнено авторами на основі [2,3]. 
 
Основні відмінності в моделях венчурного фінансування різних 

країнах світу лежать в основі методологічних підходів до венчурного 
капіталу та венчурних інвестицій, зокрема це стосується теоретичного 
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підходу до дефініцій інвестицій і методів реалізації прямого 
інвестування. Сучасний ринок венчурного інвестування США, надає 
можливість починаючим інноваційним компаніям використовувати 
систему багатоканального фінансування, в залежності від раціональності 
проекту. Західноєвропейська система венчурного інвестування 
розвивається в інших інституційних умовах, ніж американська. Зокрема, 
тут в значно меншій мірі розвинена важлива фінансова інфраструктура: 
відсутні ефективні і дієві інструменти фондового ринку; немає 
достатньої кількості фінансово-кредитних установ, фондів і асоціацій, 
готових до довгострокових інвестицій; не розвинений механізм 
податкового стимулювання інноваційної діяльності і не вистачає ряду 
інших важливих фінансових важелів. Необхідно брати до уваги, що 
становлення механізму венчурного інвестування в країнах Західної 
Європи відбулося набагато пізніше, ніж в США. Японська модель 
базується на стратегії використання зарубіжного науково-технічного 
потенціалу, доопрацюванні нових знань і впровадженні нововведень в 
економіку. Уряд країни надає право купувати одну і ту ж ліцензію для 
більшої кількості фірм, не допускаючи монополізації.  

На сучасному етапі розвитку економіки України, венчурне 
фінансування є вкрай важливим елементом, який спроможний вивести 
галузі економіки на новий рівень розвитку і сприятиме модернізації 
національної економіки. 

Більш глибоке дослідження особливостей венчурного 
фінансування і його ролі в процесі модернізації економіки є предметом 
подальших досліджень науковців.  
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PASSPORTISATION THREATS TO INFORMATION AND 
PSYCHOLOGICAL SAFETY FOR INCREASE EFFICIENCY OF 

PUBLIC ADMINISTRATION OF NATIONAL SECURITY 
 
Протягом останніх років, в умовах динамічного розвитку 

міжнародної політичної обстановки та загострення суперництва між 
провідними центрами сили за посилення свого глобального і 
регіонального впливу, однією з найбільш значущих загроз національній 
безпеці України в інформаційній сфері постає здійснення іноземними 
державами негативного інформаційно-психологічного тиску (проведення 
інформаційних акцій, операцій, кампаній тощо), з метою просування 
власних національних інтересів в політичній, економічній, військовій та 
інших сферах [1]. За таких умов, що склалися існує нагальна 
необхідність в поточному спостереженні, контролі, оцінюванні та 
аналізу тенденцій розвитку загроз інформаційно-психологічній безпеці 
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Української держави. В свою чергу, це обумовлює потребу розробки 
паспорту загроз інформаційно-психологічній безпеці, створення та 
запровадження постійного моніторингу цих загроз, а також результатів 
процесу регулювання соціально-психологічних процесів в українському 
суспільстві. 

Зауважимо, що паспорт (матриця) загрози – це документ, який 
передбачає ідентифікацію (оцінку) подій, явищ, процесів, інших 
чинників, що створюють небезпеку реалізації життєво важливим 
національним інтересам України, характеристику їх можливого розвитку 
(масштаб, тенденції розвитку, можливі наслідки для національної 
безпеки), а також визначення основних організаційно-правових та інших 
механізмів щодо діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки 
по реагуванню на загрози (моніторинг, запобігання, превентивні дії, 
локалізація тощо) [2].  

Саме тому складання вказаних документів та постійне коригування 
їх змісту є ключовою передумовою впровадження єдиної та ефективної 
системи комплексного аналізу та всебічного моніторингу загроз 
національним інтересам, а також запровадження системи стратегічного 
планування у сфері національної безпеки, яка б була адекватною сучасному 
середовищу формування та реалізації національних інтересів [3]. 

Технологія аналітичної діяльності щодо розробки паспорту загрози 
ґрунтується на використанні проблемного аналізу, який припускає 
усвідомлення сутності, специфіки тієї або іншої проблеми і шляхів її 
вирішення [4]. Наукою встановлена певна послідовність етапів 
продуктивної діяльності людини в умовах проблемної ситуації (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи діяльності в умовах проблемної ситуації 

 
Повний цикл розумових дій від виникнення проблемної ситуації до 

вирішення проблеми має декілька етапів: 
 виникнення проблемної ситуації; 
 усвідомлення сутності невирішених завдань і постановка 

проблеми; 
 знаходження способу вирішення шляхом здогадки або 

висунення припущень і обґрунтовування гіпотези; 
 доведення гіпотези; 
 перевірка правильності вирішення проблем. 

Технологія проблемного аналізу припускає аналітичну роботу із 
класифікації проблеми за наступними напрямами: 

 визначення і формулювання проблеми як незадоволеної 
суспільної потреби; 

 просторово-часова констатація проблеми, яка припускає 
визначення її просторових і часових меж; 

Сприйняття проблемної ситуації 

Осмислення проблеми 
 

Пошук способів вирішення проблеми 

Вирішення проблеми 
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 з’ясування типу, характеру проблеми, її основних системних 
характеристик (структури, функцій і т.д.); 

 виявлення закономірностей розвитку проблеми, її наслідків; 
 діагностика проблеми, що вирішується; 
 визначення ресурсів, необхідних для вирішення проблеми; 
 вироблення організаційно-управлінських технологій 

вирішення проблеми; 
 вирішення проблеми. 

Розробка паспорту загрози розпочинається з найменування загрози 
з огляду на можливі явища, події, процеси та інші чинники, що створюють 
небезпеку реалізації життєво важливим національним інтересам України, 
які визначені згідно чинного законодавства та політичним керівництвом 
держави. Для кожної загрози здійснюється її шифрування відповідно до 
класифікатора загроз, який розробляється окремо. Це необхідно для 
недопущення несанкціонованого доступу до результатів моніторингу. 

Структура паспорту загрози інформаційно-психологічній безпеці 
містить три частини, а саме: загальну характеристику загрози; 
характеристику можливого розвитку загрози; діяльність суб’єктів 
забезпечення національної безпеки по реагуванню на загрози. 

І. Загальна характеристика загрози інформаційно-психологічній 
безпеці: 

1.1. Структура загрози: вказуються складові загрози, які 
утворюють своєрідне «дерево загрози». Аналізу мають підлягати 
можливі явища, події, процеси та інші чинники, що створюють 
небезпеку інформаційно-психологічній безпеці.  

1.2. Об’єкти загрози: об’єкти загрози визначаються відповідно їх 
спрямованості проти реалізації життєво важливих національних 
інтересів у інформаційно-психологічній сфері.  

1.3. Джерела загроз інформаційно-психологічній безпеці: 
джерелами загроз визначаються явища, процеси, події та інші чинники, а 
також суб’єкти які створюють небезпеку для інформаційно-
психологічної безпеки. 

ІІ. Характеристика можливого розвитку загрози інформаційно-
психологічній безпеці: 

2.1. Вказуються тривалість (коротко-, середньо-, 
довгостроковість) загрози та просторовий розмах зовнішніх та 
внутрішніх чинників, що в змозі перешкоджати реалізації національних 
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інтересів та їх наслідків, імовірність виникнення загрози, імовірність 
загрози у мирний час та особливий період, комбінації варіантів 
застосування даної загрози спільно з іншими загрозами та ймовірність 
цих варіантів.  

2.2. Тенденції розвитку загрози: Надається коротка довідка про 
систему показників (індикаторів) вимірювання загрози, систему 
порогових значень для загрози, перелік методів, за якими здійснюється 
оцінка рівня загрози, список експертів, що брали участь в оцінці стану і 
тенденцій розвитку загроз, джерела інформації про загрозу; вказується 
оцінка рівня загрози та динаміка розвитку загрози.  

2.3. Можливі наслідки загрози: вказується короткий прогноз 
наслідків для реалізації загрози інформаційно-психологічній безпеці. 

ІІІ. Діяльність суб’єктів забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки по реагуванню на загрози: 

3.1. Суб’єкти забезпечення інформаційно-психологічної безпеки: 
мають бути стисло описані, виходячи із норм чинного законодавства 
основні функції, завдання, повноваження, сфери відповідальності, 
особливості діяльності суб’єктів забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки, підпорядкованих їм сил і засобів щодо 
виявлення, запобігання, прогнозування, нейтралізації (пониження рівні) 
загрози (її складових).  

3.2. Ресурсне забезпечення: вказуються особливості організації 
ресурсного забезпечення (фінансового, матеріально-технічного, 
інформаційного тощо) діяльності суб’єктів забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки по реагуванню на загрози, сили і засоби що 
додатково можуть залучатися, їх розподіл та порядок використання.  

3.3. Способи і методи реагування на загрози: визначається 
алгоритм дій суб’єктів забезпечення інформаційно-психологічної 
безпеки, підпорядкованих їм сил і засобів, а також тих, які можуть 
залучатися додатково щодо реагування на загрози, їх розподіл, порядок, 
способи і методи використання. 

Зокрема, основними видами загроз інформаційно-психологічній 
безпеці держави можуть бути:  

 руйнування єдиного інформаційного і духовного 
простору держави, традиційних устоїв суспільства і 
суспільної моралі;  

 блокування на неусвідомленому рівні свободи 
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волевиявлення людини, прищеплювання їй синдрому 
залежності;  

 розробка, створення і застосування спеціальних технічних 
і програмних засобів для деструктивного впливу на 
психіку людини;  

 маніпулювання суспільною свідомістю з використанням 
засобів масової інформації та спеціальних засобів впливу;  

 деструктивний вплив на психіку людини гепатогенних і 
антропогенних зон, генераторів фізичних полів та 
випромінювань [5]. 

Завдання забезпечення інформаційно-психологічної безпеки 
вирішується з метою ліквідації такого виду загроз як загроза 
конституційним правам і свободам людини й громадянина у сфері 
духовного життя та інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій 
та суспільній свідомості, духовного відродження держави.  

До таких загроз відносять:  
 протиправне застосування спеціальних засобів впливу на 

індивідуальну, групову та суспільну свідомість;  
 дезорганізація та руйнування системи нагромадження 

культурних цінностей;  
 девальвація духовних цінностей, пропаганда зразків 

масової культури, заснованих на культі насильства, на 
духовних та моральних цінностях, що вступають у 
протиріччя з цінностями, прийнятими у суспільстві;  

 зниження духовного, морального та творчого потенціалу 
населення держави; маніпуляція інформацією 
(дезінформування, приховування або спотворення 
інформації). 

До зовнішніх джерел загроз можна віднести:  
 діяльність іноземних політичних, економічних, воєнних, 

розвідувальних та інформаційних структур, спрямованих 
проти інтересів держави у інформаційній сфері;  

 загострення міжнародної конкуренції за володіння 
інформаційними технологіями та ресурсами;  

 діяльність міжнародних терористичних організацій;  
 розробку рядом держав концепцій інформаційної війни, що 

передбачає створення засобів небезпечного впливу на 
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інформаційні сфери інших держав. 
До внутрішніх джерел загроз можна віднести:  

 недостатню координацію органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з формування й 
реалізації єдиної державної політики у сфері 
інформаційної безпеки;  

 недостатність нормативної правової бази, що регулює 
відносини в інформаційній сфері, а також недостатню 
практику застосування права;  

 недостатню економічну потужність держави;  
 слабкість системи освіти та виховання, недостатню 

кількість кваліфікованих кадрів у галузі інформаційної 
безпеки. 

На підставі аналізу загроз зробимо спробу окреслити основні 
завдання державного управління інформаційно-психологічною безпекою 
України:  

удосконалення законодавства держави у сфері забезпечення 
інформаційно-психологічної безпеки населення;  

формування та реалізація державної політики забезпечення 
безпеки у сфері психосфери;  

координація діяльності органів державної влади по забезпеченню 
інформаційно-психологічної безпеки;  

формування та реалізація державної політики у сфері культури, 
освіти та мистецтва для забезпечення інформаційно-психологічної 
безпеки людини;  

визначення повноважень органів державної влади та органів 
державного самоврядування у сфері забезпечення інформаційно-
психологічної безпеки;  

створення ефективної системи контролю за забезпеченням 
інформаційно-психологічної безпеки;  

установлення необхідного балансу між потребами у вільному 
обміні інформацією у сфері впливу на свідомість та допустимими 
обмеженнями її розповсюдження;  

збереження єдиного інформаційного та духовного простору 
держави та її культури, традиційних устоїв суспільства та суспільної 
моралі;  

розвиток вітчизняної індустрії засобів захисту, контролю, 
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обробки та дешифрування від деструктивного інформаційно-
психологічного впливу;  

організація міжнародного співробітництва у сфері забезпечення 
інформаційно-психологічної безпеки. 

Згідно ст. 4 Закону України “Про основи національної 
безпеки”[6] до суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки належать 
наступні органи: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет 
Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Збройні Сили 
України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба 
України та інші військові формування, утворені відповідно до законів 
України. 

Зрозуміло, що в залежності від характеру завдань, їх виконання 
входить до компетенції державних органів різного рівня, які відносяться 
до різних гілок влади, мають різні сфери діяльності та обсяг владних 
повноважень. Але враховуючи той факт, що політика інформаційної 
безпеки як суспільне явище носить комплексний характер, необхідно 
розглядати діяльність державних органів, спрямовану на виконання 
конкретних завдань в цій сфері, в рамках єдиного інституціонального 
механізму, який об’єднується єдиною метою забезпечення належних 
умов забезпечення інформаційної безпеки України [7]. 

Разом з тим в сучасних умовах перед державою постає завдання 
реалізації партисипаторної функції системи забезпечення інформаційної 
безпеки, що передбачає залучення інститутів громадянського 
суспільства, як повноправних суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки [8]. 

Отже, паспортизація загроз інформаційно-психологічній безпеці 
сприятиме формування більш обґрунтованих управлінських рішень та 
підвищенню ефективності державного управління національною 
безпекою загалом. 
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БРАЗИЛЬСЬКИЙ КАРНАВАЛ 
 

BRASALIAN CARNIVAL 
 

 Бразилія — це не тільки країна з шаленими карнавалами в Ріо-де-
Жанейро. Це також тропічні ліси, гори, дикі джунглі, прекрасні пляжі, 
величезні річки та озера.  
  Бразильський карнавал – це  яскраве, екзотичне, чудове 
безумство, свято, яке наповнене музикою, танцями, вражаючими уяву 
спектаклями і дивовижними костюмами. Карнавал у Ріо-де-Жанейро 
відомий у всьому світі як “найбільше шоу на Землі” , яке потрібно 
відвідати хоча б один раз у житті.[2]   
 Подія, що є унікальною у своєму роді, такого не вийде побачити 
ніде на планеті, окрім як в Ріо. Бразильський карнавал — це не просто 
свято, це частина народу, цілісна і нерозривна складова всієї нації. 
 Перший карнавал провели ще у вісімнадцятому столітті, в 1723 
році. Вважається, що звичай проведення карнавалу був введений 
португальськими колоністами, які в той час правили Бразилією. 
Масовими вуличними гуляннями португальці відзначали місцевий 
аналог масляниці, які завжди відбувалися напередодні Великого посту. 
Вплинули на нинішній вигляд карнавалу і інші європейські країни, такі 
як Франція і Італія, у яких були запозичені яскраві костюми. Але, 
звичайно ж, карнавал ніколи б не став таким популярним, якби не 
бразильці, для яких він є найбільшим святом, до якого вони готуються 
цілий рік.Історично карнавал проводили на вулицях Ріо, але після того, 
як він знайшов всесвітню популярність, він переїхав до Самбодрому. 
Самбодром - це величезна бетонна конструкція з широкою алеєю, що 
проходить через центр і трибуни з боків. [1; c.17 ] 
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 Карнавал у Бразилії триває чотири дні: з суботи по вівторок. Весь 
цей час люди в Ріо не працюють, а тільки гуляють і розважаються. Під 
час фестивальних святкувань у Ріо не існує дня і ночі, адже танці 
починаються вже вдень і закінчуються лише на світанку. 
 Щороку незадовго до святкувань на конкурсі краси обираються 
король і королева майбутнього карнавалу. Саме для них шиються 
найшикарніші костюми, прикрашені сотнями кристалів Swarovski і 
тисячами пір'я, які давно стали символом свята. Також на чолі кожної 
школи йде власна королева, яка обирається учасниками колективу. Якось 
раз королевою однієї зі шкіл стала 7-річна дівчинка. Це викликало шквал 
критики і навіть призвело главу школи до судових розглядів.[3] 
 Знаменитим бразильський карнавал роблять змагання шкіл 
самби. А змагаються вони за право називатися кращими у наступному 
році. В карнавалі беруть участь танцюристи, музиканти і хореографи. 
Вони створюють свої виступи з нуля - костюми, реквізит, музику та 
власне танець, який репетирують протягом цілого року. Кожна школа 
самби обирає тематику свого виступу на параді.  
 У виступі кожної зі шкіл бере участь близько 3-5 тисяч осіб. 
Всього в карнавалі задіяні 6 шкіл самби з першого дивізіону. Кожна з 
них виступає приблизно 70-80 хвилин. У загальній складності понад 
70000 чоловік беруть участь у фестивалі.  
 Незважаючи на те, що учасники більшості шкіл самби - це 
найбідніші представники Бразилії, школи "вищої ліги" витрачають на 
одні тільки костюми більше 3.5 мільйонів євро. Все це, звичайно, 
окупається, адже грошовий оборот карнавалу становить близько 
мільярда доларів. 
 Фігуранти йдуть зведені вже колони (крила) і виконують фірмову 
для своєї школи самбу. Концепція костюму й порядок прямування колон 
і алегоричних візків (свого роду парад шкіл самби) 
визначаютьсякарнавалеско - художній керівник видовища. 
 Перше крило - це передова комісія, функція якої - уявити школу 
самби. Потім машина, де встановлено емблема зі школи і тема 
представленої алегорії. Але, незалежно від представленої теми є ще й 
постійні фігуранти.Каждяа школа, наприклад, має три змішаних пари у 
загальне керівництва парадом і несення прапора. За інших крилах йдуть 
"байани" -ветеранки школи, діти так і музиканти. Музичне "крило", яке 
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виконує роль парадного оркестру, полягає лише з ударних інструментів, 
гітари,кавакиньо і танцюристів, виконуючих танець на обрану тему. 
 Як оцінюються школи самби? За 10 критеріями, максимальну 
кількість балів по кожному з яких - 30. Це гармонія в танці, дует 
церемоніймейстера і знаменосіци, поєднання кольорів та дизайну 
костюмів і алегорій, еволюція - хореографічні перестроювання, 
Коміссао-ді-френче - перша група танцюристів, що відкриває дефіле. На 
відкритті не може бути більше ніж 15 чоловік, алегорії і реквізит, 
костюми, сюжет, музиканти і вступна самба. 
 Бажаючим потрапити до головної зону святкувань Ріо - 
самбадром - доведеться витратити на вхід від 600 до 1000 євро. Саме 
стільки коштує квиток на один вечір з чотирьох. Втім, гуляння не 
обмежуються танцювальним парадом на головній вулиці міста - вони 
проходять у кожному ресторані, барі і всіх віддалених районах. До речі, 
деякі вважають, що найцікавіше відбувається саме там. Невеликі групи, 
звані "бандами", стихійно утворюються місцевими жителями і 
починають свій шлях по вулицях, збираючи по дорозі всіх бажаючих 
приєднатися. Так що на карнавалі в Ріо є можливість не тільки 
подивитися на майстрів, а й показати себе. 
 Сьогодні завдяки карнавалу у Бразилії створюються нові робочі 
місця, країну полонять натовпи туристів. Як кажуть самі бразильці: "Все, 
що відбувається на карнавалі, залишається на карнавалі!" Там ви точно 
зможете розслабитися і отримати задоволення![4;c.48] 
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
MOTIVATION AS PARTS OF PERSONNEL MANAGEMENT 

