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IMPORTANCE OF ENGLISH LANGUAGE FOR MANAGERS AT 

MULTINATIONAL COMPANIES 
 

In the modern world, the internationalization of economic life on a 
global scale is real and objective. Integration processes and international 
division of labor are being deepened, foreign investments are growing 
rapidly. The most important role in these processes is played by 
multinational companies that form the contours of world economy. 
Companies make decisions about the placement of their productive forces 
not only in domestic markets but also abroad taking into account the 
benefits of international diversification. International competition and the 
international nature of production force the firms to elaborate such 
strategies of management and organization, which would strengthen their 
competitive comparative advantages. Management of international firms 
becomes more complicated compared with the national management due to 
the necessity of taking into account national differences of economic, 
political, legal and cultural nature while organizing business. In order to 
adequately respond to the demands of a changing international environment, 
international managers should pay special attention to the creation of a 
positive corporate culture, adaptation of strategies, organizational structures 
and forms of coordination and control to the specific conditions of 
competition. 

International management is a special kind of management, the 
main objectives of which are the formation, development and use of 
competitive advantages of the firm at the expense of business opportunities 
in different countries and the appropriate use of economic, social, 
demographic, cultural and other peculiarities of these countries and 
international interactions. To make it short, international management is the 
control over various aspects of multinational companies’ international 
activities. 

Differences between the structures of international and national 
management stem from the companies’ operation in countries other than 



 

 

 

10

their native ones that makes them attentively analyze external environment 
and, first of all, anything that potentially carries certain competitive 
advantages: economy, politics, law, culture, social processes, and other 
aspects of these states’ national life in the context of the strategic and 
tactical targets to be achieved by the firm. In this process knowledge and 
understanding of the culture of the country and the corresponding 
behavioral peculiarities of the population plays a key role and brings 
principally new competitive advantages. In addition, serious international 
business management requires a qualitatively different information base, 
unconditional overcoming of language barriers and professional support of 
management decisions. 

Issues of communicational cross-cultural barriers are the main 
object of cultural analysis of the external environment and of constant 
monitoring during daily operation. The practice of international 
management allows us to define and formulate a number of key challenges 
the managers of multinational firms face in their daily work and which 
substantially depend on differences of national cultures. 

Linguistic barrier is the first natural barrier to effective 
communication in the multinational firm. The practice of international 
business has developed a few basic recipes to resolve this problem, the first 
one among them should be considered the use of English as an international 
language. Therefore, knowledge of English language, sufficient for serious 
business contacts, is an important requirement for any international manager 
in modern conditions. Work through an interpreter should be considered as 
extreme. 

It is needless to say about exceptional usefulness for business of 
mastering specific national languages, and the experience of many 
multinational corporations clearly proves that the knowledge of the host 
country language opens up better opportunities for business. Substantial 
assistance in overcoming of the language barrier, and in establishing 
communications within multinational firms is provided by local specialists 
and managers who speak the language of the host country. 
So, the language problem is the very first and the most important cultural 
problem, which should be resolved at the very beginning of the cultural 
environment analysis and commencing business in countries other than 
home country. One of the most relevant professional competences 
according to internship partners of multinational companies is the language 
competence. There is little doubt that foreign language skills are invaluable 
when communicating with people from another country. This competence 
can become invaluable acquisition for successful career of a manager in 
multinational company.  
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MARKETING MANAGEMENT AS A CORE DISCIPLINE TO 
ENSURE COMPREHENSIVE COMPETENCE OF MARKETEERS  

 
 There is no denying that marketing management is part and parcel of 
contemporary global economic and managerial systems. Formally or 
informally, people and organizations engage in an enormous number of 
activities generally called marketing. Effectual marketing has become 
increasingly crucial for success in every field of human activities. Today the 
marketing purpose of elevating consumer well-being has “to be put at the heart 
of company strategy and be practiced by all managers” [2]. In regard to it, 
learning efficient marketing management techniques is currently a priority set 
by the academic curricula and syllabi meant for future managers and marketeers 
at KNLU.  
 Being an integral part of Economics as a business discipline, 
Marketing Management focuses on the practical application of marketing 
techniques and the management of a business’s marketing resources and 
activities. To create an effective, cost-efficient marketing management strategy, 
firms must possess a detailed, objective understanding of their own business and 
the market in which they operate. In analyzing these issues, the discipline of 
marketing management often overlaps with the related discipline of strategic 
planning [1].  
 According to Philip Kotler, an organization’s marketing task is “to 
determine the needs, wants and interests of target markets and to achieve the 
desired results more effectively and efficiently than competitors, in a way that 
preserves or enhances the consumer’s or society’s well-being” [2]. In this 
respect, good marketers are always seeking new ways to satisfy customers and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Objectivity_%28philosophy%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_%28economics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
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beat competition, and skillful marketing is thus a never-ending pursuit. Besides, 
due to globalization, a great number of modern firms have started to market 
beyond the borders of their home countries, making international marketing 
highly significant and an essential part of a firm’s marketing strategy.  
 It is to be borne in mind that marketing is no longer a company 
department charged with a limited number of tasks. It is a company-wide 
undertaking to drive a company’s vision, mission and strategic planning, to 
include decisions on customers with their needs, products and services to be 
offered, price setting, communications, distribution channels, and business 
partnerships to be developed. Marketing succeeds only when all departments 
work jointly to achieve their goals.  

 The scope of marketing management is rather wide. First and 
foremost, one needs to understand what marketing is, how it works, who does it, 
and what is marketed. In this respect, marketing is about identifying and 
meeting human and social needs, one of the most precise definitions of 
marketing being “meeting needs profitably.” Accordingly, marketing managers 
will learn to deal with supply and demand, and such closely related areas as 
advertising, sales promotions, sales forces, direct mail, etc., as well as with the 
functions of various institutions, such as agents, retailers, wholesalers and the 
like operating as distribution channels [1].  
 Marketing management employs a wide range of tools from 
economics and competitive strategy to analyze the industry context in which the 
firm operates. These include Porter's five forces, analysis of strategic groups of 
competitors, value chain analysis and others [1]. In competitor analysis, 
marketers are to build detailed profiles of each competitor in the market, 
focusing especially on their relative competitive strengths and weaknesses using 
SWOT analysis. Competent marketing managers will examine each 
competitor’s cost structure, sources of profits, resources and competencies, 
competitive positioning and product differentiation, degree of vertical 
integration, historical responses to industry developments, etc.  
 Besides, marketing managers will learn to carry out research to collect 
the data required to perform accurate marketing analysis by employing a variety 
of techniques, the most common of which include: qualitative marketing 
research, such as focus groups and various types of interviews, quantitative 
research, which requires statistical surveys, a set of experimental techniques 
including test markets, observational techniques, etc.  
 In addition, marketing managers will develop a marketing plan to 
specify how the company will execute the chosen strategy and achieve the 
business’ objectives. They will work to design and improve the effectiveness of 
core marketing processes, such as new product development, brand 
management, marketing communications, and pricing. Good marketers will 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_strategy
http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_5_forces_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_group
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employ the tools of business process reengineering to ensure these processes are 
properly designed, and use a set of process management techniques to keep 
them operating smoothly. For this reason, they will make use of various 
organizational control systems, such as sales forecasts, sales force and reseller 
incentive programs, sales force management systems, customer relationship 
management tools, marketing operations management or marketing resource 
management, and various supply chain management systems, such as enterprise 
resource planning, material requirements planning, efficient consumer response, 
and inventory management systems [1].  
 To address diverse constantly evolving shifts and changes in today’s 
marketing milieu, marketers will be practicing holistic marketing, i.e. 
development, design, and implementation of marketing programs, processes, 
and activities to recognize the extent and interdependencies of current 
marketing environment in its four key dimensions: internal, integrated, 
relationship, and performance marketing.  
 Hence, marketing management represents a complex multifaceted 
phenomenon comprising marketing strategy; implementation planning; project, 
process, and vendor management; measurement, feedback and control systems 
– all subject to thorough analysis and profound investigation to be carried out in 
the course of training highly professional marketeers who would possess a 
range of competitive advantages on the international labor market in the 
foreseeable future.  
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РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Глобалізація освіти та економічної діяльності, розширення та 
поглиблення міжнародного співробітництва, інтеграція України у 
глобальне економічне середовище, яка проявляє себе як через 
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приєднання нашої країни до світових економічних організацій, так і 
через організацію ділової взаємодії із транснаціональними 
корпораціями, міжнародну торгівлю та локалізацію виробництва, є 
причиною виникнення об’єктивної ринкової потреби у спеціалістах 
економічного профілю, які є носіями принципово нових 
характеристик. Зокрема йдеться про підприємницькі цінності, 
економічне мислення, ініціативність, лідерські здібності, а також 
здатність бути ефективним комунікантом у мультикультурному 
середовищі. 