 
Сучасний розвиток суспільства не може обійтися без такої 

діяльності, як управління персоналом, а на деяких виробництвах стає 
просто необхідною. 
 З року в рік ринок праці постійно змінюється,а тому з`являються 
нові тенденції у цій сфері.  
 Система управління персоналом має бути досить гнучкою, 
особливо на підприємстві, разом з тим, мати можливість пристосування 
до зовнішніх чинників. Дуже важливо вивчати світові досягнення у сфері 
управління персоналом, а також розробляти можливості їх впровадження 
на даному підприємстві.  
 Важливу роль в управлінні персоналом – займає мотивація 
персоналу. Вона виконує важливу роль і підштовхує персонал до 
підвищення своєї кваліфікації, до саморозвитку, що сприяє позитивному 
клімату в колективі підприємства, організації. Все це підвищує 
професійну діяльність, тому, звісно потрібно приділяти багато уваги 
управлінню людськими ресурсами. 
 Багато вчених присвятили свої труди по вивченню питань 
пов`язаних з управлінням персоналом. Серед них: Ларі Стаут, О. 
Литвинюк, Є.Б. Моргунов, М.П. Беляцький, В.М. Маслова та інші. 
Науковці приділяють багато уваги проблемі мотивації як складовій 
частині системи управління персоналом. Теоретичні питання пов`язані з 
мотивацією,та її різних методів, досліджували як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені. Серед них слід зазначити: Х. Грехема, Р. Бенета, А.В. 
Дейнеку, Т. Андрєєву, Є. Юртайкіна, Т.Є. Зерчанінову, та інших. 
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 Уся діяльність, якою б людина не займалася, обумовлена її 
реальними потребами. Потреби різні – або чогось досягти, або чогось 
уникнути.  
 Зміст виразу «мотивована діяльність» – це дії людини спрямовані 
на реалізацію своїх інтересів, бажання досягнення поставлених цілей та 
задач.   
 У своїй мотивованості працівник сам визначає міру дій  в 
залежності від своїх потреб, внутрішніх спонукань і умов зовнішнього 
середовища. Мотивація праці – це прагнення отримати матеріальні та 
інші блага завдяки трудовій діяльності. Цим самим задовольнити свої 
потреби.  
У структуру мотиву праці входять: [1, с.188-193] 
– потреба,яку хоче задовольнити працівник; 
– блага, здатні задовольнити потребу; 
– трудова дія, яка необхідна для отримання благ. 
          Існують різні типи мотивації, що націлені на працівника: 
           1. «Інстументально» мотивований працівник – це людина, яка 
прагне так званого «голого» заробітку, обов`язково, негайно і готівкою. 
Його не цікавлять різні форми заохочення. Ця людина байдужа до 
роботодавця і до форми власності. Професійно мотивований працівник 
вважає що важливою умовою діяльності є реалізація своїх знань, 
здібностей та можливостей. В такого працівника розвинута професійна 
гідність, його хвилює зміст і характер  його роботи; 
           2. «Патріот» – характеризується тим, що його головною 
мотивацією до праці є високі ідейні і людські цінності, а також побудова 
суспільства, та досягнення соціальної рівності, гармонії і тд; 
           3. «Хазяйська»  мотивація заснована на збільшенні своєї власності, 
багатства, матеріальних благ. Для такого працівника не має значення 
зовнішня мотивація, йому достатньо ідеї постійного збагачення. Потреби 
таких працівників практично не обмежені. 
 Основним пунктом мотивації персоналу є забезпечення 
позитивного ставлення працівника до своїх прямих обов`язків та до 
«правил гри», для чого необхідне заохочення  до само визначеності 
працівника. А це не тільки розуміння, а й прийняття ним нормативних 
умов праці та життя в організації.  
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         При заохоченні та стимулюванні персоналу потрібно враховувати 
чинники де мотивації. Серед найбільш можливих факторів демотивації в 
літературі називаються:[2, с. 178-181] 
– порушення негласного контракту; 
– невикористання будь-яких навичок співробітника, які він сам цінує; 
– ігнорування ідей і ініціативи; 
– відсутність почуття причетності до компанії; 
– відсутність відчуття досягнення, не видно результатів, немає 
особистого і професійного зростання; 
– відсутність визнання досягнень і результатів з боку керівництва та 
колег; 
– відсутність змін у статусі співробітника. 
         Знаючи можливі причини демотивації, можливо побудувати роботу 
з персоналом таким чином, щоб використовувати той метод мотивації, 
що найкращим чином підійде для цієї групи співробітників. 
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Єгипет - найбільша країна Арабського Сходу, один із значущих 
центрів культурного, а також політичного життя регіону. Вона є 30 
країною у світі за територією. Це така ж сама за площею країна, як і 
всі Центрально Американські країни, разом узяті, і вдвічі більша, ніж 
Іспанія, та в чотири рази перевищує розміри  Великобританії. Проте, у 
зв'язку з посушливим кліматом Єгипту, населення сконцентровано у 
вузькій долини Нілу і його дельти, та частково на узбережжі Червоного 
моря, Сінаю й навколо Суецького каналу. А це означає, що приблизно 
95% населення використовує лише близько 5,5% від загальної земельної 
площі цієї країни.  
Чудове поєднання сонячної погоди (цілий рік), червоного моря та 
пам’яток архітектури створюють ідеальні умови для розвитку 
туристичної діяльності. Єгипет є найпопулярнішою країною серед 
туристів усього світу. 
  Клімат в Єгипті особливий, відрізняється тим, що протягом 
майже 2х місяців тут дме вітер з Сахари, який місцеві називають хасмін. 
Він дуже сухий і гарячий, і при цей піднімає і несе за собою на тисячі 
кілометрів великі піщані бурі. Частинки піску проникають практично 
скрізь, покриваючи собою будівлі, вулиці, рослинність. У цей період 
курортний сезон в країні зупиняється. А на протяг всього решти року тут 
вирує потік туристів. Курортні міста вишикувалися в лінію вздовж 
узбережжя. У кожного з готелів є власний пляж і територія, що примикає 
до моря. Тут створені всі умови для розміреного пляжного відпочинку, а 
також дайвінгу та риболовлі на Червоному морі. 
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Єгипет - найстаріше туристичне місце призначення на землі. 
Стародавні греки і римляни масово приїжджали сюди, щоб 
помилуватися гігантськими Пірамідами та іншими чудесами. Протягом 
колоніальних часів Наполеона і британського періоду, коли всі цінності 
вивозилися в національні музеї, сюди хлинув потік масових туристів, 
гідно оцінили Нільські круїзи і лекції з єгиптології від Томаса Кука. 
Сьогодні найпопулярніші місця Єгипту включають не тільки пам'ятники 
Нільської Долини і Каїра, але також і фантастичні коралові рифи з 
тропічними рибами, дюни, стародавні фортеці, монастирі і доісторичне 
мистецтво. 

Єгипет – країна вражень і відпочинку. Перебуваючи в цій країні 
людина може не тільки поніжитись на сонечку під звуки моря, а й 
довідатись про надзвичайну культура та архітектуру. Побачити одне з 
чудес світу , яке збереглося до сьогодення. Перебуваючи в цій країні ми 
можемо насолодитись підводним світом, який повен багатобарвними 
емоціями. 
  Піраміди - візитна картка Єгипту, їх тут більше сотні, 
найрізноманітніших форм і розмірів. Ці "чудеса світу" за часів фараонів 
представляли собою цілі комплекси гігантських храмових споруд, пишно 
прикрашених статуями, обелісками, сфінксами, барельєфами і 
настінними розписами. 

Єгипет став важливим місцем для народів Близького Сходу, 
Африки та Європи ще з найдавніших часів. Починаючи з початку 19-го 
століття (з вторгнення Наполеона в Єгипет) — інтерес 
до єгиптології збільшився і це захоплення заклало основу для 
сучасної індустрії туризму в країні. Туризм як і раніше, є важливою 
опорою єгипетської економіки і отримав широку підтримку з боку уряду. 
Туризм є основним джерелом надходження іноземної валюти в Арабську 
Республіку Єгипет, так в 2007 році 9990000 мандрівників побувало в 
країні. Єгипетський уряд планує залучити до Єгипту 14 мільйонів 
туристів у 2011 році. 

На сьогоднішній день, Єгипет є одним з найбільш популярний 
курортів світу. Туристична індустрія розвивається в країні 
семимильними кроками, так приміром, за весь 2000 рік налічувалося 5 
506 179 іноземних туристів, а з них 3 800 000 з Європи, і сума 
надходжень до казни країни становила в середньому понад 4,3$ 
мільярда. З кожним роком туристів прибуває більше. Уряд країни 
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спонукає своїх громадян до розвитку саме цієї сфери економіки 
(особливо на місцевому рівні серед середнього класу єгипетського 
суспільства). В свою чергу уряд розвиває інфраструктуру в країні, саме 
навколо прибуткових туристичних та історичних зон, будуючи сучасні 
автомагістралі, комфортабельні та швидкі поїзди та вдосконалюючи 
свою залізницю й морський транспорт. В країні функціонують уже 9 
сучасних аєропортів, незлічена кількість готелів та якісне 
обслуговування в відпочинкових зонах — запорука успіху Єгипту в 
туристичній галузі. Найпопулярніші курорти Єгипту — Хургада і Шарм-
ель-Шейх.Також Єгипет має 45 пам’ток які має побачити кожеш турист 
Єгипту. Нещодавно в Єгипті відбулась революція, що показала  серію 
вуличних демонстрацій та терактів. Через такі події наплив туристів 
різко зменшився. 

Згідно з даними ООН, кількість охочих побачити унікальні 
єгипетські піраміди значно скоротилася після масових акцій протесту, 
які виникли в країні на початку 2011 року та призвели до зміни 
правлячого режиму. Туристична галузь у Єгипті до січневої революції 
2011 року активно розвивалася. У 2010 році країну пірамід відвідали 
понад 14 мільйонів гостей з-за кордону. 

Щонайменше 70 готелів закрилися в Тунісі з початку вересня 
внаслідок зменшення потоку іноземних туристів після терактів. 
Кількість іноземних туристів за дев'ять місяців зменшилася до 4 
мільйонів, у той час як за аналогічний період 2014 року країну відвідали 
5 мільйонів гостей. Також у країні очікується зростання безробіття, яке 
нині вже становить 30%. 

Як висновок ми можемо сказати, що сучасні тенденції розвитку 
туризму в Єгипті мають позитивний характер, але проблеми всередині 
країни мають неабиякий вплив на розвиток головної індустрії країни – 
туризму. Як на мене,велику роль у розвитку туристичної галузі відіграє  
багата історико-культурна спадщина, що дісталася Єгипту, а також вміле 
використання інвестицій для розвитку рекреаційних ресурсів країни. Ця 
країна приваблива для багатьох самих вибагливих туристів. Єгипет - 
один з найпоширеніших напрямків, серед українських туристів. В 
основному, усі їдуть туди не тільки заради відпочинку, а й ознайомитись 
з великим історичним надбанням цієї чудової країни. Основними 
факторами, що сприяють розвитку туризму в Єгипті, є наявність 
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великого історико-культурного, природно-рекреаційного потенціалу та 
значні обсяги капіталовкладень у розвиток туристичної інфраструктури. 

Чітка визначеність туристичного законодавства, а також 
підтримка туризму з боку держави та суспільства в цілому, забезпечують 
його стабільний і результативний розвиток. Так, у 1996 р. Єгипет 
відвідало 3900 тис. іноземних туристів, у тому числі 130 тис. туристів з 
країн СНД, доход від туристичної діяльності складав 6 млрд. дол. США, 
в тому числі 3,9 млрд. - від іноземного туризму. Загалом, туризм дає 5% 
національного доходу країни, а частка Єгипту в світовому доході 
туризму становить 0,5%. 
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На наше переконання, задля того, щоб успішно розв’язувати 
конфлікти, необхідно виявити причини їх виникнення, задля того, щоб 
визначити методи, шляхи запобігання їм та конструктивно їх вирішити. 
Без знання рушійних сил розвитку конфліктів важко ефективно впливати 
та регулювати ними. Але конфлікти виникають лише за певних умов та 
причин. Умови – це, можна сказати, грунт конфлікту, на якому він 
зароджується й визріває, а причини - це каталізатори умов. 
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Конфлікт – фаза розвитку суперечності, в якій сторони конфлікту 
стають антагоністичними, або полярними,заперечують одна одну й 
переходять у більш розвинене явище чи процес з якісно новими формами 
вияву суперечності [3,c.347]. 

Причини конфлікту — це явища, події, факти, ситуації, що 
передують конфліктові та викликають його за певних умов діяльності 
суб’єктів соціальної взаємодії [2, c. 28]. Причини конфліктів 
розкривають джерела їх виникнення й визначають динаміку перебігу. 

Можна виділити такі умови виникнення конфліктних ситуацій в 
трудових колективах: 
 - штучно збережені в колективах побутові, національні та інші звичаї і 
традиції, які можуть примусово культивуватися окремими його членами; 
 - недоліки в організації праці й побуті членів трудового колективу та 
членів їхніх сімей; 
 - наявність у трудовому колективі неформальних мікрогруп із 
негативною спрямованістю їхньої діяльності; 
  - недовіра керівника до підлеглих, яка виражається в непотрібній опіці, 
підміні їх при виконанні ними своих обовязків; 
- прискіпливе або поблажливе ставлення керівника до своїх підлеглих і 
навпаки. 

У всіх конфліктів є декілька причин. Основні причини конфлікту: 
обмеження ресурсів, які потрібно ділити, взаємозалежність завдань, 
різниця в цілях, уявленнях і цінностях, манері поведінки, рівні освіти, а 
також незадовільні комунікації. 

Виникнення та розвиток конфліктів обумовлено дією чотирьох 
груп факторів: об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-
психологічних і особистісних. Перші дві групи факторів носять 
об’єктивний характер, третя й четверта — суб’єктивний. 

 Об’єктивними причинами конфліктної взаємодії вважаються ті 
обставини соціальної взаємодії людей, що призводять до зіткнення їхніх 
думок, інтересів, цінностей і т. п. [4, с. 44]. 

Обмеженість ресурсів, що розподіляються (погана 
забезпеченість), спричиняє недоліки в організації праці. На 
підприємствах ресурси завжди обмежені, і керівництво зобов’язане 
грамотно розподіляти матеріали, устаткування, людські ресурси й 
фінанси між різними групами працівників. Необхідність розподілу 
ресурсів та можливість необ’єктивного підходу до вирішення цієї 
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виробничої мети створюють передумови для виникнення конфліктів. 
Людям властиве прагнення до ролі власного внеску й значимості своєї 
праці, у зв’язку з чим, розподіл ресурсів на будь-якому рівні (влади, 
премії, землі) може призвести до конфлікту [1, c. 53]. 

Розходження в цілях (нераціональна організація праці) 
обумовлено принциповістю поглядів людей, стилем їхньої поведінки, 
протирічним характером особистісних систем переконань. Розходження 
цілей виконавців у системі управління часто породжує суперечності між 
ними. Це обумовлено складністю структур управління, оскільки 
підрозділи практично самостійно формулюють завдання своєї діяльності, 
які з часом можуть суперечити одне одному, а іноді й стратегії розвитку 
організації. 

У виробничих умовах існує об’єктивна взаємозалежність завдань. 
Однак неправильний розподіл обов’язків, неузгодженість структур 
управління, неадекватність роботи конкретного підрозділу підвищують 
імовірність конфліктів, що порушують ритмічну діяльність організації в 
цілому. 

В умовах спільного виконання робіт завжди існує можливість 
конфлікту через взаємозалежність діяльності, недостатню погодженість 
прав, функцій, відповідальності, неадекватне розуміння якості праці та 
інші помилки в управлінні.  

Помилки управління — це неграмотні рішення, спричинені 
необґрунтованим вибором методів регулювання виробничої діяльності, 
необ’єктивною оцінкою результатів роботи працівників, нераціональним 
розподілом завдань, невмінням кваліфіковано вирішувати питання 
соціально-психологічних програм трудового колективу.  

Слабка розробленість нормативно-правових процедур, 
відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання та розв’язання 
міжособистісних суперечностей — стандартних способів захисту 
інтересів працівників — сприяють виникненню суперечностей.  

Нестача необхідних для нормальної життєдіяльності благ (низька 
заробітна плата) істотно підвищує рівень конфліктності в організаціях і в 
суспільстві. Невлаштована, обділена людина, яка не реалізувала свої 
можливості, більш конфліктна порівняно з тими, у кого подібні 
проблеми вирішено. 
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Погана згуртованість трудового колективу, незадовільні 
комунікації, несумісність працівників, неможливість потрібного 
спілкування є каталізаторами конфліктів в організаціях.  

Конфлікти між особистістю та групою в основному зумовлено 
розбіжністю індивідуальних і групових норм поведінки [3, с. 347]. 

Міжгрупові конфлікти породжуються здебільшого розбіжністю в 
поглядах чи інтересах, хоч подібні розбіжності досить часто зводяться до 
боротьби за ресурси. 

Об’єктивні умови визначають особливості діяльності для 
багатьох учасників соціальної взаємодії, але лише для окремих осіб, чиї 
інтереси порушено, вони можуть стати причиною конкретного 
конфлікту. 

Суб’єктивні причини конфліктів обумовлено індивідуально-
психологічними особливостями й безпосередньою взаємодією людей під 
час об’єднання їх у соціальні групи [2, с. 214]. В основному це зумовлено 
значними втратами та перекручуванням інформації в процесі 
комунікації. Нерідко частина інформації спотворюється через її 
суб’єктивне сприйняття, нечітке й неправильне трактування, брак часу. 
Інша частина може навмисно приховуватися співрозмовником, якщо 
йому невигідно її повідомляти. Багато інформації за усної форми її 
передавання в ході розмови не засвоюється через неуважність чи 
проблеми зі швидким розумінням. 

 Не можна не враховувати той факт, що у визначених ситуаціях 
джерелом виникнення конфлікту є сам керівник і його дії, особливо, 
якщо він схильний вносити в принципову боротьбу думок багато 
«дріб’язкового» і дозволяє собі особисті випади, а також він є 
злопам’ятним і недовірливим, завжди привселюдно демонструє свої 
симпатії й антипатії. Причинами конфлікту можуть стати також 
безпринципність керівника, помилкове розуміння ним єдиноначальності 
як незаперечного принципу керування, марнославство, різкість і 
брутальність у поводженні з підлеглими. 

Багато конфліктів виникають із провини керівників, які прагнуть 
знаходити лазівки й обходити директиви та нормативні акти, 
продовжуючи непомітно усе робити по-своєму. Не виявляючи належної 
вимогливості до себе, вони понад усе ставлять особистий інтерес і 
створюють навколо себе атмосферу вседозволеноcті. Нестриманість 
менеджера, нездатність правильно оцінити ситуацію та знайти вірний 
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вихід із неї, невміння розуміти й ураховувати напрям думок і почуття 
інших людей породжують конфлікт [4, c. 134]. 

Отже, ми описали типи об’єктивних і суб’єктивних причин 
конфліктів, які найбільш часто зустрічаються, однак вони не вичерпують 
усіх можливих варіантів виникнення конфліктів. 
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INTERNATIONAL MANAGEMENT AS A PART OF 
ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN GENERAL 

 

За сьогоднішніх умов, коли рівень відкритості економіки України 
(відношення обсягу експорту-імпорту держави до її валового 
внутрішнього продукту) досить високий, зовнішньоекономічна 
діяльність країни є чинником її економічного розвитку. Робота 
менеджера із зовнішньоекономічної діяльності спрямована на те, щоб 
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показник відкритості був оптимальним. Нині в країні відчувається гостра 
потреба у кваліфікованих керівниках різного рівня. І особливо це 
стосується фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських 
підприємств підтримують ділові зв’язки із закордонними партнерами і 
мають у своїй структурі спеціальні відділи, які відповідають за 
міжнародну співпрацю та просування продукції компанії на світовому 
ринку. Таких спеціалістів потребують спільні підприємства, компанії з 
іноземними інвестиціями, підприємства, що виходять зі своєю 
продукцією на зовнішній ринок, транснаціональні корпорації. Фахівець у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності – професія, актуальна не лише 
для сучасного світу, вона залишатиметься затребуваною та популярною і 
в майбутньому, оскільки завжди існуватиме ділова співпраця України з 
іншими державами. 

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, 
у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує 
вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці та 
різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, згортання 
зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповільнення 
соціально-економічного розвитку країни, виникнення складних проблем, 
які неможливо вирішити не лише в економіці, айв інших сферах 
суспільного життя. Тому процес глобалізації та інтернаціоналізації 
господарського життя можна вважати закономірним з огляду на 
посилення взаємозалежності між країнами і зростаючу схожість їх 
економік [1, ст. 334]. 

Процеси економічної інтеграції неоднозначні. Спостерігається 
підвищення ефективності виробництва за рахунок поглиблення 
спеціалізації. Завдяки зростанню торгівлі посилюється економічна 
активність у багатьох країнах. 

Звичайно, всі зазначені функції менеджменту в 
зовнішньоекономічній діяльності мають істотні особливості. Скажімо, у 
процесі планування варто враховувати міждержавні відносини, що 
впливають на вибір партнерів. Маркетинг зовнішньоекономічної 
діяльності базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей 
запитів іноземних клієнтів; просування товарів і послуг на закордонні 
ринки здійснюється з урахуванням місцевих традицій і численних 
обмежень тощо. Інший вигляд має і функція організації в 
зовнішньоекономічній діяльності. Це специфіка організації 



86 

 

зовнішньоекономічної діяльності, оскільки внутрішні ділові операції 
організовувати набагато простіше і менш ризиковано. 

Схожі проблеми виникають і в інших аспектах управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Це в результаті приводить до того, 
що із загальної системи управління рано чи пізно при збільшенні обсягу 
міжнародних операцій виділяється порівняно відокремлена підсистема 
управління (менеджменту) зовнішньоекономічною діяльністю. 
Отже, звернімо увагу на такі три ключові моменти. 
 По-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що 
насамперед включає вивчення і проектування елементів міжнародного 
середовища: закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, 
міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не 
тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, а й на 
проектування взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. Цей 
елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху в 
міжнародному бізнесі. 
 По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки 
між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, а й між усіма 
службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних ринках. 
Тому менеджмент ЗЕД, безумовно, включає і зусилля інших працівників 
у просуванні товарів фірми на зовнішні ринки. Наприклад, начальник 
відділу технічного контролю, організовуючи систему перевірки 
експортного товару на предмет відповідності умовам 
зовнішньоторговельного контракту, є важливою ланкою функції 
контролю в менеджменті ЗЕД. У разі досягнення успіху на 
міжнародному ринку згаданий керівник служби контролю повинен 
отримати винагороду в такій же мірі, як і працівники ЗЕД. 
 По-третє, потрібно наголосити на продуктивному досягненні 
всією організацією обраних зовнішньоекономічних цілей. Це означає, що 
критерієм якості менеджменту ЗЕД є не тільки успіх сам по собі 
(досягнення цілей), а й ціна цього успіху (витрати ресурсів, 
продуктивність) [2, ст. 759]. 