Якщо у представника економічної спеціальності відсутні такі 
якості як толерантність, повага до представників інших культур, 
відсутня міжкультурна компетенція та мотивація до розвитку свого 
професійного потенціалу, можливі суттєві непорозуміння у діловій 
сфері. Суспільство висуває нові вимоги до спеціалістів економічного 
профілю, і саме тому зростає відповідальність системи освіти за 
формування відповідних якостей і мотивацій у студентів економічного  
профілю. Спеціалісти економічного профілю на разі є одними із 
найбільш популярних у роботодавців. У їх запитах на перших місцях, 
як і раніше, залишаються професії, пов’язані з економікою, правом, 
інформатикою: підприємець, бізнесмен, юрист, економіст, програміст, 
менеджер; цей перелік іноді називають “ідеальним віялом професій”. 
Зрілий і готовий до сучасної ситуації представник економічної 
професії повинен не лише володіти цілісним, непротирічливим та 
адекватним до вимог ринку уявленням про обрану ним професію, але й 
можливістю пристосування до нових соціально-культурних та 
економічних форм ділової взаємодії. 

Ділове спілкування передбачає вміння встановлювати та 
розвивати ділові контакти, що набуває пріоритетного значення у 
міжкультурному (міжособистісному та міжнародному) 
співробітництві, вміння обирати адекватний поведінковий сценарій, 
що передбачає не тільки володіння мовою, але й вміння 
розшифровувати та сприймати соціокультурний контекст 
комунікантів. В процесі ділових контактів має місце професійне 
міжкультурне спілкування. В процесі міжкультурного професійного 
спілкування здійснюється обмін інформацією, встановлюються 
контакти. 

Професійне спілкування у тому числі і на іноземній мові є 
соціопсихологічною взаємодією як мінімум двох суб’єктів, що 
виконують професійні завдання за допомогою дії на інтелект, 
погляди,поведінку і емоції один одного. Міжкультурна професійна 
комунікація є процесом безпосередньої професійної взаємодії ділових 
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культур, яка здійснюється в рамках неспівпадаючих національних 
стереотипів мислення і поведінки. Співвідносити мовні засоби з 
нормами мовної поведінки неможливо без знань про реалії країни 
мови, що вивчається. Щоб досягти розуміння в міжкультурному 
спілкуванні фахівець повинен володіти знанням не тільки професійної 
картини світу, але і уміти встановлювати контакт, орієнтуватися на 
національно-специфічні риси свого партнера, співпереживати і 
розуміти співбесідника як представника певної соціальної групи. 

Таким чином, в процесі міжкультурного спілкування фахівця- 
економіста виникає проблема розуміння, яка може розглядатися як на 
лінгвістичному так і на соціокультурному рівні в контексті сприйняття 
партнера по комунікації. 

Здійснення міжкультурної комунікації досягається за умови 
знання іноземної мови, картини світу, форм поведінки і урахуванні 
національно- культурної специфіки, за рахунок формування у 
комунікантів орієнтації на загальнолюдські цінності, спрямованості 
особи на ціннісно-раціональну діяльність у сфері міжкультурної 
комунікації, що забезпечує розуміння єдності людства в результаті 
порівняльного вивчення загальнолюдської культурної спадщини і 
національних  культур в їх історичному розвитку. Комунікація може 
відбутися тільки коли відчуття учасників допомагають зрозуміти 
цінності іншого народу, коли сенс створюється через довіру, щирість і 
бажання дізнатися один про одного.  