Отже, менеджмент ЗЕД пов'язаний із застосуванням загальних 
ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної 
діяльності. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного 
середовища в поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і 
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посадових осіб організації в інтересах продуктивного досягнення 
визначених стратегій. 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності тісно пов'язаний із 
міжнародним менеджментом. Управлінська діяльність завжди базується 
на основних правилах, яких дотримуються керівники і спеціалісти 
апарату управління в процесі прийняття тих або інших рішень. Ці 
правила можуть бути декларовані в спеціальних документах або ж бути 
своєрідною традицією, нормою, звичаєм. Частіше усього має місце 
поєднання і того й іншого. 
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ТУРИЗМ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ 
 

TOURISM IN NEW ZEALAND 
 

На сьогодні туризм є однією з найприбутковіших та 
найрозповсюдженіших галузей у світі, що ми можемо побачити, 
дивлячись на статистику прибутків, і з цим не посперечаєшся. Ця 
індустрія стрімко розвивається та не зупиняється на досягнутому; 
кожного року ми можемо спостерігати за його стрімким ростом, 
появленням нових видів туризму та нових видів послуг, які він може 
надати. Тому ця тема є не мало актуальною для обговорення, про це 
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можна дискутувати дуже та дуже довго: є і гарні і погані аспекти, про які 
можна багато чого сказати . Туризм є однією з найбільш вигідних і 
перспективних галузей, забезпечує багато робочих місць, може надати 
немалий прибуток, навіть може покращити економічний стан країни. 
Також ця індустрія володіє багатьма можливостями для тонких натур, 
які хочуть подорожувати, хочуть дізнаватися про історію, відкривати для 
себе культури різних країн. Адже подорожуючи людина розширює свій 
кругозір, збагачує свій внутрішній світ та стає більш цікавою та в 
деякому сенсі освіченішою людиною. 

Я би хотіла дослідити туризм у Новій Зеландії, що може 
запропонувати ця країна, які там природні умови,розваги тощо. Як на 
мене, ця країна є однією із найцікавіших для відвідання, тому що вона 
володіє неповторною природою та вражаючими краєвидами. Мета цієї 
тези полягає в тому, щоб зацікавити людей та зародити інтерес до цієї 
вражаючої країни. Сподіваюсь, що, читаючи це, ви подумки вирушите до 
Нової Зеландії. Тож розпочнемо подорож до країни, трохи 
ознайомившись з її історією. 25 серпня 1768 «Індевор» вийшов з Плімута 
назустріч великих відкриттів. Весь екіпаж корабля, за словами Дж. 
Бенкса, був «здоровий і перебував у відмінному настрої, приготувавшись 
життєрадісно переносити будь що можуть зустрітися випробування і 
небезпеки». Коли Кук вже знаходився на борту «Індевр», що йшов по 
Темзі до Плімут, він розкрив тільки що доставлений йому ретельно 
запечатаний пакет з адміралтейства з секретними інструкціями. Щоб 
відкрити вищеназваний континент, Ви переслідуєте на південь до 40 
широти, якщо даний континент не буде зустрінутий раніше. У тому ж 
випадку, якщо континент не буде відкритий або будуть виявлено виразні 
його ознаки в цьому плаванні, Ви направитеся на пошуки континенту на 
захід, слідуючи вищезгаданої широтою і широтою 35 , поки не відкриєте 
його або не досягнете східного берега землі, відкритої Тасманом і нині 
званої Новою Зеландією. 13 квітня 1769 Кук прибув на Таїті. 3 червня 
були проведені астрономічні спостереження за планетою Венерою, які 
пройшли успішно, оскільки на небі не було ні хмаринки. Матроси ж, 
скориставшись відсутністю капітана і офіцерів, зайнятих 
спостереженнями за планетою Венерою, віддали хвалу прекрасної богині 
кохання та полум'яно віддалися гріховним утіхам з таїтянку, 
розплатившись з ними значною частиною були на кораблі запасів цвяхів. 
Через п'ять тижнів Кук, виконуючи приписи адміралтейства, повів свій 
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корабель на південь у пошуках жаданого Південного континенту. 7 
жовтня 1769 Ніколас Янг, хлопчик-слуга суднового хірурга, першим 
побачив серед хвиль океану білий мис. Наступного деіь «Індевр» 
увійшов в бухту і став на якір неподалік від гирла невеликої річки, иа 
берегах якої тепер розташований р Гісборн. Так само як і голландці, 
англійці вважали, що досягли берегів Terra australis incognita. Мешканці 
цієї землі - маорі, передчуваючи недобре, зустріли нових прибульців 
вороже. У сутичці було вбито кілька аборигенів. Кука, так само «як і 
Тасмана, вразило мужність маорі, що не боялися« і мушкетів, ні гармат 
європейців. Роздратований діями аборигенів, Кук назвав бухту, де кинув 
якір його корабель, затокою Бідності (Поверті-Бей). Потім він пішов на 
північ і спостерігав рух планети Меркурій, званому тепер Меркьюрі-Бей. 
Там Кук, скрупульозно виконуючи інструкцію адміралтейства, 
проголосив Північний острів британської власністю «в ім'я і на благо 
його величності короля Георга III». Потім, обігнувши острів, «Індевр» 
пройшов уздовж його західного берега до протоки, що відділяв 
Північний острів від Південного, який Дж. Кук назвав протокою 
Королеви Шарлотти Наказавши кинути якір в бухті, яка знаходилася 
поряд з протокою, Кук зійшов на берег, де була здійснена церемонія 
проголошення влади британської корони над Південним островом. 
[1,С.3] 

Дуже чітко розкрита інформація по даній темі науковцями 
Helen Corrigan, Roef Hopman, Gerard Hutching, Rebecca Macfie, Geoff 
Mercer, Simon Noble, Peter Smith, Michael Ward, Mark Wright: «New 
Zealand is one of the most isolated countries in the world. Maori, the first 
arrivals, called it Aotearoa, «the land of the long white cloud», the first 
indication to these canoe voyagers of the presence of the islands being the 
cloud lying above them. New Zealand’s island location affects its climate, its 
history and its contemporary character. The climate ranges from subantarctic 
to subtropical. The maritime setting creates regular rainfall and abundant 
vegetation. There is extensive bird and fish life but other than two bat species, 
the only land mammals are those introduced by early Maori and Europeans. 
Comparatively a recent settlement, with a population of 4.3 million, New 
Zealand retains in many areas a clean, natural and untouched environment. 
The snow-covered Southern Alps and glacial-formed lakes and fiords provide 
spectacular scenery, and there is extensive volcanic and thermal activity on 
the North Island central plateau. The country’s coast line provides both 
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sheltered bays and harbours and superb beaches. New Zealand’s tourism 
industry focuses upon this natural environment, the urban aspect being less 
significant by comparison». [2, С. 17-18] 

Туристам та прихильникам фільмів «Володар Перснів» та 
«Хоббіт» відомо, що усі зйомки проходили саме у Новій Зеландії. В 
країні є екскурсії, які проведуть вас «шляхами героїв фільмів». Наведу 
вам декілька прикладів місць, де саме і знімали ці кінострічки.  

Дивовижне селище Хоббітон знаходиться біля міста Матамата, 
на Північному острові Нової Зеландії. Територія Хоббітона 
підготовлялася до зйомок протягом року, перш ніж знайшла вигляд 
обжитого місця. Село Хоббітон сьогодні заселено шістьма тисячами 
чоловік. Але саме селище хоббітів, де і знімався «Володар перснів», 
збудовано на вівчарської фермі. Ще й плюс до всього тут відкрили 
досить популярний маршрут «стопами героїв фільму» в Новій Зеландії. 
[3] 

Річка Пелорус розташована на Південному острові Нової 
Зеландії в регіоні Мальборо. Річка бере почало в хребті Річмонд, і 
протікає, як правило на схід і тягнеться на 40 км. Річка Пелорус має два 
основних припливу. Річка є популярним місцем у верхів'ях Уайтуотер. 
Тут катаються на байдарках і займаються ловом риби. З мосту Пелорус 
існують деякі пішохідні екскурсії вздовж річки. [4] 

Про цю дивовижну країну та її визначні місця та місцевості 
можна розповідати безліч часу, можна перелікувати всі туристичні 
маршрути, природні та рекреаційні ресурси. Її краса унікальна та 
неповторна. Країна надає туристам декілька видів туризму, тож різні 
типи людей зможуть по-своєму насолодитися Новою Зеландією. 
Любителі природи зможуть вирушити у тур походи, любителі екстриму 
зможуть проїхати на мотоциклах або велосипедах по спеціальних 
маршрутах, любителі архітектури зможуть відвідати столицю Веллінгтон 
та найбільше місто країни - Окленд, а любителі мистецтва з легкістю 
знайдуть арт галереї, так як для новозеландців мистецтво - це святе. 
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Його слава рознеслась по всьому світу. Саме тут почали 
втілювати в життя принципи промислової смерті. Кажуть,  душі сотень 
тисяч загиблих і зараз не знайдуть собі спокою у гігантській братські 
могилі посеред української столиці. 

Актуальність: голокостом вважається геноцид єврейського народу 
в роки Другої Світової війни, що здійснювалося нацистською 
Німеччиною та її союзниками. Катастрофа європейського єврейства вже 
кілька десятиліть залишається в центрі наукових і політичних дискусій. 
Філософи, історики, політики намагаються з’ясувати, чому в центрі 
Європи, в країні з найбагатшими інтелектуальними традиціями виникла і 
швидко розповсюдилась ненависть до цілого народу, яка призвела до 
безглуздої ідеї його повного знищення на Землі. 

Мета: дослідити історію Бабиного Яру, проаналізувати причини 
та встановити наслідки даної трагедії. 

Територія, яка нині називається Бабиним Яром у Києві, вперше 
згадується в 1401 році. На цьому місці тоді стояв шинок, його господиня 
продала ці землі домініканському монастирю. У 1869 році тут відкрився 
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Сирецький військовий табір, а рік потому поблизу Бабиного Яру (з 
південної його сторони) почалося будівництво Лук'янівського 
цивільного кладовища, територія якого на сьогоднішній день є 
заповідною зоною. Ще одне кладовище, для євреїв, відкрилося поблизу 
Бабиного Яру в 1894 році. Воно примітно тим, що тут існувала окрема 
ділянка для поховання караїмів. Нове єврейське кладовище було 
зруйновано під час Другої Світової війни, а могили, що залишилися, 
перенесено на Берковецьке кладовище[1,c.120]. 

Саме в 1941 році на території Бабиного Яру відбулися події, які 
принесли цій місцевості всесвітню популярність. Недалеко від яру, який 
став своєрідною могилою для багатьох людей, розташовувалася 
психіатрична лікарня ім. Івана Павлова. Її пацієнти, у кількості 752 
чоловік, були розстріляні першими 27 вересня 1941 року. Яр, куди 
скидали тіла, був на той момент одним із найглибших у Києві. Його 
довжина складала 2,5 км, а у глибину він сягав понад 50 м[1,c.113]. На 
дні протікав струмок, який на сьогоднішній день взято в колектор. 
Обманним шляхом все єврейське населення міста, а це в основному були 
жінки, діти і люди похилого віку, оскільки чоловіки воювали, було 
зібрано нібито для перепису населення. 
 Буловстановленопропускний пункт, за який проходило не більше 
30-40 осіб. Їх зганяли на край яру, а кулеметник, який знаходився на 
протилежному боці, розстрілював відразу всіх. Щоб заглушити крики, 
голосно працювала музика, а над яром кружляв літак. Як тільки яма 
заповнювалася трупами в 2-3 шари, їх пересипали землею і, все 
починалося знову. Було знищено близько 33 тисяч євреїв, а після 
розстрілів 1, 2, 8 і 11 жовтня 1941 року, ця цифра збільшилася ще на 17 
тисяч. На цьому жорстокі страти не припинилися. Було вбито ще 100 
матросів Дніпровського загону Пінської військової флотилії (10 січня 
1942 року), членів ОУН, середякихвідомаукраїнськапоетесаОленаТеліга 
разом ізчоловіком. Бабин Яр став могилою для п'яти циганських таборів. 
18 лютого 1943 року в СирецькомуконцтаборібіляБабиного Яру було 
розстріляно трьох гравців футбольної команди "Динамо", сам табір при 
відступі частково знищено, а трупи було спалено. ПіслязвільненняКиєва, 
бараки Сирецького табору, які залишилися цілими, використовувалися 
для утримання військовополонених[2.с.56]. 
 Середина 50-х роківХХстоліттястала не найкращимперіодом для 
Бабиного Яру в Києві. Цю місцевість було частково засипано, вулицею 
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Мельникова її розділено на дві частини. Південна частина Бабиного Яру 
перетворилася на парк, певну територію якого згодом було віддано під 
гаражі, а на північній - побудовано житловий масив Сирець, спортивний 
комплекс, розбито сквер. У 1950 році на територію Бабиного Яру 
скинули рідкі відходи цегельних заводів, а через 10 років через різке 
сніготанення, тут утворився селевий потік висотою до 14 метрів, який 
хлинув у бік Куренівки. Було затоплено до 30 га площі, зруйновано 
трамвайне депо ім. Красіна і Кирилівськекладовище. За офіційними 
даними в цій катастрофі загинуло 145 чоловік, але існує думка, що ця 
цифра сягає 1,5 тисяч. Ця сумна подія отримала назву Куренівська 
трагедія. Масштаби катастрофи оспівано у вірші Є. Євтушенко під 
назвою Бабин Яр. Вонослугувало стимулом до написання Д.Д. 
Шостаковичем 13-ї симфонії. Однойменний документальний роман А. 
Кузнєцова, що розповідає про масові розстріли в Бабиному Яру, довгий 
час був заборонений, а виданий тільки після перебудови. Після 
Куренівської трагедії Бабин Яр булореконструйовано: 
побудованобетонну дамбу, встановлено дренажну систему, прокладено 
дорогу відСирця до Куренівки, недалеко від станції метро Дорогожичі 
розбито парк[3]. 
 У 1965 роціоголошено конкурс на кращий проект пам'ятника 
загиблим у Бабиному Яру. Через політичні чвари конкурс було 
припинено, проте через рік у південній частині яру встановлено обеліск. 
Через 10 років після цих подій, 2 липня 1976 року, з'явився пам'ятник 
Радянським громадянам і військовополоненим солдатам і офіцерам 
Радянської армії, розстріляним німецькими окупантами у Бабиному яру. 
За кордоном тоді було багато незадоволених тим фактом, що тут не були 
окремо згадані розстріляні євреї. Пам'ятник загиблим у Бабиному Яру 
євреям відкрито 29 вересня 1991 року. Цю подію приурочено до 50-річчя 
трагедії. Над створенням композиції працювали архітектор Ю. Паскевич, 
інженер Б. Гідлер, художники Я. Левич, І. Левич. Пам'ятникявляє собою 
Менору, на якійзображеносценипринесення жертв. До пам'ятного знаку 
веде вимощена плиткою Дорога скорботи. 21 лютого 1992 року в 
Бабиному Яру з'явився хрест на спомин про 621 розстріляного члена 
ОУН. У 2000 році недалеко відМенориз'явивсяхрест, на якому написано: 
"На цьому місці 6 листопада 1941 року були розстріляні 
священнослужителі архімандрит Олександр Вишняков та протоієрей 
Павло за заклик до захисту Вітчизни від фашистів". 
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 У березні 2000 року в північнійчастиніБабиного Яру 
відкритостанцію метро Дорогожичі. 30 вересня 2001 року біля входу в 
метрополітен було встановлено Пам'ятник розстріляним дітям роботи 
скульптора В. Медведєва, архітекторів Р. Кухаренко і Ю. Мельничука. У 
цьому ж році, до 60-літньої річниці першого масового розстрілу євреїв 
тут було закладено перший камінь у фундамент єврейського центру, 
який так і не було побудовано. У березні 2006 року в Бабиному Яру 
встановлено пам'ятник жертвам Куренівської трагедії, виконаний у 
формі дзвіниці. Є в парку й пам'ятник роботи невідомого автора, що 
представляє собою три хрести зі зварених між собою труб, на одному з 
яких напис: "І на цьому місці вбивали людей в 1941. Господи упокой їх 
душі". З наявних у Бабиному Яру пам'ятників також варто згадати Хрест 
на спомин про німецьких військовополонених, Пам'ятник розстріляним 
27 вересня 1941 року психічно хворим. До цихпірведутьсядискусії про 
зведенняпам'ятникарозстріляним у Бабиному Яру циганам[3]. 
 1 березня 2007 року відповідно до наказу 
КабінетуМіністрівУкраїниБабиному Яру булоприсвоєно статус 
Державного історико-меморіальногозаповідника. Сам заповідник було 
передано у ведення Міністерства культури і туризму. З 2008 року 
ведеться реконструкція зеленої зони Бабиного Яру: висаджено нові 
дерева та кущі, закладено квіткові клумби, встановлено металеві 
огорожі, розбито доріжки. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗ В ПОРТУГАЛІЇ 
 

RECREATION TOURISM IN PORTUGAL 
 

Португалія - не велика, але дуже красива держава зі своєю 
великою історією, особливим характером, природою та чудовою 
архітектурою.  

За останні роки країна вийшла на лідуючи позиції за кількістю 
прийнятих туристів та розвитком туристичної індустрії.  

Мета роботи складается з дослідження туристичної індустрії та 
ознайомлені з великим, цікавим світом загадкової Португалії. 

Португальська Республіка розташована на південному заході 
Європи, в західній частині Піренейського півострова. Це найзахідніша 
держава Європи. Столиця - місто Лісабон. На півночі і сході межує з 
Іспанією. На заході і півдні омивається Атлантичним океаном. Острови 
Мадейра та Азорські - автономні регіони країни. У 1139 році Португалія 
стала незалежним від Іспанії королівством. У той час вона займала 
тільки північну третину своєї сучасної території. У 1249 році був 
вигнаний останній мусульманський правитель на півдні країни, і з тих 
пір її межі мало змінилися. У 15 столітті Португалія була провідною 
морською державою Європи, а в наступному столітті першою з 
європейських країн створила величезну імперію із заморськими 
володіннями в Південній Америці, Африці, Індії і Ост-Індії. У 1910 році 
в Португалії була повалена монархія, а в 1974 році демократично 
налаштована військова хунта поклала кінець диктаторському режиму, 
який існував з 1926 року. Прийнята в 1976 році конституція проголосила 
Португалію парламентською республікою з прямими виборами і 
загальним виборчим правом для дорослого населення. [2,с.54,692] 
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 У 1999 році Португалія входить в Європейський Валютний 
Союз і зону Євро . Протягом всієї історії Португальської держави різні 
народи формували культурний вигляд країни. Не менше вражають і 
природні визначні пам'ятки країни. На півночі знаходяться масивні гори 
Серра-да-Ештрела, а трохи західніше на площі майже в п'ятсот гектарів 
розкинувся заповідний парк «Букасу», створений ченцями - кармелитами 
більше чотирьох століть тому.  

Ліс на березі океану - ось чим дивує природоохоронний 
комплекс «Аррабіда». Саме в Португалії знаходиться крайня західна 
точка Європи   мис Кабу-да-Рока. В Португальській республіці, завдяки 
винятковій різноманітності природного пейзажу, є всі умови практично 
для всіх видів туризму. 

 Територія Португалії володіє сприятливими умовами для 
розвитку спортивного, гірськолижного, оздоровчого видів туризму, а 
також активного відпочинку. Атлантичний океан дає можливість 
розвитку занять з дайвінгу. Так як країна різноманітна річками, то існує 
можливість розвиток рафтингу, яхтингу, круїзного туризму і серфінгу. 
Різноманітність тварин, що мешкають на особливо охоронюваних 
природних територіях країни, створює умови розвитку природно-
екологічного туризму.  

Індустрія охорони здоров'я представлена курортами, 
санаторіями та базами відпочинку за напрямом лікувальної, оздоровчо - 
відновної, реабілітаційної діяльності в Порту, Алгарве, Мадейрі. 
Індустрія спорту в Португалії розвинена на високому рівні. [1.с 116,52]  

Туристи, які віддають перевагу активний відпочинок, 
надаються першокласні поля для гри в гольф в Ешторілі, верховна їзда, 
рибна ловля і зайняття різними видами водного спорту. Найважливішим 
елементом є наявні в Португалії школи навчання тих видів спорту, які 
практикуються на курортах країни. Для різних видів спорту 
розташовуються спортивні споруди різного профілю, які дозволяють 
туристам урізноманітнити час перебування на курортах. Мадейра є 
великим центром водних видів спорту.  

Останнім часом у Португалії все більшою популярністю 
користуються гірськолижні курорти. Гірськолижний курорт в районі 
гори Сірка-да-Естрела, розташованої в Центральній Португалії 
користується особливою популярністю у туристів.  
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Незважаючи на те, що Португалія - маленька країна, але 
концентрація дивовижних пам'яток на квадратний кілометр зашкалює! В 
Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Португалії входять 15 
об'єктів, розташованих в різних точках країни, в тому числі і на 
Азорських островах. Ось список об'єктів ЮНЕСКО, які ви обов'язково 
повинні побачити приїхавши в Португалію:  

1. Центр міста Ангра-ду Эроишму; 
2. Азорські острови; 
3. Монастир ордену Христа у місті Томар; 
4. Монастир Баталья; 
5. Монастир ієронімітів; 
6. Вежа Белен; 
7. Історичний центр міста Евора; 
8. Монастир Алкобаса; 
9. Місто Синтра та околиці; 
10. Історичний центр міста Порту; 
11. Доісторичний наскальний живопис в долині Коа; 
12. Лаврові ліси острова Мадейра; 
13. Виноробний регіон Алту Доуру; 
14. Історичний центр міста Гімарайш; 
15. Виноробний ландшафт острова Піку; 
16. Прикордонне місто Элваш; 
17. Університет Куімбри. [3] 

 
Проаналізувавши можливості туристичної індустрії Португалії, 

її рекреаційний потенціал і сучасний стан туризму в країні, можна 
зробити висновок, що зараз Португалія це популярне і перспективне 
місце відпочинку. Щорічно країну відвідує понад 13 мільйонів чоловік. 
Цьому сприяють величезні культурно-історичний, природно-
кліматичний потенціал, ввічливі, доброзичливі люди, добре розвинена 
туристична інфраструктура, низькі ціни, великі можливості. І це дійсно 
так. 
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АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ - ОКРАСА КИЄВА 
 

 ANDRIYIVSKY UZVIZ - A PEARL OF KYIV 
 

На сьогоднішній день, Андріївський узвіз – друга за 
популярністю вулиця Києва після Хрещатика. Вважається, що тут 
збереглася генетична пам'ять стародавнього Києва. Туристи, які 
приїжджають у Київ, обов’язково відвідують цю вулицю.  
  Відкриттям Андріївського узвозу загалу кияни та гості столиці 
повинні завдячувати письменнику Віктору Некрасову, який опублікував 
“Прогулянки містом” в журналі “Юність” 1965 року. Він дав назву Замку 
Річарда Левове Серце. Він знайшов будинок № 13, вікривши таємницю 
роману Михайла Булгакова [1, с. 23].  
  Актуальність моєї роботи полягає у щоденному зростанні 
кількості туристів та їх зацікавленості українськими архітектурними 
пам’ятками. Зокрема, іноземців вабить саме до визначних місць  Києва.  
  Метою моєї роботи є відкриття іноземцям, туристам та 
мешканцям столиці такого скарбу, як Андріївський узвіз зі сторони 
історії, культури та архітектури. 
  Андріївський узвіз веде від Володимирської вулиці до 
Десятинної та Контрактової площі, що розташована на Подолі.  
  За часів Київської Русі Андріївський узвіз був найкоротшим 
шляхом з верхнього міста, де перебували Золоті Ворота й Софія Київська 
в нижнє місто - на Поділ, де був міський порт і ремісничі квартали[1, с. 
28]. 
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  За доби середньовіччя відгалуження Андріївського узвозу було 
прокладено і до замку на горі Киселівка. У 1711 за наказом тодішнього 
київського губернатора проїзд між Замковою та Андріївською горами 
було розширено, і він став придатним для користування не лише для 
пішоходів і вершників, а і для проїзду запряжених кіньми й волами возів. 
  Назву узвіз одержав з 40-х  рр.  18 ст. До Андріївського узвозу 
прилучаються:вулиці Покровська –Боричів-Тік - 
Фролівська і Воздвиженська.  
Тут проживали і працювали багато відомих учених, скульптори, 
художники, композитори, письменники. Завдяки своїй історії 
Андріївський узвіз займає одне з найбільш високих місць в туризмі 
Києва [1, с. 37]. 
Існує легенда, у якій говориться, що колись на місці річки Дніпро було 
море, однак, коли Святий Андрій на вершині пагорба поставив хрест, 
вода пішла. 
І тепер на цьому місці розташована Андріївська церква - найголовніша 
прикраса вулиці.  
  Як вишукана перлина вінчає твір мистецтва ювеліра, так 
Андріївська церква вінчає знаменитий і повний історії Андріївський 
узвіз.  Вона була побудована за велінням імператриці Катерини II, 
автором проекту став В. Растреллі[2].  
  Неподалік від церкви стоїть оригінальний пам'ятник героям п'єси 
Михайла Старицького Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову. 
Встановлено 2001 р. на місці, де, за сюжетом, розгорталися події п’єси.  
Автори – скульптори В. Сівко, В. Щур, архітектор В. Скульський.  
  Ще однією перлиною є замок Річарда Левове Серце.  Прижилася 
ця назва з легкої руки письменника Віктора Платоновича Некрасова, 
якому належить першість у відкритті Андріївського узвозу широкій 
громадськості. З’явився  у місті на початку XX століття[3]. 
  Певний час автором архітектурного проекту вважали 
легендарного Владислава Городецького, цього, без перебільшення, поета 
в камені. Його головний твір – Будинок з химерами навпроти 
адміністрації Президента України – є найвідомішою спорудою Києва. 
Але до Замку Річарда Левове Серце уславлений зодчий не мав жодного 
відношення. 
  Мало хто знає, що балясини під перилами у самому будинку та 
його внутрішньому дворі були копіями химер Нотр Дам де Парі. Але в 
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часи німецької окупації Києва 1941-1943 рр. вони усі до одної щезли. 
Подейкують, що їх вивіз у невідомому напрямку німецький офіцер[3]. 

Те, що архітектор цієї споруди побажав залишитися інкогніто, 
зовсім невипадково. Річ у тім, що 1901-го, за рік до початку будівництва 
на Андріївському узвозі, журнал «Строитель» видрукував проект фасаду 
житлового будинку міністерства внутрішніх справ. Його збиралися 
зводити на Аптекарському острові в Петербурзі. Надрукований проект 
залишився нереалізованим, натомість фасади Замку Річарда 
навдивовижу схожі з ним. Факт запозичення безсумнівний. 
  «Відкриттям» не лише Андріївського узвозу, а й подільської 
«Мекки» — будинку Михайла Булгакова, кияни завдячують 
письменникові Віктору Некрасову.  

Закоханий у місто свого дитинства, В. Некрасов подарував нам 
«найкращу вулицю Києва», біля ніг якої розкинувся Поділ, а голову 
увінчує Андріївська церква. Він прагнув, аби кияни й приїжджі 
обов’язково відвідали цей мальовничий куточок старого Києва і 
будинок, з яким пов’язані дитинство та юність автора «Майстра і 
Маргарити» та «Білої гвардії» Михайла Булгакова.  
Будинок №13-найвідоміший літературно-меморіальний музей 
української столиці, присвячений «київському Булгакову»[4].  
  Водночас цей музей на другому поверсі особняка на 
Андріївському узвозі присвячений і родині письменника, що жила тут з 
1906 по 1919 роки, і літературним «відображенням» його героїв у романі 
«Дні Турбіних»[3]. 
 
На правому боці Андріївського узвозу стоїть будинок № 22-Б, який 
належав до садиби Івана Шатрова, колись відомої в Києві людини, який 
був неабияким знавцем старого Києва. До цієї ж садиби входило ще 
кілька будинків. Садиба І. Шатрова була своєрідним художнім центром, 
де розміщувались майстерні іконописців, майстрів художніх 
інструментів, товариство художників релігійного живопису. 
  На честь Андріївського узвозу відкрито цілий музей, 
присвячений історії вулиці, який називається «Музей однієї вулиці», тут 
представлена історія узвозу в картинах, фотографіях та інших речах від 
старовини до наших днів. 
  На відміну від інших київських місць, за роки Радянської влади 
Андріївський узвіз практично не змінився. Незручний рельєф не 
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провокував будівельників соціалізму на епохальні зміни, тому 
архітектурний вигляд вулиці залишився незміненим, однак з 1928 по 
1944 рік Андріївський узвіз носив ім'я лідера подільських більшовиків 
Георгія Лівера. У 1950-і роки на Узвозі з'явився будинок під № 30, який 
досить органічно вписався в існуючу забудову. І на початку 1980-х років 
знесли найбільш ветхі, але за іронією долі, і найстаріші будинки[3]. 
  У 1981-1982 роках, до святкування 1500-річчя Києва, на 
Андріївському узвозі було проведено комплекс реставраційних робіт за 
проектом архітектора А. Мілецького. Наново виклали бруківку і 
відновили цегляні тротуари. У результаті сучасний рівень вулиці став 
вище початкового на 50 сантиметрів. З'явилися і стилізовані під 
старовину ліхтарі. 
  У квітні 1984 року вперше на Андріївському узвозі було 
проведено вернісаж під відкритим небом, де виставляли свої твори 
київські художники та народні майстри. Поступово спуск 
перетворювався на якусь подобу паризького Монмартру. Багато киян з 
подивом відкрили для себе цей дивовижний куточок старого Києва. А в 
травні 1987 року народилося нове міське свято - День Києва. 
Наприкінці вересня 2011 року почалася нова грандіозна реконструкція 
Андріївського узвозу, що включає в себе заміну старих інженерних 
мереж, бруківки і тротуарної цегли. Водночас з ремонтом проїжджої 
частини і тротуарів, які знову знизили, проводилася реставрація фасадів 
будинків, що виходять на вулицю. 
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ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ІЗРАЇЛЮ 
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  Перше, що Бог сказав Аврааму, були слова про країну Ізраїль: 
"Іди ... в країну, яку Я тобі покажу" (Брейшит, 12: 1)[2 т.1] 
  Держа́ва Ізра́їль — країна в південно-західній Азії на південно-
східному узбережжі Середземного моря. На півночі межує з Ліваном, на 
північному сході — з Сирією, на сході — з Йорданією, на південному 
заході — з Єгиптом.Історія Ізраїлю нараховує вже багато тисяч років. На 
відміну від нас ізраїльтяни святкують 5776 рік. Прапор Ізраїлю 
виконаний у формі єврейської молитовної накидки («таліт») та з 
блакитним Щитом Давида (Маген Давид) в центрі. У якості офіційного 
герба Ізраїлю обрано семисвічник («менора»), а оливкові гілки з боків 
символізують прагнення Ізраїлю до миру[1 c.71]. 
  Ізраїль – багатолика країна, де живуть представникисамих різних 
етнічних, релігійних, культурних тасоціальних груп. Нове суспільство, 
що сягає корінням в давню історію, продовжує розвиватися, і всі його 
шари змішуються між собою, впливаючи один на одного. Ізраїль вабить 
до себе туристів унікальною географічноюрізноманітністю, 
археологічними і релігійними об'єктами, яскравим сонячним світлом і 
сучасними курортами на Середземному морі, озері Кінерет (Галілейське 
море), Червоним і Мертвим морем. У 2000 році країну відвідало 
найбільше число туристів - 2,41 мільйона (статистика за 2001 рік).  
  Якщо Ви вже вирішили відвідати Ізраїль, то Вам варто знати 
дещо про клімат цієї країни: Ізраїль – це сонячна країна. Вона розділена 
на кілька кліматичних зон – від помірної до тропічної. Тут переважають 
два основних сезону: дощова зима з листопада по травень і сухе 
спекотне літо весь інший час. 
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  Після того, як ми ознайомилися з кліматом варто перейти до 
самої суті, до туристичних маршрутів Ізраїлю. Почнемо зі столиці 
Ізраїлю-Єрусалиму. Єрусалим, що розкинувся серед Іудейських пагорбів, 
- столиця Держави Ізраїль, місце засідань уряду і історичний, духовний і 
національний центр єврейського народу вже 3000 років, з тих пір, як цар 
Давид перетворив його в свою столицю. Освячений релігією і 
традиціями, святими місцями і релігійними святинями, його однаково 
шанують і євреї, і християни, і мусульмани всього світу. До 1860 року 
Єрусалим був обнесений стіною і складався з чотирьох кварталів -
єврейського, мусульманського, вірменського і християнського[1 c.121]. 
  На сьогоднішній день Єрусалим є найбільшим містом у країні, 
тут проживає більше 750 000 людей. Це місто, в якому історія сплелась з 
сучасністю, місто з безліччю ликів, місто, де живуть представники 
різних культур і релігій,місто світське і релігіозне одночасно. Цемісто, 
яке пам'ятає своє минуле і будує майбутнє,ретельно оберігаючи 
історичні місця. Це містодоглянутих садів і парків. Сучасні торгівельні 
зони, промислові парки і зростаючі житлові райони - кращий доказ його 
життєвої сили. Головною пам’яткою є Старе місто- серце Єрусалима, 
найдавніша його частина. Саме тут розташовуються головні святині: 
Храмова Гора і Стіна Плачу для іудеїв, Храм Гробу Господнього для 
християн, Купол Скелі й мечеть Аль-Акса для мусульман. Навіть якщо 
ви закоренілий атеїст - відвідати Старе місто варто. Особливо цікаво 
побродити по яскравих кварталах: мусульманському, християнському, 
єврейському та вірменському. 
  Наступне місце, що варто побачити на власні очі- Гетсиманський 
сад. В саду ростуть вісім дуже старих олив, вік яких, за деякими даними, 
перевищує 2000 років. Також на території Гефсиманії розташовані 
декілька християнських церков: церква Всіх Націй, Гробниця 
Богородиці, російська православна церква св. Марії Магдалини, 
Гетсиманський грот. Гетсиманський сад шанується як місце моління 
Ісуса Христа в ніч арешту. 
  Тим, хто подорожуватиме з дітьми варто побувати у Біблійному 
зоопарку-розташований у мальовничій долині на південному заході 
Єрусалима, займає територію 25 гектарів. У зоопарку представлено 
понад 200 видів різних тварин, що живуть в Ізраїлі або стоять перед 
загрозою повного зникнення з поверхні Землі. 
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  Наступною туристичною точкою у нашій подорожі буде Тель-
Авів - Яффо – сучасне місто на березі Середземного моря, головний 
комерційний і фінансовий центр країни, де зосереджена все його 
культурне життя. Тут розташованінайважливіші промислові 
підприємства, фондова біржа, редакції найбільших газет, торгові центри 
і видавництва. Тель-Авів - це перше сучасне єврейське місто [1 c.122]. 
  Музеї – це гордість Тель-Авіва. Їх тут безліч. Спершу можна 
відвідати музей Олени Рубінштейн, в якому представлені зразки 
сучасного ізраїльського мистецтва. Потім переміститися у  Мігдал 
Шалом (Башта Світу), в музей діаспори Бейтха-Тфуцот.  
  А коли прийде час обіду – ресторани і бари завжди будуть ради 
відвідувачам. Дуже смачну рибу можна скуштувати в ресторані 
"Taboon", чудово поїсти на свіжому повітрі можна в кафе "Picasso", яке 
працює цілодобово.Тель-авівське  "біле місто" – найбільша в світі 
колекція будівель в модерністському стилі "баухауз" 30-х - 50-х років 
минулого століття – визнаний ЮНЕСКО об'єктом світової спадщини. 
  Наступні міста, котрі має відвідати кожен, хто прибуде в Ізраїль є 
Хайфа та Ейлат. Середземноморська Хайфа підіймається з берега моря 
до вершини гори Кармель. З вершини гори відкривається панорама 
нижнього міста з його портом, промисловою зоною і широкими 
піщаними пляжами. Хайфа- головний глибоководний порт країни, і тут 
зосереджена вся міжнародна торгівля. Хайфа також є адміністративним 
центром північних районів Ізраїлю[1 c.123]. 
  Найпівденніше місто Ізраїлю Ейлат-це ворота країни в Червоне 
море і Індійський океан. Його сучасний порт, розташований на місці 
гавані часів царя Соломона, обслуговує торгівлю з країнами Африки і 
Далекого Сходу. Теплі зими, дивовижна підводна життя, доглянуті 
пляжі, водний спорт, сучасні готелі і прямі чартерні рейси з Європи - все 
це перетворило Ейлат в розкішний курорт, де цілий рік кипить життя. 
Після укладення мирного договору між Ізраїлем і Йорданією (1994) 
проводяться спільні проекти з сусідньою Акабою, спрямовані на 
розвиток туризму в регіоні[1 c.125]. 
«Уклін тобі, святий Єрусалим! Я цю землю побачити не сподівався. І мій 
захват перед нею нескінченний, так ніби я удачливий олим»[4 с.154]. 
  Не бійтеся відривати для себе країну Ізраїль, країну молока та 
меду [3c.245]. Вона зустріне Вас з розгорнутими обіймами і проведе 
всіма приголомшливими закутками: від Старого Міста до нічних клубів 
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Тель-Авіву, від Гетсиманського саду та до Мертвого моря. Ця країна 
покаже Вам все, що тільки забажаєте, розкаже Вам свою історію, що 
сягає свого коріння від Авраама та Ісаака. Тож, вже час збирати свої речі,  
вирушати у Ізраїль-країну безкінечних можливостей, країну добрих 
людей та стародавньої історії, котра чекає саме на Вас. 
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ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
PLANNING FOREIGN ACTIVITIES OF ENTERPRISE 

 
Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

здійснюється в рамках внутрішньофірмового планування і передбачає 
складання окремого розділу зведеного внутрішньофірмового плану - 
плану зовнішньоекономічної діяльності. 

План ЗЕД включає показники з експорту та імпорту з розбивкою 
по товарах і видах послуг, по країнам і регіонам у грошовому та 
фізичному виразі на певний період (звичайно на рік). 

Плани ЗЕД базуються на маркетингових планах підприємства, які 
визначають стратегічні напрями розширення ЗЕД, найбільш 
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перспективні зовнішні ринки, методи роботи на них та умови 
міжнародної конкуренції. 

Планування ЗЕД передбачає наявність у підприємства хорошої 
корпоративної інформаційної системи, щоб воно могло оперативно 
реагувати на швидку зміну ринкових умов на зовнішньому ринку. 

Чим більше число країн, на ринках яких діє підприємство, тим 
складнішим стає процес. В даному випадку найкращим процесом 
планування буде той, який сприяє задоволенню потреб конкретної фірми 
в заданих умовах. 

Для планування ЗЕД необхідно спеціальний підрозділ або у 
зовнішньоекономічній службі підприємства, або у складі відділу 
планування підприємства. Група планування повинна займатися 
складанням планів ЗЕД і вносити корективи в поточні плани по мірі 
зміни умов на ринку. 

Планування ЗЕД базується на безперервному аналізі надходить 
маркетингової інформації, перетворення її в стратегічні рішення, що 
закріплюються в планах виробництва і збуту експортної продукції. 

Плани ЗЕД часто супроводжуються бізнес-планів проектів 
розвитку і вдосконалення роботи підприємства за кордоном, в яких 
наводиться обґрунтування необхідності залучення відповідних коштів із 
зовнішніх джерел і доводиться загальна ефективність проекту [2, c. 48]. 

Бізнес-план зовнішньоекономічного проекту підприємства 
включає наступні напрямки: 

 аналіз і характеристику зарубіжного ринку для 
проникнення або посилення ринкових позицій підприємства; 

 аналіз конкурентів, їх сильних і слабких сторін; 
 аналіз конкурентних позицій свого підприємства (SWOT-

аналіз); 
 аналіз зовнішнього середовища бізнесу на даному ринку 

(демографічні, географічні, організаційно-правові, політичні, економічні, 
соціально-культурні та інші ринкові умови на зарубіжних територіях 
проникнення); 

 характеристика товару, призначеного для поставки за 
кордон; 
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 характеристика підприємства, що виробляє даний товар: 
місце розташування; положення на даному ринку; виробництво, збут, 
маркетинг; 

 заходів та виведення товару на даний зовнішній ринок: 
канали збуту; засоби просування та стимулювання збуту; цінова 
політика; 

 характеристика конкретної фірми-партнера, для якої 
розробляється план; 

 оцінка ризиків даного проекту; 
 фінансовий план реалізації проекту. 
Бізнес-план ЗЕД передбачає, як правило, обґрунтування 

ефективності розробки, освоєння і розширення зовнішніх ринків для 
підприємства. 

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності на рівні 
підприємства визначається насамперед на основі аналізу прибутковості 
зовнішньоторговельних операцій шляхом зіставлення доходів і витрат, 
планових завдань і результатів їх виконання. Зіставлення результатів і 
витрат у зовнішньоторговельних операціях фірми здійснюється на всіх 
етапах їх проведення: при плануванні, аналізі альтернатив і виборі 
найбільш ефективних варіантів, при економічному обґрунтуванні 
окремих угод, аналізі фінансового результату за минулий період в 
цілому або по реалізованому контрактом. 

При експорті та імпорті товарів підприємством може бути 
отриманий як прямий економічний ефект від поліпшення фінансових 
результатів підприємства, так і непрямий економічний ефект від 
здешевлення виробництва і т. і. 

Важливими показниками планування ЗЕД на підприємстві 
являються: валютна виручка з розподілом на товари і товарні групи; 
експортна виручка; рентабельність експортних та імпортних операцій; 
асортимент експортної та імпортної продукції; доля експорту у вартості 
продукції [1, c.86]. 

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності 
вимірюється абсолютними і відносними показниками. 

До абсолютних показників належить валовий прибуток (ВП), або 
доход від продажів, або прямий економічний ефект. Прямий 
економічний ефект визначається: 



108 

 

 при експорті – як різниця між результатом експорту 
підприємства - експортної контрактної ціною і повними витратами на 
виробництво та експорт. В повні витрати підприємства на експорт 
товарів, крім виробничої собівартості, входять накладні витрати на 
експорт та експортні мита; 

 при імпорті - як зіставлення витрат на імпорт, що 
включають контрактну ціну, витрати на оплату ввізних податків, зборів і 
мит, сертифікація товару та інших витрат з результатами від імпорту 
відпускною ціною; 

 прибуток до оподаткування визначається як різниця між 
валовим прибутком (доходом) і витратами обігу; 

 прибуток після оподаткування – "чистий" прибуток. 
Отже, проаналізувавши вищевикладений матеріал, можна 

говорити про те, що планування зовнішньоекономічної діяльності має 
всеохоплюючий характер і є невід’ємним елементом здійснення 
повсякденної управлінської роботи керівників усіх рівнів підприємства. 
Планування у сфері зовнішньоекономічних зв’язків сприяє стабілізації та 
зміцненню стратегічних позицій організації на міжнародних ринках, 
зумовлює гнучкість реакції підприємства на вплив зовнішніх факторів. 
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A MODERN SENIOR MANAGER’S LINGUA-STYLISTIC PORTRAIT 
 

У період зростання й зміцнення міжнародних зв’язків в галузі 
економіки виникає достатньо гостра потреба в оволодінні іншомовною 
компетенцією, підвищенні ефективності наявних практик ділового 
спілкування іноземною мовою, розробці нових стратегій розвитку 
компаній та шляхів підвищення мотивації працівників. Сучасний бізнес 
спрямований на пошук оптимальних рішень для забезпечення 
працівників керівних та управлінських ланок спеціальними вміннями й 
знаннями, що зумовлюють ефективне спілкування в межах типових 
ситуацій ділового дискурсу: ведення телефонних розмов, проведення 
нарад та зборів, перемовин, презентацій, планування PR-кампаній, 
розробка рекламних стратегій тощо. 