Навчання міжкультурній компетенції має за мету підвищити 
здатність студентів ефективно вирішувати міжнародні ділові завдання, 
тому що професіонал, успішний у своєму рідному, знайомому йому 
середовищі, необов’язково буде мати успішну діяльність в новому 
середовищі з відмінною культурою. Серед навичок, що складають 
названу компетенцію, виділяють наступні: спостереження, 
розпізнавання, порівняння та протиставлення, обговорення, 
висловлення своєї точки зору з урахуванням думки інших. 

Раніше вважалося, що сприймати культурні знання готові 
студенти з високим рівнем володіння мови. Але зараз міжкультурні 
знання є невід’ємною частиною вивчення мови, і важливі на всіх 
рівнях навчання, починаючи з початкового. В процесі навчання 
особистісними професійно-формуючими факторами виступають мова і 
культура, тому є підстава говорити про культурно-мовну підготовку 
фахівця. Знання іноземної мови і зарубіжної культури для фахівця 
економічного профілю є невід’ємним компонентом професійної 
компетентності. 
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Міжкультурна компетенція органічно входить у сферу 
предметно- професійної компетенції, яка передбачає володіння 
основами іншомовного спілкування, елементами знайомства з 
проявами іншомовної культури, знання про світ і уміння 
використовувати їх під час професійної діяльності. Міжкультурні 
знання і дії є базою для формування професійної компетенції. 
Міжкультурна компетенція передбачає не лише оволодіння поняттям 
культури країни мови, що вивчається, але і постійне порівняння 
національного і інтернаціонального, загальнолюдського і 
індивідуального крізь призму культурно-понятійних зв’язків. Це 
пов’язано з тим, що в процесі міжкультурного професійного 
спілкування необхідно враховувати етно- і соціокультурний тип свого 
партнера. 

Отже, культурологічна модель підготовки фахівця 
економічного профілю залежить від того, наскільки успішним буде 
включення студентів в світові політико-економічні і культурні 
стосунки, як органічно він поєднуватиме в собі прояви культури 
національної і загальнолюдської. Тому, в поняття професійної 
культури економіста як один з важливих компонентів має бути 
включена міжкультурна компетенція, що дає можливість активно 
використовувати систему культурологічних знань і особистого досвіду 
в економічній діяльності. Тільки володіючи цими знаннями, можна 
правильно інтерпретувати мовну і немовну поведінку носіїв мови. І 
тому  одним з важливих компонентів підготовки таких фахівців 
необхідно визнати формування міжкультурної компетенції впродовж 
всього вузівського курсу навчання іноземній мові. 

 
 

Vsevolod Popov 
Vilniaus Universitetas (Lithuania) 

 
LITHUANIAN VOCATIVE, IN THE MODERN LANGUAGE 

PARAGIGM 
 

Although Lithuanian grammar has 7 cases, the vocative stands 
totally apart. Historically, the vocative has always had only one single 
function: that of address, calling someone or something. 

So no prepositions govern it, it has no verbs to go with it. In that 
sense, it is really not a grammatical case, but a separate syntactic phrase, 
utterance, or even sentence. It can occur at the beginning, in the middle, or 
at the end of the sentence. We shall now give a few examples: 
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Apparently, throughout the many centuries, even millennia, of 
linguistic change, the speakers of the various Indo-European languages felt 
no need to add to the sole function of the vocative. However, in most 
modern Indo-European languages, although the function of the vocative 
remained practically unchanged, its separate, distinct form disappeared, to 
be replaced by the basic case, the nominative. Only the sentence intonation 
was usually preserved. For example: 

Basicly, every native speaker of English will apply a different 
emphasis on 'John'. The listener will understand it as the case of address. In 
writing, the vocative is usually set off by a comma. 