Орієнтація на професійне оволодіння іноземною мовою передбачає 
набуття компетенцій успішної комунікації між діловими партнерами, 
компанією-провайдером послуг та її клієнтами, в управлінні проектами, 
під час реалізації проекту, над яким працює команда, сформована з 
міжнародних спеціалістів тощо. Це вимагає від представника 
управлінської ланки компанії постійного розвитку й вдосконалення 
навичок й вмінь вербалізації інтенцій, чіткої постановки цілей та завдань 
перед виконавцями, орієнтування на досягнення результатів, 
структурування виступів, висловлення ідей, розвитку стратегічного 
мислення, спрямування креативного потенціалу людських ресурсів.  
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Незважаючи на сталу результативність застосування класичних 
підходів до формування професійної іншомовної компетенції [2] 
спеціалістів, виклики сьогодення потребують нових поглядів на 
практику вживання мови, розширення традиційних можливостей 
викладання мов, розбудови інноваційної методології оволодіння 
іноземною мовою, розробки параметрів та критеріїв лінгвістичної 
ефективності управління.  

Базовими компонентами загальної іншомовної компетентності 
управлінця є: мовна компетенція, що включає розвиток фонетичних, 
граматичних та лексичних навичок іншомовного спілкування, 
мовленнєва компетенція, що охоплює чотири види мовленнєвої 
діяльності: говоріння, читання та письмо, лінгвокультурна компетенція, 
що передбачає знання країнознавчих та соціокультурних особливостей 
спілкування іноземною мовою [2]. Комунікативна компетенція 
зумовлюється такими складниками, як дискурсивна, стратегічна, 
соціальна і соціально-культурна компетенції [1; 3], і передбачає 
лінгвокультурні особливості іноземної мови, соціальній контекст 
вживання певних лексичних одиниць, граматичних форм, мовленнєвих 
зразків і моделей, планування мовлення у різних видах дискурсів тощо.  

Відповідно, традиційні й сучасні ракурси визначення іншомовної 
компетентності фахівців нефілологічної спеціальності [3] включають 
лінгвістичний [4], соціолінгвістичний [5], лінгводидактичний [6], 
комунікативний [1] компоненти. Новітні підходи щодо розуміння 
лінгвістичної ефективності управлінців, що забезпечують нову якість 
внутрішньої і зовнішньої комунікації на підприємстві, повинні спиратися 
на доробки сучасної лінгвістики. Приміром, залучення 
лінгвостилістичних аспектів [7] іноземної мови під час проведення 
тренінгів може розширити традиційні уявлення іншомовної компетенції 
та відкрити нові стратегічні перспективи розвитку компаній. 

Відтак, ключова компетенція сучасного управлінця, якою є 
іноземна мова, разом із традиційними складниками включає також і 
лінгвостилістичну компетенцію, визначаючи портрет успішного 
управлінця. 

По-перше, це – фахівець, обізнаний у відповідних 
лінгвостилістичних аспектах ефективної практики використання 
іноземної мови в управлінській сфері; по-друге, – досвідчений реципієнт 
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інформації, здатний встановити справжні інтенції адресанта, і, по-третє, 
– майстерний користувач іноземної мови, який усвідомлено планує 
мовлення, застосовуючи стилістичні можливості вербалізації ідей задля 
досягнення прагматичної мети (переконання, мотивування, розширення 
уявлень, створення брендів тощо).  

Теоретична лінгвостилістична компетенція управлінця охоплює 
знання теоретичних основ стилістичної фонетики, граматики, 
лексикології, синтаксису, семантики, практичні навички розпізнавання 
лінгвостилістичних особливостей висловлювань та дискурсів. 
Обізнаність у правилах та нормах використання мовних одиниць в 
межах різних функціональних стилів підвищує якість сприймання або 
підготовки мовленнєвого продукту, яким може бути доповідь, 
презентація, переговори тощо. Надтонке відчуття можливостей 
порушення правил на норм при створенні мовленнєвих продуктів 
відповідно до бажаної прагматичної мети здатне змінити емоційний стан 
цільової аудиторії та спонукати її до певних дій. Окремої уваги 
заслуговує розгляд методології розвитку метафоричного мислення 
управлінців [8], адже в цій царині використання теоретичних основ 
лінгвостилістики є найбільш плідним.  

Практичні рецептивні навички й вміння іншомовного спілкування 
передбачають навички обробки інформації у процесі її сприймання, 
осмислення ключових меседжів висловлювань та фрагментів ділового 
дискурсу, навички розпізнавання стилістичних засобів мови та 
встановлення цілі, з якою звертається співрозмовник. Зазначені навички 
надають змогу ідентифікувати випадки маніпуляції, встановити факти 
надання недостовірної інформації та з’ясувати справжні інтенції 
партнера, клієнта, працівника тощо.   

Розвиток продуктивних навичок і вмінь ділового іншомовного 
спілкування з огляду на зазначені вище підходи до формування 
компетентності управлінця забезпечується безпосереднім використанням 
іноземної мови в межах різних ситуацій з урахуванням майстерно 
дібраних стилістичних вербальних засобів відповідно до мети 
комунікативної практики. 
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Розбудова комплексних курсів з ділової стилістики іноземної мови 
для потреб сучасного бізнесу становить перспективний напрям в 
методиці викладання іноземних мов для фахівців управлінських наук. 
Високоякісна лінгвістична підготовка управлінця становить цінний і 
ціннісний актив будь-якої прогресивної компанії, що прагне бути 
лідером та успішним учасником ринкових відносин. 
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В даний час проведення дослідження специфіки політичного 

процесу в Україні буде неможливо здійснити без звернення до впливу на 
нього модернізаційної парадигми. Фундаментальні економічні, соціальні 
та політичні зміни, які відбуваються сьогодні у світі, не дозволяють 
Україні залишатися на периферії світового політичного процесу і 
вимагають від наукової спільноти, громадських і політичних організацій 
розробки критеріїв модернізації та спільного визначення їх впливу на 
концепцію соціальної держави в нашій країні з метою посилення 
геополітичної ваги в умовах глобалізації.  

Теоретико-методологічний матеріал для вивчення проблем 
політичної модернізації і концепції соціальної держави широко 
представлений в рамках політичної науки. Її дослідники змогли детально 
проаналізувати різні методологічні підходи до вивчення особливостей 
реформування політичних процесів у глобалізованому світі і в Україні. 
Власне початок теорії модернізації, на думку Дж. Александера, поклала 
дослідницька робота Маріона Леві, в якій вперше було запропоновано 
використовувати поняття «модернізація» як позначення процесу 
«поширення універсалізму і функціональної специфічності в 
суспільстві» [1].   

Згодом це визначення було доповнено завдяки роботам Ш. 
Айзенштадта, і вкоренилося в політичній науці. Модернізацію в 
загальному вигляді можна трактувати як перетворення в сучасне 
суспільство будь-якого традиційного, шляхом домінування інновацій над 
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традицією, за рахунок незамкнутого поступального розвитку і 
орієнтацією на інструментальний підхід. Названий підхід, в свою чергу, 
виражається індустріальним характером виробництва, перевагою 
світоглядної рефлексії прикладних знань і технологій; переважанням 
універсального над локальним [2, с. 37].   

Концепт «соціальна держава» був значною мірою досліджений 
закордонними авторами з точки зору філософії, економіки і соціології 
(Дж. Гелбрейт, Р. Дарендорф, Ю. Хабермас, Ф. фон Хайек, Л. Ерхард та 
ін.). Разом з тим, соціальна проблематика активно розробляється і 
вітчизняними вченими. 
Дискусії щодо перспектив розвитку соціальної держави у науковому 
співтоваристві ведуться давно, і за минулий час вони стали невід'ємною 
частиною сучасного наукового (соціально-філософського і 
політологічного) дискурсу. Деякий час тому широке поширення мала 
ідеалізована точка зору про те, що орієнтиром найкращого соціального 
устрою повинна виступати діюча (сформована) в країнах Західної 
Європи концепція соціальної держави. На наш погляд, в українському 
суспільстві досі знаходиться багато прихильників помилкового 
уявлення, що для досягнення оптимального рівня загального 
благоденства досить екстраполювати західну модель соціальної рівності 
та соціальної справедливості на вітчизняні соціально-політичні та 
економічні реалії. Аналіз філософської літератури показує, що перша і 
найбільш велика група дослідників концепції соціальної держави бачить 
ключовим поняттям концепції - тотожність соціального і громадського. 
Друга група концепцій розглядає соціальну державу, перш за все, як 
інструмент, який завдяки значній ролі органів державної влади 
покликаний нівелювати негативні наслідки приватного і соціальної 
нерівності через систему перерозподільних заходів [3]. Третя група 
розглядає принципи соціальної справедливості і соціального партнерства 
як ключові параметри відносин між сучасним громадянським 
суспільством, бізнесом і соціальною державою [4].   

Поділ названих концепцій носить умовний характер, так як 
справжня соціальна політика більшості сучасних держав, в різному 
ступені акцентує елементи кожної з концепцій. Ми поділяємо 
визначення поняття «концепція соціальної держави» як офіційну систему 
поглядів держави, представників бізнес-спільноти і громадянського 
суспільства, яка має досягнутий між ними компроміс з приводу цілей, 
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напрямів і методів оптимізації соціального розвитку країни, і 
визначальні параметри стратегії реформ. У загальному вигляді концепція 
дійсно відображає соціальне призначення владних інститутів, механізми 
участі інших названих агентів реформ (громадянське суспільство і 
бізнес) в їх проведенні, прописує критерії оцінки заданих показників по 
соціальним реформам, а також способи реалізації останніх. Крім того, 
концепція соціальної держави - це не стільки політико-правовий 
комплекс заходів соціальної політики, скільки функціональна система 
кооперації між 
агентами соціальних трансформацій, призначенням якої є стимулювання 
про-активної позиції індивіда, підвищення його добробуту як складового 
елементу суспільства в цілому.  

З нашої точки зору, примітною є дефініція концепції соціальної 
держави, представлена В.М. Капіциним. він визначив концепцію досить 
широко, розглянувши її з позиції керівного впливу держави, заснованого 
на системі нормативних правил, на трансформацію соціокультурної 
діяльності, яка формує інтерес до політичних процесів у інших агентів 
соціальної політики (суспільства і підприємців) [4, с. 35-36].  
Концептуальний підхід до соціальної політики передбачає також 
інституційний та функціональний аналіз суб'єкта і об'єкта соціальної 
політики в проблемному просторі для визначення оптимальної тактики, а 
також ресурсів і засобів для вирішення конкретних задач. Так, комплекс 
ресурсів, пов'язаний з регулюванням відносин взаємного визнання, тобто 
з членством агентів модернізації в певних групах інтересів, прийнято 
називати соціальним капіталом. Соціальний капітал є пріоритетом для 
антропогенного розвитку, оскільки зараз багато держав світу, незалежно 
від наявності в їх основному законі пункту про прихильність ідеям 
соціальної держави, де-факто проводять свою соціально-економічну 
політику в позначеному ключі, керуючись декількома основними 
принципами соціальної держави: 
 регулююча роль ринку, проявлена через механізм попиту і пропозиції, 
а також внутрішню конкуренцію товарів і послуг з урахуванням 
специфіки місцевого виробництва;  
 відповідальність держави за реалізацію основних напрямків соціальної 
політики, що забезпечує індивіду гідну життя і вільний розвиток; 
 прозорість законодавства, соціальна відповідальність суб'єктів 
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управління і дотримання визнаних правил ринку, в тому числі при 
перерозподілі національного доходу;  
 визнання за середніми і малими підприємствами і роботодавцями або 
їх об'єднаннями та самозайнятими в бізнесі особами права тарифної 
автономії на основі соціального партнерства;  
 економічна демократія, виражена за допомогою участі громадянського 
суспільства в управлінні організаціями.  

Аналіз світового соціально-політичного досвіду показує, що 
ілюзорність концепції суспільства споживання і ролі пропонованих нею 
соціальних технологій породили, серед іншого, масове соціальне 
утриманство не тільки в глобалізованому «відкритому суспільстві», а і в 
країнах «пострадянського простору». В кінцевому рахунку подібна 
світоглядна установка звела в абсолют нерелевантні концепти про 
досягнення «держави загального благоденства» згідно з принципами 
«менше працювати - більше отримувати», апелюючи до гарантованого 
державного соціального страхування і їм подібним хибним соціальним 
практикам.  

Концепція соціальної держави - офіційна система поглядів 
держави, представників ділової (підприємницької) спільноти і 
громадянського суспільства, що виражає узгоджений між ними 
компроміс з приводу цілей, напрямів і методів оптимізації соціального 
розвитку держави і визначає параметри стратегії реформ. Проте, аналіз 
зарубіжного соціально-політичного досвіду показує, що в даний час у 
світі відсутня універсальна концепція соціальної держави. Натомість 
існують різні моделі, під час інтегровані одна в одну. До числа загальних 
ознак різноманітних моделей можна віднести: 
1) синтез принципів соціального страхування, що поширюється на 
громадянське суспільство, і соціальної солідарності, гарантованої 
державою; 
2) трирівнева схема системи соціального забезпечення (базовий, 
додатковий і спеціальний) – відповідно до числа агентів соціальних 
трансформацій; 
3) трипартизм - тристоронні консультації для вироблення компромісних 
угод між підприємцями, громадянським суспільством і представниками 
держави. 
Кожна держава обирає із зазначених вище складових соціальної політики 
пріоритетний елемент і реалізує його як головний в рамках певної 
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концепції соціальної держави, відповідно до ідеологічних світоглядів - 
ліберальний, соціал-демократичний або консервативний.  

Проведений в роботі аналіз показав, що якщо призначенням 
соціальної держави вважати досягнення соціальної ефективності, то в 
широкому сенсі концепція може розглядатися як трактування способів 
задоволення державою соціальних потреб і розвитку системи мотивації 
інших агентів соціально-політичної модернізації.  

Проведене дослідження не вичерпує все коло питань концепту 
«соціальної держави», а є предметом подальшого аналізу зі сторони 
науковців. 
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Важливою складовою системи виховання молоді є військово-
патріотичне виховання, що передбачає вироблення готовності служіння 
народові Української держави, , володіння військовими та історичними 
знаннями, формування глибокого розуміння громадянського обов'язку, 
та спонукання до фізичного самовдосконалення. 

Військово-патріотичне виховання-цілеспрямований, організова-
ний процес формування готовності молоді до строкової військової 
служби в Збройних Силах України. Його зміст визначається 
Конституцією, законами України, військовою Присягою та військовими 
статутами. 

Здійснюючи військово-патріотичне виховання учнів, організатори 
цього процесу повинні бути добре ознайомлені з його теоретико-
методологічним і технологічним підґрунтям. При цьому слід 
враховувати також об'єктивні соціально-політичні, економічні фактори 
та інші фактори людини. 

Військово-патріотичні заходи за змістом і спрямованістю можуть 
бути: а) інформаційного, просвітницького; б) дійового, практичного 
спрямування; в) комплексні, з усвідомленням їх суспільної і особистісної 
значущості. 

Організація освітнього простору передбачає ряд заходів щодо 
поліпшення змісту українознавчих навчальних предметів (історії, україн-
ської літератури), який би розширював і поглиблював національно-гро-
мадянські та військово-патріотичні уявлення та знання, тобто певною 
мірою формував когнітивний та афективний компоненти військово-
патріотичної активності, виявляв бажання замислюватися над своїм 
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внутрішнім світом, позитивно змінюватися так, щоб зміст, спрямованість 
викладу того чи іншого фахового матеріалу, сам процес здобуття знань 
викликали високий пізнавальний інтерес до актів і подій, пов'язаних із 
захистом Батьківщини; почуття патріотизму, обов'язку, відповідальності 
та інших необхідних захисникові особистісних якостей. 

Забезпечення знань про майбутню військову служби також зале-
жить від рівня інтелектуального розвитку людини та її 
світогляду.Певного виховного ефекту можна досягти, включивши в 
систему інформування про армію шкільну бібліотеку. Підбір відповідної 
літератури, постійно діючі кутки, наочна агітація, стінна преса, читацькі 
конференції (вечори) є активним, дієвим чинником у формуванні погля-
дів людини, щодо служби в армії. 

Курс нашої держави на створення професійної армії (перехід 
Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) 
передбачає зменшення кількості юнаків, котрі будуть призвані до війська 
для проходження строкової військової служби в мирний час, і одночасно 
збільшення числа випускників навчальних закладів, яких після 
досягнення 25-річного віку без проходження військової служби 
братимуть на військовий облік військовозобов'язаних і призначатимуть 
для комплектування військових частин на воєнний час лише з 
допризовною підготовкою.У зв'язку з цим значно зростає роль військової 
підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (і в 
більшості випадків - раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов'язані з 
його майбутньою військовою діяльністю. 

Набуті в школі військові звання та навички визначатимуть рівень 
спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином 
України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні школа є єдиним центром з 
підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони 
призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту 
Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета «Захист 
Вітчизни» як складової частини військово-патріотичного виховання, 
спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, 
фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності. 

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, 
бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із 
ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової 
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слави, пошукової роботи, участі у роботі гуртка військово-патріотичного 
спрямування. 

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у 
процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, 
формуються світогляд, національна самосвідомість.Під час занять із 
допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні знайомляться із 
специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, 
дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, 
виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма 
допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє підчас вивчення 
кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і 
пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського 
народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається 
можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення 
військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально-
бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні 
сили України, за Батьківщину. 

Напрями військово-патріотичного виховання молоді: 
1. державний - базується на забезпеченні державою системи 

військово-патріотичного виховання; 
2.соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх 

дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських 
цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, 
історії, мови, звичаїв і традицій українського народу; 

3.військовий - передбачає вивчення військової історії України, 
переможних битв українського війська, основних зразків техніки й 
озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок 
користування" ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах 
підготовки до захисту Вітчизни; 

4.психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні 
психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки 
юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з 
узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного 
виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; 

5.правовий - передбачає формування глибоких правових знань, 
прищеплення високої правової культури. 
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Методи військово-патріотичного виховання молоді: 
 переконання - формування впевненості в суспільній корисності 

діяльності з підготовки до захисту Вітчизни; стимулювання - 
реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання; 
самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення 
молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується 
шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю. 

Кожен з нас,незалежно від віку і статі має бути відданим своїй 
державі,тому воєнно-патріотичне виховання є важливою складовою 
розвитку людини. 
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РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ У ФРАНЦІЇ 
 

RELIGIOUS TOURISM IN FRANCE 
 

Франція, або Французька республіка - це країна, що знаходиться 
на заході Європи. Є дві версії щодо походження назви: 1) від 
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протогерманської мови - спис, сокира; 2) від давньогрецької - вільний. 
Країна має 8 гарних сусідів: Бельгія, Люксембург, Німеччина, 
Швейцарія, Іспанія, Андорра, Італія та Монако. Столицею й найбільшим 
містом є Париж. Країна має чудове географічне розміщення: 4 
кліматичні зони, гора Монблан, річка Луара - завдяки цьому Францію 
називають «центральна країна Західної Європи». [1, с.18] 

Франція - найбільш відвідувана країна у світі, але за прибутком 
від міжнародного туризму на 4 місці. Приваблює завдяки своїй 
архітектурі та можливістю володіти безцінними матеріалами великих 
науковців. Одним з найпопулярніших об’єктів є Ейфелева вежа та усім 
відома «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. Протягом багатьох років Франція 
складала по шматочкам - великим подія свою історію, яка приваблює 
багатьох туристів: 

1. Діяльність тамплієрів - братство створене для захисту 
Святої землі; 

2. Інквізиція - судово-слідча організація, за підтримки 
католицької церкви; 

3. Столітня війна - англо-французький військово-
політичний конфлікт; 

4. Діяльність Жанни д’Арк - народна героїня Франції; 
5. Діяльність IV Генріха - відомий французький король; 
6. Наполеонівські війни - війни по завоюванню Європи 

Наполеоном I Бонапартом. 
У цій роботі я хочу розповісти про цікаві паломницькі місця у 

Франції. Протягом багатьох років релігія є важливим аспектом життя 
кожної держави. Саме вона впливала на культуру та диктувала закон. 
Нині вплив релігії на людей послабшав, але її історія має багато тайн та 
варто того, щоб її вивчати. 

Собор Паризької Богоматері ( Notre-Dame de Paris) - це католицька 
церква, яка є свідком переходу від романського стилю до готичного. 
Собор знаходиться у Парижі і присвячений Діві Марії, матері Ісуса 
Христа. В соборі був збудован вітраж «Південна роза». Статуї горгулі 
розташовані всюди серед інших статуй істот, королів і ченців. 

Кафедральний собор Богоматері (Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres) - католицький собор, що знаходиться в Шартрі. Його вітражі 
відзначаються великою тематичною широтою - сцени зі Старого і 
Нового Заповітів, сюжети з життя пророків, королів, лицарів, ремісників, 
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селян. Присутні великі вітражі роз на західному фасаді, найвідомішими є 
вітражне вікно «Богородиця з прекрасного скла». 

Розу пов’язували з жіночим початком. Обидва собори посвячені 
Богоматері - жінці, це пояснює наявність вітражів рози. 

 
Церква Сен-Сюльпіс (l'église Saint-Sulpice) - католицька церква, 

що знаходиться в Парижі. Відома церква Лінією Рози - мідна смуга, яка 
лежить з півночі на південь, вона є залишком язичницької церкви.  

Протягом багатьох століть символ Рози асоціювався з картами. 
Компас Рози малювався на всіх картах. Спочатку був відомий як роза 
вітрів, вказував напрямок тридцяти двох вітрів. Зображенні на діаграмі, у 
вигляді кола, ці тридцять дві стрілки компаса були ідентичні з 
традиційним зображенням квітки рози з тридцяти двома пелюстками. 
Нині, головний навігаційний прибор відомий як компас Рози. 

На глобусі Лінію називали меридіана або довгота,- то була уявна 
лінія, проведена від Південного полюсу до Північного. Нульова довгота 
проходила через Париж, точніше через помешкання церкви Сен-
Сюльпіс. [2, с228] 

З 1888 року, нульова меридіана знаходиться в Лондоні, в Грінвічі. 
Базиліка Сакре-Кер (Basilique du Sacré Cœur) - римсько-

католицька церква в Парижі. Є орієнтиром для туристів, оскільки церква 
розташована на вищій точці пагорба Монмартр, найвищого пункту в 
місті. Область Монмартр навколо цієї церкви дуже добре відома 
мистецтвом. Тут є багато красивих, вузьких європейських вулиць. Один 
з дзвонів базиліки - «Савояр» важить 19 т, з язиком вагою 850 кг, що є 
найбільшим дзвоном Парижа. 

Клермон-Ферранський собор Вознесіння Діви Марії (Notre-Dame 
de l’Assomption à Clermont-Ferrand) - католицький кафедральний собор, 
розташований у місті Клермон-Ферран. Зведений у готичному стилі, з 
чорної вулканічної породи і тому добре помітний здалеку. У 1095 році 
тут пройшов Клермонський собор, на якому папа Римський Урбан II 
оголосив Перший хрестовий похід. 

Базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр (Basilique Notre-Damede Fourvière)- 
церква, розташована на вершині пагорба Фурв'єр, у Ліоні. Чотири вежі і 
дзвіниця, увінчана фігурою Діви Марії, яку видно з будь-якої точки 
міста. Базиліка складається з верхнього і нижчого храма. В нижньому 
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храмі розташована крипта Святого Йосифа, який вважається батьком 
Ісуса Христа.  

Собор Сен-Жан (Primatiale Saint-Jean-Baptiste) - головний храм 
Ліона. Будівля церкви оточена археологічним садом, де можна оглянути 
залишки двох зруйнованих церков і баптистеріюм. Але найбільше 
туристів приваблює найстаріший у Франції астрономічний годинник. Він 
б'є всього чотири рази на день (з 12.00 до 16.00), і в цей час з'являється 
можливість побачити лялькові релігійні сценки у верхній частині 
старовинного пристрою. 

Собор Сен-Репарата (La cathédrale Sainte-Réparate) - римо-
католицька церква розташована на площі розету в самому центрі Ніцци. 
У соборі діє 10 каплиць, присвячених християнським мученикам, а 
також три органу. 

Собор Святих Петра і Павла (Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul) - 
католицький кафедральний собор в місті Нант. Тут знаходяться 
поховальні урни Франциска II, герцога Бретанського. Саме в цьому 
соборі перед публічною стратою, 1440 року, покаявся маршал Франції 
Жиль де Ре, що увійшов до історії під прізвиськом Синя Борода. 11 
листопада 1940 року в окупованому німецькими фашистами Нанті герой 
Французького Опору 19 річний Мішель Даба на одній з веж собору 
здійняв французький національний прапор. 

Страсбурзький собор (Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg) - 
кафедральний собор римо-католицької церкви у Страсбурзі, одна з 
найвищих церковних споруд Франції. Фасад собору оздоблено сотнями 
скульптур. Також в соборі є монументальний орган та астрономічний 
годинник, механізм якого датується 1842 роком. 

Реймський собор (Cathédrale Notre-Dame de Reims) - найвідоміший 
собор у Європі. Саме тут, у серпні 1049 року, дочка Руського князя 
Ярослава Мудрого - Анна Ярославна взяла шлюб з французьким королем 
Генріхом І. 

Собор Нотр-Дам (Notre Dame)- церква присвячена Богоматері, в 
Діжоні. Фасад прикрашений 51 горгулями, на вершині красується 
Жакмар (це елемент годинника, заводна фігурка з бронзи або з дерева, 
яка відбиває молотком час). Ще один символ Діжона - сова - знаходиться 
на північному фасаді собору. Сова маленька і непоказна - можливо тому, 
що її за декілька століть затерли люди, які загадували бажання. Кажуть, 
сова насправді їх здійснює. 
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Дохід від міжнародного туризму у Франції 42,3 мільярда доларів, 
що пояснюється коротшим перебуванням туристів: ті хто приїжджають 
до Європи прагнуть відвідати і сусідні, не менш привабливі країни. До 
того ж французький турист більше сімейний, ніж діловий, що також 
пояснює менші витрати туристів у Франції. 

Розвиток внутрішнього туризму мови у Франції стикається з 
двома основними проблемами - скороченням тривалості перебування у 
місцях призначення і сезонністю туристського попиту. Туристичні 
поїздки стають менш тривалими і більш частими. 
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ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК БАЗОВА 
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INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION AS A BASIC 
CONCEPT OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

IN VARIOUS SECTORS OF THE ECONOMY 
 

В умовах висококонкурентного ринкового середовища, 
комунікаційна діяльність відіграє вкрай важливу роль в діяльності будь-
якого підприємства (організації). Загальна система маркетингових 
комунікацій підприємства (або комплекс просування) являє собою 
сукупність інструментів, які використовуються для досягнення 
маркетингових цілей. Умови розвитку комунікаційного середовища 
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вимагають пристосування комунікаційної діяльності підприємств до змін 
та спричиняють еволюцію маркетингових комунікацій: спочатку в 
концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій, а потім у підхід до 
формування комплексу просування шляхом синтезування 
комунікаційного інструментарію. На структуру комплексу просування 
впливає безліч факторів, таких як етап життєвого циклу товару, ступінь 
готовності покупців до покупки, тип продукту чи ринку. Останній 
фактор, зокрема, заслуговує особливої уваги при формуванні комплексу 
просування промислового підприємства, де, як показують дослідження, 
на перший план виходять особистий продаж та стимулювання збуту, а 
реклама має низьку відносну важливість. Крім того, за умов мінливого 
зовнішнього середовища підприємства надають перевагу синтетичним 
засобам просування. 

Питанню еволюції та сутності інтегрованих маркетингових 
комунікацій присвячена низка наукових розробок, які й формують 
сучасне формування бачення комплексу просування. Концепцію 
інтегрованих маркетингових комунікацій досліджували Примак Т.О. [1], 
Романенко О.О. [2], Войнаренко С.М. [3]. 

У дослідженнях вітчизняних вчених інтегровані маркетингові 
комунікації розглядаються через призму різних підходів. Так, Сіренко 
К.В. [4] та Романенко О.О. [2] визначають інтегровані маркетингові 
комунікації як концепцію, Краузе О. [5] – як технологію просування 
товару і вбачає в інтегрованих маркетингових комунікаціях філософію 
маркетингу в цілому. 

Аналіз підходів до періодизації розвитку інтегрованих 
маркетингових комунікацій дозволяє зробити висновок, що з 60-х – 80-х 
рр. ХХ ст. починається перехід від окремого застосування інструментів 
просування до їх інтегрування, що полегшує розуміння сутності 
існуючих видів маркетингових комунікацій та дозволяє прогнозувати їх 
подальший розвиток. Поняття маркетингових комунікацій набуває 
різних трактовок у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених і 
набуває характеристик філософії маркетингової діяльності, 
інформаційних зв’язків та зв’язків з контактними аудиторіями, що 
визначає концепцію комунікаційної діяльності підприємства. 

Аналіз ієрархії підходів до трактувань інтегрованих 
маркетингових комунікацій поглиблює розуміння їх сутності і дозволяє 
обрати той, що відповідає загальній стратегії розвитку та наявній на 
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підприємстві традиції до визначення місця просування, як одного з 
елементів комплексу маркетингу, серед інших. 

Підсумовуючи останні дослідження науковців можна виділити 
наступні загальні позиції інтегрованих маркетингових комунікацій: 
узгодження інструментів маркетингових комунікацій, наявність 
комунікаційної ідеї (єдиного повідомлення), яка об’єднує інструментарій 
комплексу просування, необхідність у максимізації ефективності 
комунікаційної діяльності, спрямування дії маркетингових комунікацій 
на цільову аудиторію, вирішення задач підприємства за допомогою 
інструментів маркетингових комунікацій. 

З огляду на викладені вище позиції визначення інтегрованих 
маркетингових комунікацій потребує вдосконалення у бік новітнього 
підходу використання інструментів просування. Таким чином нами 
запропоновано наступне визначення, яке ґрунтується на наукових 
трактуваннях різних вчених: інтегровані маркетингові комунікації – це 
комплекс існуючих та новітніх інструментів маркетингових комунікацій, 
узгоджених за видами в часі, для досягнення єдиних цілей та ефекту 
синергії. 

Результатом дослідження теоретичних засад інтегрованих 
маркетингових комунікацій є наступні позиції: 

 періодизація інтегрованих маркетингових комунікацій свідчить 
про динамічність розвитку комунікаційного середовища та дозволяє 
прослідкувати еволюцію інтегрованих маркетингових комунікацій від 
окремого застосування інструментів просування до узгодження і 
поєднання комунікаційного інструментарію; 

 систематизація існуючих підходів до визначення 
маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій 
поглиблює розуміння формування комплексу просування з позицій 
різних підходів та застосування інтегрованого просування у діяльності 
підприємств; 

 установлено, що в умовах високого ступеня інтеграційних 
процесів у сфері маркетингових комунікацій промислових підприємств 
для просування промислової продукції доцільно застосовувати 
синтезований інструментарій; 

 модель управління маркетинговими комунікаціями за рівнями 
управління полегшує використання синтезованих інструментів 
просування у діяльності промислових підприємств та орієнтує їх на 
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організацію комунікаційної діяльності, яка забезпечує розвиток 
підприємства; 

 маркетингова політика комунікацій промислового 
підприємства за умови впровадження комплексу синтезованих 
інструментів просування в практичну діяльність потребує формування 
науково обґрунтованих підходів щодо управління ним. 

Дослідження особливостей інтегрованих маркетингових 
комунікацій як базової концепції комунікаційної діяльності підприємств 
різних сфер народного господарства є предметом подальших досліджень 
науковців та практиків сфери маркетингу.  
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САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ ДРОГОБИЧЧИНИ  
 

RELIGIOUS SITES IN DROHOBYCH 
 

  Дрогобич – це унікальне місто з різними національними 
туристичними пам’ятками. Згідно з  Державним реєстром нерухомих 
пам’яток України нараховується сім пам’яток архітектури національного 
значення, 178 пам’яток  архітектури  місцевого значення, 17 пам’яток 
історії. 
      Західна Україна завжди була землею і притулком для євреїв 
ашкеназі з Европи, і стала в ХІХ столітті центром єврейської культури. 
Австро-Угорського панування, місто зазнало сильного економічного і 
культурного розвитку. Міщани, а саме: поляки, українці та євреї 
розвивали культуру міста. 
      Одною з найвидатніших перлин єврейської культури в місті 
Дрогобич є Хоральна синагога.  У 1578 році король Стефан видав 
суворий указ, за яким будь-якому прибулому єврею не дозволялося 
перебувати в місті більше трьох днів і займатися торгівлею в поза 
ярмаркові дні. Але переселенців, що мігрували з Німеччини, прибувало 
більше. Тоді дрогобицький староста Микола Данилкевич у 1616 році 
"розщедрився" для них на неродючий лан, звідки й пішла назва 
однойменного мікрорайону міста[1,c.60]. Iціатором будівництва 
хоральної синагоги виступила місцева юдейська община, на чолі якої з 
1849 року виступав Лейзер-Нісан Тейтельбаум. Дрогобицьку хоральну 
синагогу зводили протягом 23 років, починаючи з 1842-го по 1865-й рік, 
у єврейському передмісті Дрогобича — Лан. На той момент дрогобицька 
хоральна синагога була однією з найбільших синагог на території всієї 
Європи та найбільшою на Західній Україні. За основу у зовнішньому 
оздобленні взято аналогічну синагогу, збудовану у німецькому 
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місті Касселі (1830 р.), використавши для зображення на фасаді такі самі 
романські архітектурні пояси, притаманні для німецького стилю 
рундбоґен[2,c.14]. Єврейську синагогу, збудовану у місті Касселі, 
зруйнували нацисти й її зараз можна побачити тільки на світлинах, а 
дрогобицька хоральна синагога знаходиться у стані реконструкції. 
     У часи Другої світової війни приміщення синагоги 
використовувалось в якості конюшні.Після завершення Другої світової 
війни у ній розмістився склад тканин, відтак склад солі, 
згодом меблева крамниця, а в прибудовах знаходились продуктові 
склади. Наприкінці 80-х – початку 90-х років 20-го століття будівлю 
було повернуто Дрогобицькій іудейській громаді. Незважаючи не це, 
вона була розграбована й двічі підпалена. Будівля знаходилася в руїнах, 
існували проекти її реконструкції. 
     За підрахунками фахівців, на відновлення будівлі потрібно 
щонайменше півмільйона доларів США. Єврейська община України 
взялася за відновлення пам'ятки. Розпочали будівельники, як і годиться, 
з ремонту даху, аби врятувати все те, що ще залишилося. Однак 
Федерація єврейських общин України (хасиди) не спромоглися знайти 
належні кошти.Згодом єврейська громада Дрогобича відшукала 
меценатів, які виділили гроші на укріплення стін приміщення. З 
листопада 2013 року продовжено ремонтні роботи, триває оновлення й 
зміцнення фасаду. Й, мабуть, угоду про оренду приміщення ФЄУ буде 
розірвано. 
      Є місце в Дрогобичі, яке не часто відвідують. Його рідко 
показують туристам, про нього рідко хоча б щось розповідають. Це місце 
сховалося за високим монотонним парканом, з-під якого видніються 
поодинокі камені. Все це про єврейський цвинтар у Дрогобичі вкінці 
західного боку вулиці Пилипа Орлика. Як пише Йосиф Гельстон, то 
«Більшості провінційних єврейських громад аж до кінця XVI-го століття 
не дозволялося мати свої цвинтарі. З цієї причини в період пізнього 
середньовіччя Старий єврейський цвинтар у Львові став місцем вічного 
спочинку для всіх євреїв Галичини». На цьому цвинтарі, до слова, 
знаходимо поховання Аделі Кікенес з Дрогобича 1710 року. За часи 
Радянського Союзу, єврейське кладовище стало осередком братських 
могил, серед яких були ураїнці та поляки. 19 листопада 1942 року під час 
проведення нацистської кампанії Дрогобицього Гетто, тут, на кладовищі 
було поховано видатного польського письменника, художника 
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єврейського походження. На жаль, ця інформація ще не підтверджена, 
адже рештки тіла не було знайдено.     
      Також, одним із цікавих сакральних місць Дрогобича є Стіна 
Плачу, яка знаходиться неподалік площі Ринок. Це найдавніша 
автентична пам'ятка, яка збереглась ще з часів Другої Світової та 
пов'язана з старшою трагедією Дрогобицького Гетто. Німецьку окупацію 
пережили в Дрогобичі біля п'ятисот осіб єврейської національності, 
серед яких і головний рабин міста Якуб Авіґдор. Близько двох сотень 
дрогобичан переховували євреїв під час війни. Зокрема Владислав та 
Володимир Василькевичі врятували 58 осіб, Ізидор Волосянський – 39 
осіб, Іван та Марія Писк – 48 осіб, Ян Савінський та Петро Стецик – 54 
особи. Декого з рятівників, ізраїльській музей Яд Вашем за це 
проголосив «Праведниками світу». Виконуючи розпорядження 
губернатора дистрикту К.Ляша від 6 листопада 1941 року, гітлерівці 
розпочали виселення всіх дрогобицьких євреїв у гетто та ліквідацію, на 
їх думку, нездатних до тяжкої роботи. Вже на початку листопада сіпо та 
жандармерія знищили в Броницькому лісі 420 осіб похилого віку. Для 
працездатних створено чотири табори праці: на Гірці, на Гирівці (біля 
підприємства по виготовленню дахівки), на вулицях Шашкевича та 
Данила Галицького (колишня Ягеллонська). 22 листопада знову в 
Броницькому лісі розстріляно ще 250 чоловік. Євреї не чекали мовчки 
смерті, а робили все можливе, щоб врятуватися: тікали в навколишні 
села й ліси, ховалися в збудованих криївках, схронах і бункерах, на 
горищах та у підвалах. Сьогодні ж, Броницький ліс - це звичне для міщан 
місце для відпочинку.  
     Отже, Дрогобич – одна з перлин Львівської області, де зібрані 
головні сакральні пам'ятки єврейської культури.  Сьогодні, прогулючись 
вулицями, дрогобичани і не підозрюють всю велич й таємничість історії 
рідного міста. Дрогобицька Хоральна синагога, єврейське кладовище, 
стіна, біля якої розстрілювали євреїв,поліків, українців - все це 
спадщина, яку ми маємо плекати та передати її наступним поколінням. 
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АСПЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

ASPECT APPROACH TO THE DEFINITION OF MANAGERIAL 
DECISION AND STAGES OF MANAGERIAL DECISION 

 
Процес прийняття та реалізації управлінських рішень 

підприємством є ключовим аспектом діяльності будь-якого 
підприємства. Тому аналіз процедур та етапів технології цього процесу є 
актуальним для подальшого вирішення управлінських проблем. 

Кількість наукових праць з дослідження технології прийняття та 
реалізації управлінських рішень - досить значна. Це роботи таких 
авторів, як: Ф.І. Хміль, Ф.М. Русінов, М. Мескон , Ф. Тейлор , Н.І. 
Кабушкін  та інших. 

Н.І. Кабушкін визначає процес прийняття та реалізації 
управлінських рішень як складний та багатосторонній механізм 
менеджменту. Він включає ряд стадій та операцій, кількість та зміст яких 
визначає керівник. 

На сучасному етапі розвитку суспільства ефективна діяльність 
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будь-яких підприємств та організацій в значній мірі залежить від 
своєчасного вирішення питань, що в тій або іншій мірі пов’язані з цілою 
низкою чинників які впливають на соціально-економічну систему. Тому 
вирішення даних проблем пов’язано з процесом прийняття 
управлінських рішень, від яких залежить якість та ефективність 
управління підприємством в цілому. Прийняте рішення потребує 
розробки чіткого плану дій, який би визначав і узгоджував конкретні 
заходи, терміни і напрями роботи щодо його реалізації. Доцільним є 
розробка плану-графіку реалізації рішення з чітко виділеними в ньому 
основними етапами цього процесу і відповідальними особами.  

Поняття "управлінське рішення" варто відрізняти від самих 
рішень. Людина протягом життя приймає безліч рішень: у виробництві, 
особистих відносинах, але далеко не всі вони відносяться до 
управлінських. Найважливішою ознакою управлінського рішення є його 
безпосередня спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, 
управлінське рішення, як керуючий вплив на організацію виробничих 
процесів та дій трудового колективу, приймається не всяким 
працівником, а лише суб'єктом управління: керівником організації 
(лінійним менеджером) або колегіальним органом (радою директорів). 

Управлінське рішення  - основа управлінської діяльності.  
Потреба у прийнятті рішення виникає у зв'язку із зовнішніми 
обставинами (припис вищої організації, регулювання взаємовідносин з 
кооперативними підприємствами та організаціями) і внутрішніми 
(відхилення від заданих параметрів виробництва, виникнення вузьких 
місць, виявлення резервів, порушення трудової дисципліни, заохочення 
працівників тощо).  

У загальному випадку поняття „управлінське рішення” 
найчастіше вживається як обміркований намір, потреба зробити будь-що 
на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхів їхнього 
досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми [2, c.37]. 

УР,  як процес,  характеризується  тим, що воно, протікаючи в 
часі, здійснюється у декілька етапів (підготовка, формування, прийняття 
і реалізація  рішення). Етап прийняття УР  можна трактувати як акт 
вибору, здійснюваний  особою,  або групою осіб, що  приймають  
рішення за допомогою певних правил.  УР  як результат вибору звичайно 
фіксується в письмовій або усній формі і включає план (програму) дій по 
досягненню поставленої мети 
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Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської 
функції. Необхідність ухвалення рішення пронизує усе, що робить 
керуючий, формуючи цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння 
природи прийняття рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче 
процвітати в мистецтві керування [2, с.149].  

Технологія дозволяє раціонально використовувати час, 
матеріальні та трудові ресурси. Отже, потреба в технологіях з'являється 
тоді, коли виникає необхідність у раціональних (з погляду ефективності) 
діях у керуванні соціальними процесами. 

Кожен вид проблеми вимагає свого шляху вирішення. Однак 
повсякденний обсяг роботи керівника будь-якого рівня не дозволяє йому 
відводити окремий час для вироблення нових напрямків дій для кожної 
проблеми. Саме тут криється важливість і необхідність використання 
попередньо визначеної технології [3, с. 140]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Процес розробки і прийняття управлінських рішень 
         Джерело: [4] 
Згідно рис. 1. проаналізуємо детальніше кожен з етапів процесу 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Прийняття рішення висуває високі вимоги до компетенції і 

особистих якостей осіб, що приймають рішення. Керівник обирає 
альтернативу з найсприятливішими загальними наслідками. Цей процес 
досить складний і багатогранний, а також залежить від кваліфікації 
керівника, його стилю керівництва, ситуації, культури організації та 
інше. 

В основі цього класичного підходу лежить розробка 
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альтернативних рішеннь, їх оцінка і відбирається альтернатива з 
найбільш сприятливими загальними наслідками. Зрозуміло, що простий 
вибір напрямку дій має невелику цінність для організації, окрім вибору 
прийнятного рішення повинно бути ефективно реалізоване. 

Процес не закінчується вибором альтернатив, на стадії реалізації 
вживаються заходи щодо конкретизації рішення і доведення його до 
виконавців, тобто цінність рішення полягає в тому, що воно реалізоване. 

Організація виконання прийнятого рішення полягає в активному 
використанні механізму стимулювання і відповідальності шляхом 
переконання, спонукання і примушування виконавців. Вибір засобів 
впливу на виконавців залежить від важливості і терміновості рішення, 
особистих якостей виконавців [4, с.242-243]. 

З моменту доведення рішення до виконавців розпочинають етап 
контролю за виконанням рішення. В процесі контролю виявляються 
відхилення і вносяться поправки, що допомагають реалізувати рішення 
повністю. За допомогою контролю встановлюється так званий зворотний 
зв'язок між керуючою і керованою системами. 

Для оптимальної оцінки слід перевірити ефективність 
управлінських рішень, наприклад за показниками використання 
основних факторів виробництва: робочої сили, землі, технічних засобів. 
При цьому слід враховувати соціальні та психологічні аспекти проблем, 
оскільки заходи вдосконалення організації праці, виробництва i 
управління повинні сприяти не тільки збільшенню виробництва 
споживчих вартостей, економії праці, а й поліпшенню психологічного 
клімату, взаємовідносин у колективі, зростанню задоволеності від праці 
[1, с.10]. 

Отже, управлінське рішення як специфічний вид діяльності 
людини в процесі управління можна уявити в вигляді послідовності 
певних операцій. Це перш за все розробка варіантів дій, вибір варіанту, 
його прийняття, (затвердження) і реалізація.  

 
Список літератури: 
 
1. Андрейчиков А.В. Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, 
планирование решений в экономике: Учебник. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – 368 с.  
2. Андрущенко В. П.Модернізація освіти: політика і практика / В. 



136 

 

П. Андрущенко // Педагогіка і психологія. –2002. –№ 3. –C. 12–15. 
3. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: Навч. 
посібник для студ. економ. вузів / М. Д. Виноградський, 
А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2003. – 414 с.  
4. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія 
прийняття рішень: Пер. з англ.-К.: Наукова думка 2001.-242 с. 
 
                                    

Романенко О.О., Шутов О.Г. 
Факультет економіки і права 

Київський національний лінгвістичний університет 
  

Romanenko O.O., Shutov O.G. 
Faculty of Economics and Law 

Kyiv National Linguistic University 
 

СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
THE ESSENCE OF THE PLACE AND PLANNING IN THE 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
 
Останні роки стали періодом глибоких змін у діяльності 

підприємств, з’явлення чисельних нововведень у формах обслуговування 
і методах управління ними. Прийоми їхньої діяльності, що складалися 
роками, ускладнилися, набули нових рис. Конкурентній перевірці 
підлягають не тільки самі запропоновані товари або послуги, але і 
система планування, здатність підприємств (організацій) систематично 
реагувати на ринкову ситуацію, робити правильні висновки з потоку 
ділової інформації і на цій основі формувати не одне, а декілька ретельно 
обміркованих управлінських рішень або сценаріїв.  

Призначення планування як функції управління має на меті 
здійснювати своєчасне урахування та оцінку усіх внутрішніх та 
зовнішніх факторів, що забезпечують сприятливі умови для нормального 
функціонування та розвитку підприємств. Ця діяльність спирається на 
виявлення і прогнозування споживчого попиту, аналіз і оцінку наявних 
ресурсів і перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Одним із 
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ведучих факторів успішної діяльності організацій є проведення 
ефективного сценарного планування, яке б забезпечувало якісне і 
найбільш повне моделювання варіантів розвитку підприємства.  

Значення планування господарської діяльності розкривається 
тим, що в його процесі накреслюються  напрями, темпи і пропорції 
розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її 
функціонування  у встановленому  періоді,  а також  збалансована  
забезпеченість управлінських рішень поставлених завдань необхідними 
ресурсами. Цим самим планування виступає як вихідний регулюючий 
процес забезпечення ефективного розвитку народного господарства 
України та реалізації її економічної політики. 

Формальне планування сприяє пошуку найбільш ефективних 
напрямів дій, обґрунтуванню й систематизації запланованих рішень, 
зменшенню ризиків прийняття неправильних управлінських рішень з 
причин помилкової або недостатньої інформації про можливості 
організації чи навколишнє ринкове середовище, а також служить для 
формування встановлених цілей та розробки шляхів їх реалізації, 
допомагає створити єдність загальної мети організації, являючись 
організуючою силою в діяльності підприємства. 

Цілеспрямована стратегія є необхідною умовою для забезпечення 
сильних ринкових позицій підприємства і досягнення ними високих 
результатів діяльності в довгостроковій перспективі. Тому ефективна 
організація планування, розглядається як один з головних факторів, що 
дозволить забезпечити високу конкурентоздатність підприємства на 
ринку. 

Дослідження, проведені вітчизняними і закордонними вченими в 
області менеджменту і планування, розробки нових підходів до 
управління підприємством у цілому, відображені в роботах таких 
закордонних дослідників як Р. Акофф, І. Ансофф, Ван Хайден, П. Вок, Б. 
Карлоф, А. Томпсон, А. Стрікленд, П. Друкер, Г. Мінцберг, Д. 
МакГрегор,  П. Шварц, Дж. Пітер, В. Феллер та інших.  

Починаючи із середини 90-х років, в Україні також з'явилися 
дослідження, присвячені питанням плануваеея, зокрема і планування 
діяльності організацій сфери послуг. Серед них варто особливо виділити 
дослідження таких вчених як Білоруса О.Г., Богатирьова А.М., 
Винокурова В.А., Голубенкової О.А., Панченко Е.Г., Редькіна О.С., 
Шарова Ю.П. та інших. 
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Сутність планування полягає у наступному: 
 Конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного 

підрозділу зокрема на встановлений період;  
  Визначенні господарських завдань та способів їх 

досягнення, строків та послідовності  реалізації;  
 Виявленні матеріальних,  трудових та фінансових 

ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.  
Планування направлене на оптимальне використання 

можливостей фірми, в тому числі найкраще використання всіх видів 
ресурсів та передбачення помилкових дій, що можуть призвести до 
зниження ефективності діяльності фірми. 

З економічної точки зору суть планування полягає у розробці 
планів господарської діяльності підприємства, виражених певним 
переліком економічних показників. В умовах ринку кожне підприємство 
(організація) самостійно встановлює перелік таких показників, виходячи 
зі своєї мети й потреб управління підприємством (організацією). 
Економічне планування входить до складу методів управління. 

Суть внутрішньогосподарського планування полягає в науковому 
обґрунтуванні мети розвитку підприємства та форм господарської 
діяльності, виборі найкращих способів їх здійснення на основі найбільш 
повного виявлення потреб ринку у товарах, послугах, виконання робіт 
та встановлення таких показників їх виробництва, які при повному 
використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до 
досягнення очікуваних у майбутньому якісних та кількісних результатів. 

Внутрішньофірмове планування виступає як одна з основних 
функцій управління підприємством і передбачає не тільки цілісний 
розгляд ряду виробничо-господарських, організаційно-управлінських, 
фінансово-економічних та багатьох інших проблем, а й орієнтацію на 
майбутні рішення, що приймаються.  Тому, у більш вузькому 
розумінні, планування виступає як складний комплекс робіт по 
створенню нормативної  бази підприємства,  основним  завданням  
якого є інтеграція усіх членів підприємства для вирішення завдань і 
виконання робіт, що забезпечують ефективне досягнення кінцевих 
результатів, виявлення і мобілізації внутрішньовиробничих ресурсів. 

Планування служить початком будь-якої спрямованої 
економічної діяльності людини або підприємства під час ведення 
особистої господарської діяльності чи колективного бізнесу. Тому 
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внутрішньофірмове планування є складовою частиною сучасної 
економічної науки, яка вивчає проблеми ефективного використання 
обмежених виробничих ресурсів чи управління ними. 

Сучасне планування полягає у визначенні майбутнього бажаного 
стану всього підприємства, економічних показників або кінцевих 
результатів,  яких  необхідно  досягти. 

Специфіка розробки планів в організації в сучасних умовах є 
предметом подальших досліджень науковців.  
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ЛОГІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ (НА 

ПРИКЛАДІ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ) 
 

LOGISTIC ORGANIZATION OF TOURIST SPACE (ON  EXAMPLE 
OF SACRAL TOURISM) 

 
Сталий туризм (англ. Sustainable Tourism) – поняття, про 

актуальність якого нині годі й нагадувати. Так, у ЄС про це 
наголошується у документі «Європа як найпопулярніший туристичний 
напрям у світі – нові політичні рамки для європейського туристичного 
сектору» [13; 14]. Перспективи розвитку сталого туризму пов’язані з 
новою економічною стратегією ЄС «Європа – 2020 – стратегія 
інтелектуального, сталого та комплексного розвитку» [12]. Згідно з 
Лісабонським договором головним завданням європейської туристичної 
політики є стимулювання конкурентності туристичного сектору, яка у 
довготерміновій перспективі спирається на рівновагу та сталість 
стратегії розвитку цього сектору. Ця стратегія включає чотири основних 
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положення, які, своєю чергою, охоплюють низку заходів у їхніх межах. 
По-перше, це стимулювання конкурентності туристичного сектору в 
Європі; по-друге, це розвиток сталого туризму високої якості; по-третє, 
позиціонування Європи як системи сталих туристичних напрямів 
високої якості; по-четверте, використання потенціалу різних сфер 
політики та фінансових інструментів ЄС на користь розвитку сталого 
туризму [15, 137-138]. Як відомо, розрізняють екологічну, економічну та 
соціальну сталість. Але в туризмі, основу якого складають туристичні 
ресурси (і, в першу чергу, природно-рекреаційні, культурно-пізнавальні, 
подієві тощо [1, 435]), вимога сталості відноситься, перш за все, до 
необхідності збереження та постійного відновлення його ресурсної бази, 
що і складатиме підставу екологічного, економічного та соціального 
складників сталого розвитку туризму. Про це доводиться нагадувати, 
оскільки число туристів у світі постійно зростає (станом на 2015 р. воно 
перевищило 1,133 млрд. осіб), а ресурсна база для задоволення їх 
туристичних потреб залишається незмінною і обмеженою туристичними 
можливостями (ресурсами) Землі (якщо не рахувати космічний туризм, 
але він є поки що закоштовний, щоб набути масового характеру). Отже, 
без регулювання туристичних потоків, раціоналізації їхнього 
географічного розподілу, ефективної логістичної організації 
туристичного простору проблему забезпечення сталого характеру 
туризму вирішити неможливо. Звідси зрозуміла актуальність 
використання в туризмі логістичних підходів (логістики туризму) в 
різноманітних проектах його розвитку на підставі сталості, зокрема у 
Києві, Львові та інших містах-туристичних центрах України. Зокрема, у 
Львові на рівні управління туризму Львівської міської ради значна увага 
приділяється логістичному упорядкуванню туристичних потоків та 
маршрутів з тим, щоб туристи не скупчувалися одночасно в центральній 
частині міста, зокрема, на площі Ринок та прилеглих вулицях, де 
зосереджено основні туристичні об’єкти. З цією метою розробляється 
проект, щоб перерозподілити туристичний потік по не менш цікавих 
місцях Львова за межами центру [2]. Подібний підхід вже нині 
реалізується при реконструкції проспекту Шевченка у Львові, що має 
стати другою «площею Ринок», тобто другим важливим туристичним 
центром міста [3]. У зв’язку з проведенням у Львові Форуму видавців у 
вересні 2015 р. відзначалося, що Львів виявився не готовим до такої 
події та великої кількості відвідувачів з України та з інших багатьох 
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країн (зокрема США, Німеччини, Польщі, Білорусі тощо), що 
скупчувалися у його центрі. Відповідно були переповнені готелі та 
ресторани (спостерігалися аншлаги), що не сприяло високій якості 
послуг, що надавалися. За думкою заступника гендиректора львівського 
готелю «Дністер» О.Гагаріної, Форум став яскравим прикладом 
туристичного завантаження міста. Це «лакмусовий папірець», який дав 
змогу визначити, наскільки Львів готовий прийняти певну кількість 
гостей. Тест показав, що Львів не завжди готовий прийняти значну 
кількість туристів, які одночасно зосереджуються у центрі. Ця локація 
не справляється з масовим напливом гостей міста, тому головне із 
завдань – розширення туристичних меж Львова. У такому випадку потік 
гостей буде більш рівномірно розподілений, а персонал закладів 
гостинності краще справлятиметься з його обслуговуванням. Власники 
закладів громадського харчування повинні ретельніше стежити за 
подіями у місті, знати календар подій міста на поточний рік, відповідно 
на ці періоди передбачити найм додаткового персоналу. Натомість через 
економічну кризу чимало кав’ярень Львова скоротили штат працівників 
[4]. Отже, як ми бачимо, логістичним міркуванням відводиться важливе 
місце у втіленні концепції «Львів туристичний», що успішно 
впроваджується у Львові останніми роками.  

У Києві у ході реконструкції Подолу, зокрема Контрактової площі 
та вул. Сагайдачного, планується створити єдиний туристичний простір 
від вул. Володимирської та Андріївського узвозу до вул. Григорія 
Сковороди та Андріївської. Центром туристичного та культурного 
«тяжіння» Подолу має стати Контрактова площа, на підставі якої буде 
створено туристичний простір для людей (туристів) усіх вікових 
категорій та інтересів з режимом пріоритетного пішохідного руху. 
Практично уся південна частина Подолу – це територія, що належить до 
заповідника «Стародавній Київ», де сконцентровано велику кількість 
історичних та архітектурних пам’яток, тому тут і повинна бути 
сформована пішохідна, туристична, культурна зона. Відповідно буде 
змінено схему організації транспортного руху. Багато вулиць Подолу 
стануть з однобічним рухом, кількість перетинів потоків пішоходів та 
автівок зменшиться з 24 до 2-3. За розрахунками фахівців, пропускна 
спроможність вулиць Подолу за такої транспортно-логістичної схеми у 
два рази перевищить існуючу, середня швидкість руху авт зросте з 6,5 
до 22 км/год., а пішоходи отримають пріоритет у русі через проїжджу 
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частину за рахунок підняття рівня пішохідних переходів до височини 
тротуарів (таке собі київське ноу-хау: «лежачі поліцаї» на старовинних 
вуличках Подолу) [5]. Структура та складники логістичної організації 
туристичного простору міста (ЛО ТПМ) показані на рис.1. Основні 
складники ЛО ТПМ включають, по-перше, логістичне планування 
туристопотоків, по-друге, логістичне проектування туристичної 
інфраструктури, по-третє, логістичне проектування ланцюжків 
поставок. Перший складник базується на визначенні величини та 
структури туристопотоків та відповідних потреб туристів, які можна 
поділити на потреби першого порядку (лавочки та урни, легке 
харчування, обмін валюти) та другого порядку (сувеніри, інформаційні 
матеріали, преса та туристичні товари). Другий складник передбачає 
логістичне проектування туристичної інфраструктури для задоволення 
потреб туристів, зокрема, потреб першого порядку (логістична 
інфраструктура першого порядку – заклади легкого харчування, пункти 
обміну валюти), потреб другого порядку (логістична інфраструктура 
другого порядку – кіоски з продажу сувенірів, преси та інформаційних 
матеріалів, магазинчики туристичних товарів тощо) та логістичну 
інфраструктуру третього порядку (для забезпечення потреб 
інфраструктурних об’єктів першого та другого порядку). Третій 
складник передбачає логістичне проектування ланцюжків поставок для 
туристичної інфраструктури першого, другого та третього порядків з 
виділенням логістичної та транспортної складових). 
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 Рис. 1. Логістична організація туристичного простору 

міста: структура та складники (авторська розробка) 
 
Питання логістики туризму, регулювання туристичних потоків та 

туристичного навантаження на ресурсну базу туризму є особливо 
актуальними у випадку сакрального (релігійного) туризму та 
паломництва. За Ф. Шандром та М. Кляпом, сакральний (релігійний, 
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паломницький) туризм – різновид релігійного туризму, пов'язаний з 
наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до 
святих місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами звичайного 
для них середовища [9, 265]. Релігійний туризм поділяється на такі 
основні різновиди (рис. 2): а) паломницький туризм – подорожі 
представників різних конфесій з паломницькими цілями; б) релігійний 
туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості – відвідання місць, 
пов’язаних з історією релігій; в) сакральний туризм – відвідання святих 
місць та сакральних об’єктів різних релігій їхніми адептами з 
релігійною метою (не просто подивитися, а доторкнутися до святині з 
метою зміцнення своєї віри [10]); г) езотеричний туризм – поїздки з 
метою розширення традиційного релігійного світосприйняття, 
здійснення філософського пошуку в процесі подорожі.  

Сакральні туристичні об’єкти (за І. Смалем [11, 114]) – це 
архітектурні комплекси чи окремі будівлі, в яких відбулися 
(відбуваються) важливі релігійні події або в них зберігаються історичні 
релігійні пам’ятки, що приваблюють туристів та стають метою їхньої 
туристичної подорожі. До таких об’єктів належать: храми (церкви, 
собори), монастирі, мегаліті, кірхи, мечеті, дацани, костели, пагоди, 
синагоги тощо (рис. 3). 

 
  

 
 
Рис. 2. Сакральний туризм у складі релігійного туризму 

(авторська розробка за [9, 265]) 
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Рис. 3. Об’єкти сакрального туризму (авторська розробка за [11, 

114]) 
  
Оскільки такі туристи і прочани не задовольняються простим 

оглядинами відповідних об’єктів, вони прагнуть до безпосереднього 
контакту з ними (доторкнутися, потерти, поцілувати, відгризти, 
відколоти шматочок і забрати з собою тощо). І це зрозуміло, оскільки 
такі туристи (особливо прочани) приходять до сакрального об’єкту не 
просто з туристичної цікавості, а з певною потребою (життєвою 
проблемою до вирішення), що може стосуватися релігійних чинників, 
стану здоров’я, особистих, родинних, кар’єрних та інших негараздів. 
Згідно Ф. Шандора та М. Кляпа це особлива полімотиваційна модель 
туристичної поведінки, що складається з ефективного та ціннісно-
раціонального типів поведінки, притаманних релігійному (сакральному) 
туризму, паломництву, ностальгійному туризму [9, 69-70]. Така 
підвищена «агресивність» туристичного споживання щодо туристичних 
об’єктів (ресурсів), притаманна сакральному туризму, вимагає 
обов’язкового передбачення і застосування ефективних заходів щодо 
збереження та захисту його об’єктів (ресурсів). Такі захисні заходи 
можуть застосовуватися як на локальному (огорожі, матеріальні копії, 
віртуальні моделі об’єктів, їх зберігання у музеях тощо), так і на 
державному рівнях (заборона вивезення туристами за межі країни речей, 
фрагментів, що мають історичну, археологічну, антикварну цінність). 
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Як видно з табл. 1, вперше захисні заходи з метою збереження об’єкту 
сакрального туризму (спорудження огорожі) були застосовані у 1831 р. 
у соборі Нотр-Дам-де-Шартр (м. Шартр, Франція) з метою збереження 
дерев’яної статуї тзв. «Чорної мадонни» [6]. Бронзова скульптура Св. 
Петра, що знаходиться з XIII ст. у соборі Св. Петра (Ватикан), не була 
захищена від прочан, тому ступня правої ноги, доступна їм, за століття 
стала помітно тоншою [7]. Загадкові кам’яні скульптури тзв. «Культури 
Сан-Агустіна» у Колумбії стали предметом масового вивезення за 
кордон, тому уряд цієї країни заборонив вивезення археологічних 
знахідок з країни ще в 1907 р. [8]. Нині подібні заборони діють у Греції, 
Туреччині, Єгипті. Незважаючи на це, нещодавно два німецьких 
студенти відкололи шматок всередині знаменитої піраміди Хеопса 
(Єгипет) та нелегально вивезли його до Німеччини, нібито щоб 
перевірити вік піраміди. І хоча було отримано сенсаційний результат (20 
тис. років), викраденому у такий спосіб каменю серед науковців та 
досліджувачів довіри немає. 

Таблиця 1. Захисні заходи із збереження сакральних об’єктів 
(ресурсів) від надмірної туристичної «цікавості» (споживання) 

 
Таблиця 1. Захисні заходи із збереження сакральних об’єктів 

(ресурсів) від надмірної туристичної «цікавості» (споживання)1 

№ 
Час, 
рік 

Об’єкт 
сакрального 
туризму 

Місцезнахо
-дження 

Загрози та захисні заходи 

1 

1831 р. Статуя тзв. 
«Чорної Мадонни» 
з темного 
грушевого дерева 

Собор Нотр-
Дам-де-
Шартр, 
Франція 

Уся підстава покрита слідами 
від губ та зубів прочан. Щоб 
зберегти скульптуру від надто 
палких обожнювачів, 
спорудили огорожу 

2 

з ХІІІ ст. 
по наш 
час 

Бронзова 
скульптура Св. 
Петра, що сидить 
на папському 
престолі 

Собор Св. 
Петра, 
Ватикан 

Об’єкт поклоніння – босі 
ступні апостола. Вважається, 
якщо загадати бажання, та 
погладити рукою чи 
доторкнутися губами ноги, то 
бажання здійсниться. В 
результаті за століття, що 
минули, стопа правої ноги, 
доступна прочанам, стала 
помітно тоншою.  
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3 

1907 р. Загадкові кам’яні 
скульптури тзв. 
«Культури Сан 
Агустіна»  

Національни
й 
археологічни
й парк Сан 
Агустін, 
Колумбія 

Масовий вивіз статуй за кордон 
в кінці ХІХ ст. (британець 
Доудінг – 50 статуй). Урядова 
заборона вивезення 
археологічних знахідок за межі 
країн 

4 

Початок 
ХХІ ст. 

Єгипетські 
піраміди, зокрема 
піраміда Хеопса 

м.Каїр, 
Єгипет 

Два німецькі студенти 
відкололи шматок всередині 
піраміди та вивезли нелегально 
до Німеччини (щоб перевірити 
вік піраміди) 

5 

Початок 
ХХІ ст. 
(2014 р.) 

Гробниця 
Тутанхамона в 
Луксорі 

м.Луксор, 
Єгипет 

Виготовлено точну копію 
гробниці, яку і показують 
туристам (її за допомогою 
безконтактного 3D сканера 
виготовила компанія Factum 
Arte, яка займається 
створенням цифрових копій 
культурних цінностей, що 
знаходяться під загрозою 
зникнення)  

6 

1960-
1990ті 
рр.  

«Чорні камені Іки» м. Іка, Перу Пошук та масовий вивіз 
туристами таємничих «чорних 
каменів Іки». Створення музею 
цих каменів у м. Іка доктором 
Хав’єром Кабрера, де вдалося 
зібрати понад 11 тисяч 
екземплярів цих каменів (з 50 
тис.) з дивовижними 
рисунками віком декілька млн. 
років. Решту вважають 
втраченою. 

 
Нині для збереження ресурсної бази сакрального туризму 

виготовляють копії об’єктів та показують туристам. Це можуть бути 
також цифрові та лазерні копії, можливі за сучасних технологій. Так, 
компанія Factum Arte спеціалізується на створені цифрових копій 
культурних цінностей, що знаходяться під загрозою зникнення. Саме у 
такий спосіб було створено точну копію гробниці Тутанхамона в м. 
Луксорі (Єгипет), яку нині і показують туристам замість справжньої. 
Зберегти історичні артефакти релігійного чи містичного призначення 
від надмірної туристичної цікавості та бажання «забрати з собою» (не 
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кажучи вже про чорних археологів) можливо, якщо вчасно зібрати їх у 
музеї, де вони будуть збережені та доступні для всіх туристів. Це 
доводить приклад тзв. «Чорних каменів Іки» (Перу) – численних 
артефактів, пов’язаних із стародавніми культурами Іка, Наска, Паракас у 
Південній Америці. У 1960-1990 рр. зусиллями д-ра Х. Кабрери значну 
частину цих дивовижних каменів, де зображені малюнки з сюжетами, 
що, м’яко кажучи, ставлять під сумнів прийняту хронологію людських 
знань про минуле Землі та людської цивілізації, вдалося зібрати (11 тис. 
з 50 тис. екземплярів) у спеціально створеному музеї і тим самим 
врятувати ці, можливо «кам’яні листи» з далекого минулого (деякі 
вважають їх «бібліотекою атлантів» для людської цивілізації [16].  

 Отже, логістичний підхід щодо забезпечення сталого розвитку 
сакрального туризму вимагає не тільки пропозицій з регулювання 
туристичних потоків та маршрутів, оптимізації їхнього географічного 
розподілу за дестинаціями та всередині них, ефективної логістичної 
організації туристичного простору, але й різноманітних дієвих заходів із 
збереження об’єктів (ресурсів) сакрального туризму від надмірної 
«уваги» туристів та прочан. В сучасних умовах це може бути створення 
матеріальних або віртуальних копій найбільш цінних та популярних 
об’єктів сакрального туризму, у т. ч. із застосуванням цифрових та 
лазерних 3D технологій, їхнє зберігання у сучасних музейних закладах 
тощо. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
STRATEGIC MANAGEMENT AS A FACTOR OF 

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 
 

     Конкурентоспроможність підприємства в сучасному світі — запорука 
його успіху, прибутковості і процвітання. Зростаючий чинник 
конкуренції передбачає постійну боротьбу суб’єктів економіки за 
поліпшення своїх економічних позицій. Питання управління 
конкурентоспроможністю є досить актуальними і вимагають подальшого 
вирішення, розвитку та удосконалення. 
     Управління конкурентоспроможністю підприємства зводиться до 
формування конкурентних переваг у всіх сферах діяльності 
підприємства, є комплексним, цілеспрямованим вирішенням завдань з 
управління конкурентоспроможністю підприємства.        
     Процес управління конкурентоспроможністю, як і управління будь-
яким іншим об’єктом, носить циклічний, відносно замкнутий характер. 
Цей процес починається з постановки мети, завдань і закінчується 
виконанням цих завдань, тобто досягненням певного результату. На 
основі отриманої інформації про результати (досягнення або 
недосягнення мети) конкретизуються й уточнюються раніше поставлені 
завдання, ставляться нові, можливо, висувається нова мета, і цикл 
починається спочатку.  
     Зміст управління конкурентоспроможністю підприємства як наукової 
категорії проявляється в реалізації внутрішніх взаємозв’язків [1, с. 106],  
один з яких передбачає виділення трьох рівнів управління 
конкурентоспроможністю: стратегічного, тактичного та поточного 
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 (оперативного) управління.  
    Стратегічне управління здійснюється на рівні вищого керівництва 
підприємства і орієнтується на довгострокові (від трьох років і більше) 
перспективи розвитку.  
    Стратегічною метою управління конкурентоспроможністю 
підприємства є формування, підтримання та розвиток стратегічної 
конкурентної переваги.  
    Конкурентна перевага організації може бути визнана стратегічною 
конкурентною перевагою, якщо вона є глобальною, тобто стійкою в часі 
і привертає широку і постійну увагу з боку зовнішнього оточення 
підприємства [2, с. 198].  
   Показником, що характеризує результат стратегічного управління, є 
показник стратегічного успіху чи неуспіху діяльності організації на 
ринку (зростання або падіння його ринкової частки).      
    В стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність 
розгляда- ється в двох аспектах:  
    1) конкурентоспроможність товару (продукції), тобто ступінь його 
відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або 
обраного ринку за такими характеристиками: технічними, економічними, 
екологічними тощо.  
    2) конкурентоспроможність підприємства — це рівень його 
компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні 
та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також 
його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту (особливо — 
стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, 
що знаходить своє відображення в таких результуючих показниках, як 
якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.  
    Загалом, у розвитку методології стратегічного управління виділяють 
кілька етапів:  
     – управління з урахуванням контролю над виконанням, у якому 
реакція організацій  на зміни з’являється після виконання подій. Це 
реактивна адаптація, що найбільш природна в організації, але потребує 
багато часу на усвідомлення неминучості змін, вироблення нової 
стратегії і адаптацію до неї системи. За умов наростання темпів змін це 
неприйнятно;  
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     – управління з урахуванням екстраполяції, коли темп змін 
пришвидшується, але майбутнє ще можна прорахувати шляхом 
екстраполяції минулих тенденцій (довготривале планування);  
     – управління з урахуванням передбачення змін, змога передбачити 
майбутні тенденції і побачити реакцію на них шляхом вироблення 
відповідної стратегії (стратегічне планування);  
      – управління з урахуванням гнучких екстрених рішень, яке 
складається у  за умов виникнення великої кількості завдань, які 
неможливо вчасно передбачити (стратегічне управління).  
     Таким чином, виникнення і практичне використання методології 
стратегічного управління викликане об’єктивними причинами, що 
випливають з характеру змін, насамперед, у зовнішньому середовищі 
організації.   
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DEVELOPMENT INSTITUTES: THEORETICAL ANALYSIS 
 

           В умовах нестабільності економіки і посилення процесів 
глобалізації, інституційне середовище грає істотну роль в процесах 
розвитку економічних систем і суб'єктів, створюючи можливості і 
надаючи ресурси для здійснення трансформаційних процесів. В даний 
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час державна політика орієнтована на створення і функціонування 
інститутів розвитку, які покликані забезпечувати перерозподіл ресурсів в 
економіці на користь проектів розвитку, спрямованих на створення 
потенціалу економічного зростання. Безумовно, що досягнення 
економічного зростання як цілі модернізації економіки України 
нерозривно пов'язане з модернізацією основних ланок економіки 
сучасної держави: підприємств і організацій, які в умовах, що склалися 
пред'являють попит на ефективні інститути.  

Інститути як системи прийнятих у суспільстві норм і правил (в 
класичному трактуванні Д. Норта), що забезпечують функціонування 
економіки і держави, створюють рівні для всіх економічних суб'єктів 
умови функціонування і здійснення економічної діяльності. Тому в 
даний час саме механізм інституціонального регулювання економіки на 
противагу прямим державним інвестиціям в окремі «стратегічні» або 
«пріоритетні» галузі є особливо значущим. У вужчому розумінні 
інститути - це окремі організації і процедурні механізми [2, с. 9].  

Інститути розвитку часто ототожнюються зі специфічним типом 
організацій, які створюють для сприяння розподілу ресурсів на користь 
проектів формування і реалізації нового потенціалу економічного 
зростання галузі, регіону, країни в цілому. Існує позиція, що інститутом 
розвитку можуть стати будь-яка соціально обумовлена структура, 
інструмент, механізм, що знижують невизначеність в системі і 
стимулюючі більш ефективну економічну діяльність [1, с. 14].  

Важливо зазначити, що інститути розвитку є так званими квазі-
ринковими інститутами, відповідними конкурентної інституційне 
середовище - тобто інститутами, які міг би створити вільний ринок, але 
які створює держава з метою коригування «провалів ринку» і рішення 
задач випереджаючого розвитку.  

Отже, інститути розвитку - це створювані квазі-ринкові 
структури. Однак підходи до їх створення різні:  
- Теорія «вирощування інститутів» (Я.І. Кузьмінов, Е.Г. Ясін);  
- Методологія інституційного проектування (В.Л. Тамбовцев);  
- Теорія еволюції інститутів (Г.Б. Клейнер);  
- Теорія організаційних платформ (І.М. Степнов);  
- Теорія «трансплантації інститутів» (Ю.В. Латов, Р.М. Нурєєв) і ін.  

Проте, на нашу думку, нові квазі-інститути повинні бути 
впроваджені при одночасному збереженні вже діючих інститутів, з 
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поступовою відмовою від неефективних інститутів, оскільки 
інституційне середовище неможливо оновити повністю.  

Отже, теоретичне обґрунтування формування ефективних 
економічних інститутів і в цілому інституційного середовища доцільно 
на основі синтезу підходів «трансплантації» інститутів, включаючи 
оновлення, створення (в тому числі і інститутів розвитку як окремого 
виду інститутів), імітацію, трансфер, рекомбінацію і інші способи 
керованої інституціоналізації, і «вирощування» інститутів через 
поступове впровадження і вбудовування в існуючу систему інститутів.  

Таким чином, якщо інститут розвитку дає економічному суб'єкту 
незалежну додаткову рентабельність, то такий інститут можна визнати 
ефективно працюючим (у вигляді податкових надходжень кошти 
повертаються суспільству і можуть бути знову перерозподілені).  

Оцінка ефективності функціонування інститутів розвитку в 
умовах національної економіки є предметом подальших досліджень 
науковців.                                         
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРІВ У НИХ 

 
LEVEL OF DECISION-MAKING AND MANAGER’S ROLE IN IT 

 
Сучасний менеджер повинен знати, що правильне прийняття 

управлінських рішень це запорука успіху компанії. Тому він має бути 
готовим, що від його процесу прийняття рішень залежить подальший 
розвиток організації. Важливу роль у прийнятті саме цих рішень 
відіграють не тільки практичні знання менеджера, але і теоретичні 
знання управлінця.  

Вивчення етапів прийняття управлінських рішень - це невід’ємна 
частина знань, які потребує менеджер. Саме завдяки цим етапам буде 
відібрано рішення, яке буде спрямовано  на досягнення однієї або 
декількох цілей.  

Прийняття рішень - творче, відповідальне завдання управління, 
зміст якого в тому, щоб відповідно до ситуації визначити подальші дії 
підлеглих у конкретній сфері діяльності, завдання структурних 
підрозділів у системі діяльності організації, порядок їх взаємодії [2, с. 
11]. 

Бажаний результат від прийнятих рішень, для менеджера та 
компанії в цілому, може означати прибуток фірми, заволодіння долею 
ринку, подолання конкурентної боротьби, зниження собівартості 
продукції тощо. 

Часто бажаний стан компанії не залежить від особи яка приймає 
рішення, тобто бажаний стан віддалений або взагалі відсутній, такий 
стан прийнято називати фактичним. Отже, якщо фактичний стан не 
відповідає бажаному стану, то має місце проблемна ситуація, або 
проблема, розробка плану подолання якої і складає сутність задачі 
прийняття рішень. 

Проблемна ситуація може виникати за умов коли: 
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 функціонування управлінської системи в певний момент часу не 
забезпечує досягнення бажаних цілей організації; 

 функціонування цієї системи не може забезпечити досягнення 
цих цілей і в майбутньому; 

 система вимагає докорінних змін поставлених цілей. 
Саме виявлення проблемної ситуації являє собою перший етап 

процесу прийняття рішень. Щоб зрозуміти даний етап, слід зробити 
перелік всіх етапів розробки рішень та етапів прийняття рішень.  
 

 
 
Рис. 1. Загальна схема розробки та прийняття управлінських рішень 
Джерело: [2, с. 11]    
      

Другим етапом у розробці рішення є формування цілей. 
Важливим критерієм формування цілей є тверезий погляд на проблемну 
ситуацію. Треба чітко уявити цілі організації за допомогою простого 
переліку цілей або застосовуючи «дерево цілей». 

У генеруванні альтернативних рішень, яке може здійснюватися, 
як безпосередньо, так і завдяки допомоги спеціальних альтернативних 
процедур полягає суть третього етапу. 

Технології генерування альтернатив досить різноманітні, це 
можуть бути методи індивідуального творчого пошуку (метод аналогій, 
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ідеалізації, інверсії), методи колективного пошуку («мозкова атака», 
«конференція ідей», «колективний блокнот») тощо [2, с. 12]. 

Невід’ємним етапом є попередній вибір кращої альтернативи у 
якому постає вибір «сильніших» варіантів. Головним критерієм вибору є 
урахування специфічних особливостей ситуації. Універсальних методів 
визначення найкращої альтернативи для компанії не існує, отже, треба 
щоб менеджер підлаштовував свої знання до ситуації, мав творчі та 
інтуїтивні здібності. 

Вивчення та оцінка альтернатив базується на двох етапах. 
Перший етап передбачає оцінку можливостей реалізації кожної стратегії, 
які залежать від ряду критеріїв таких, як економічні, технологічні, 
техніко-економічні, ергономічні, психологічні, соціальні та екологічні. 
На другому етапі оцінюється можливість наслідків реалізації кожної 
альтернативи. Така оцінка залежить не тільки від зовнішніх умов, але й 
від дій, обумовлених альтернативою. 

Після вивчення та оцінки альтернатив настає етап 
експериментальної перевірки, але він не є обов’язковим. Цей етап 
проводять якщо є сумнів щодо вибору найкращого варіанту. 

Останнім етапом є остаточний вибір рішення. Відповідальність за 
прийняте рішення несе одна особа (менеджер), яка може бути схильна до 
різного ступеня ризику, віддавати перевагу тим або іншим способам 
досягнення результату, мати різний досвід реалізації тих або інших 
способів управлінського впливу на ситуацію тощо. 

Існує вірогідність того, що керівник не схвалить остаточного 
рішення і тоді менеджеру прийдеться повертатися до першого етапу і 
розробляти рішення заново. Проходження всіх етапів з початку 
дозволить менеджеру проаналізувати свої помилки в попередній 
розробці та відточити свої управлінські навички. 

Рішення ефективне, якщо воно має за мету суспільну мотивацію 
та інтереси справи. Співробітники повинні знати, якими мотивами 
керувався керівник, приймаючи те чи інше рішення і які цілі будуть 
досягнуті в результаті його виконання. Це одна із головних умов 
ефективності управлінського рішення [1, с. 187].  

Етапи процесу прийняття рішень є базовими знаннями 
менеджера, до вивчення яких він має поставитися серйозно. На практиці 
менеджер повинен адекватно дивитися на проблемні ситуації в 
організації та не нехтувати  думкою співробітників і керівництва. 
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Прийняття правильних рішень – це сфера управлінського мистецтва. 
Здатність і вміння робити це розвиваються з досвідом, набутим 
менеджером протягом усього життя. Сукупність знань і вмінь формують 
компетентність будь-якого керівника і залежно від рівня останнього 
вказують на рівень ефективності його роботи. 
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ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ  ІНСТРУМЕНТІВ 

ІНТЕРНЕТУ 
 

MANAGEMENT OF COMPANY'S MARKETING 
COMMUNICATIONS USING INTERNET TOOLS 

 
  Роль Інтернету в сучасному житті складно переоцінити. 
Першочерговим завданням Інтернету було полегшення ведення бізнесу. 
Системи миттєвих повідомлень, можливість проведення Інтернет - 
конференцій суттєво покращили комунікаційне середовище бізнесу. 
Сайти новин і пошукові системи, такі як Google, допомагали знайти 
інформацію співробітникам компанії, а згодом стали засобом для зв'язку 
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зі споживачем [4, с.54]. Та сьогодні сучасний Інтернет виходить на новий 
рівень розвитку – соціальний. Тепер інтегрована мережна система 
переносить свій вплив із професійної діяльності на особисте життя 
людини. Замість адрес-сторінок і ключових слів з'являються імена 
людей, їхні інтереси, коло знайомих. Люди в Інтернеті почали 
висловлювати свою думку,ставлення, радитися. У зв'язку з цією 
тенденцією зусилля компаній серед іншого повинні бути зосереджені на 
просуванні бізнесу в Інтернеті.  
  Характерно, що Інтернетом зацікавилися більшість науковців, що 
працюють над проблемами управління та маркетингу. Ф. Котлер у 12-му 
виданні «Основ маркетингу» присвятив декілька розділів саме Інтернет - 
технологіям, особливо соціальним мережам. Досить цікаві ідеї щодо 
використання Інтернет-маркетингу висловив американський науковець 
Дж. Пасмантьє. 
  Маркетингові дослідження в Інтернеті передбачають пошук 
інформації, насамперед економічної. Для пошуку джерел потрібної 
інформації застосовують різноманітні пошукові системи (Googlе, 
Yandex, Rambler, тощо). Існує також багато спеціалізованих 
маркетингових агентств, які надають інформаційні послуги через свої 
Інтернет-ресурси. Наприклад, www.tns-global.ru –   сайт групи компаній 
TNS, яка спеціалізується на наданні комплексної маркетингової 
інформації. Він містить результати досліджень у різних секторах 
споживчих ринків (FMCG), фінансових і В2В-послуг, ІТ і 
телекомунікації тощо. Взагалі найбільш цінну вторинну інформацію 
містять корпоративні ресурси маркетингових дослідницьких агентств [3, 
с. 66;  1]. 
  Розвиток маркетингових комунікацій відбувався і відбувається не 
від теоретичних висновків до практичного їх упровадження, а саме на 
базі аналізу емпіричних знань, експериментальної інформації й 
екстраполяції отриманих результатів у різні сфери господарської 
діяльності. Про сучасну їх значущість та актуальність свідчать 
статистичні дані щодо збільшення обсягів фінансових та інших ресурсів, 
залучених у цю сферу на світовому, національних, регіональних рівнях. 
Останнім часом список інструментів маркетингових комунікацій значно 
розширився. Виробники та їх посередники постійно вигадують нові 
шляхи стимулювання продажів, використовуючи нові досягнення 
техніки. Залучаючи все більше стільниковий зв'язок та соціальні мережі. 
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Для рекламодавців соціальні мережі надають унікальні можливості 
безпосереднього контакту із споживачами. Щодня мільйони 
користувачів ведуть бесіди про компанії, їх товари і послуги, ділячись 
своєю думкою і враженнями. В результаті окремо взятий учасник 
мережевого співтовариства може зіпсувати (чи навпаки поліпшити) 
репутацію компанії з багатомільйонним оборотом.  
  За даними звіту «2015 Social Media Marketing Industry Report» 
соціальний медіа-маркетинг сприяє: підвищенню рейтингу у пошукових 
системах –   на 54%, поліпшенню розуміння ринку –   на 67%, активізації 
трафіку  –   на 81%, розвитку бізнесу –   на 85%.  Найбільш 
привабливими для Iнтернет-користувачів є соціальні мережі, блоги та 
сервіси мікроблогінгу, а також сайти відео- та фотохостингу (Рис.1). 
 
                            

 
                       Рис. 1. Використання соціальних медіа-платформ 
                      Джерело: [2] 
 
  В порівнянні з 2014 відбулися такі зміни в соціальному медіа 
маркетингу: використання  Facebook  знизилось від 94% до 93%, а Twitter з 
83% до 79%. Пошукова система Google зросла  на 2% в порівнянні з 2014р, 
займаючи четверте місце. Instagram значно зріс з 28% в 2014 році до 36% в 
2015 році [2].  
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  Соціальні медіа дозволяють компаніям вибудовувати 
довгострокові відносини зі своїми споживачами, формувати їх 
лояльність, управляти репутацією компанії, підвищувати продажі і 
вирішувати багато інших завдань розвитку бізнесу. 
  Просування в соціальних медіа (Social Media Marketing, SMM) – 
це комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в якості 
каналів для просування компаній і вирішення інших бізнес-завдань. Цей 
канал просування дає змогу точково впливати на цільову аудиторію, 
вибирати майданчики, де ця аудиторія більшою мірою представлена і 
найбільш відповідні способи комунікації з нею. 
  Маркетинг у соціальних мережах включає в себе безліч методів 
роботи. Найпопулярніші з них – це побудова спільнот бренду (створення 
представництв компанії у соціальних медіа), робота з блогосферою, 
репутаційний менеджмент, персональний брендинг і нестандартне SMM-
просування [4, с.52]. 
  Найбільш ефективними для просування товарів є робота з 
блогосферою та репутаційний менеджмент, адже ці інструменти з однієї 
сторони забезпечують підприємство інформацією та дозволяють 
здійснити зворотній зв’язок зі споживачами, а з іншої сторони 
дозволяють управляти думкою цільової аудиторії.  
 Отже, соціальні мережі (інструмент мережі Інтернет) як 
рекламоносії мають ряд переваг, таких як: конкретний склад аудиторії, 
висока оперативність управління рекламною кампанією та отримання 
зворотнього зв’язку; можливість вимірювання ефективності; більш 
низька вартість контакту, в порівнянні з іншими ЗМІ. Та найбільша 
перевага соціальних медіа як важеля просування продукту або бренду 
полягає у величині аудиторії, а також у тому, що більша її частина 
опинилася в мережі нещодавно, потрапила в Інтернет саме через 
соціальні медіа і все ще лояльно відноситься до мережевої реклами.     
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