Although Lithuanian is known for its very conservative and 
archaic structure, it has not preserved the vocative case system totally. What 
we have, in the present-day Modem Lithuanian, are only remnants of a 
much fuller system. I.e., a separate, distinct vocative case has been 
preserved in Lithuanian only in the nominal system: in the Lithuanian 
nouns, or substantives, and, here, only in the singular. In the plural of nouns 
as well as all the other declensional systems (i.e., those of the adjectives, 
numerals, pronouns, and the participles), the old Lithuanian vocative case, 
as in almost all other Indo-European languages, fell together with the 
nominative case. 

For those readers of Lituanus who may never have seen the 
Lithuanian declensional system, we shall give here several examples from 
each of the five declensions. This way, they will be able to see how the 
vocative fits into this ancient declensional system. 
Ist Declension / Singular: vaikas 'child', vaikelis 'little child', arklys 'horse' 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ace. 
Ins. 
Loc. 
Voc. 

vaikas 
vaiko 
vaikui 
vaiką 
vaiku 
vaike 
vaike! 

vaikelis 
vaikelio 
vaikeliui 
vaikelį 
vaikeliu 
vaikelyje 
vaikeli! 

arklys 
arklio 
arkliui 
arklį 
arkliu 
arklyje 
arkly! 

IInd Declension: mama 'mother', katė 'cat', marti 'daughter-in-law.' 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ace. 
Ins. 
Loc. 
Voc. 

mama 
mamos 
mamai 
mamą 
mama 
mamoje 
mama! 

katė 
katės 
katei 
katę 
kate 
katėje 
kate! 

marti 
marčios 
marčiai 
marčią 
marčia 
marčioje 
marti! (marčia!) 

IIIrd Declension: aikis 'eye' /femine/, vagįs 'thief /masculine/. 
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Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ace. 
Ins. 
Loc. 
Voc. 

akis 
akies 
akiai 
akį 
akimi 
akyje 
akie! 

vagis 
vagies 
vagiui 
vagį 
vagiu 
vagyje 
vagie! 

The vocative forms here, in — ie, could be considered as very 
ancient, very archaic forms, since they do go back to Proto-Indo-European 
diphthong ei. Which is a full grade of the PIE ablaut, or apophony. We shall 
not go into technical complexities of the PIE ablaut here. 
IVth Declension: sūnus 'son', profesorius 'profesor' 
  
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ace. 
Ins. 
Loc. 
Voc. 

sūnus 
sūnaus 
sūnui 
sūnų 
sūnumi 
sūnuje 
sūnau! 

profesorius  
profesoriaus  
profesoriui  
profesorių      
profesoriumi  
profesoriuje  
profesoriau! 

Just like -ie, in the 3rd declension, so in the 4th declension the -
au, from PIE -ou, is a very archaic feature. 
Vth Declension: piemuo 'shepherd', duktė 'daughter', sesuo 'sister' 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ace. 
Ins. 
Loc. 
Voc. 

piemuo 
piemens 
piemeniui 
piemenį 
piemeniu 
piemenyje 
piemenie! 

duktė 
dukters 
dukteriai 
dukterį 
dukterimi 
dukteryje 
dukterie! 

sesuo  
sesers 
seseriai  
seserį  
seseria  
seseryje  
seserie! 

Since the Lithuanian fifth declension represents, as it were, some 
of the very archaic consonantal stems, we have here rather complicated 
surface forms. In other words, we have here the remnants of the ancient 
consonantal stems, plus the ending -ie. 

Linguists disagree on the precise explanation of the development 
of this vocative case, but one thing is demonstrably clear: the vocative of 
the fifth declension is much more archaic than the nominative case. 

One might note another fact here: the formal vocative forms such 
as dukterie! and seserie! are hardly ever used in everyday speech. Usually, 
they are replaced either with the diminutive dukrele!, or a form such 
asdukra! Same thing could be said about the word "sesuo": in practice, 
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either the diminutive sesute!, or sesele!,or the shortened form sese! are 
used.             

Within centuries, or even millennia, of development, certain 
changes appeared in the vocative case of language. formerly, the generic 
nouns of the first declension, in -as, retained the old inherited vocative 
ending in -e, but certain proper nouns of this declension changed this 
inherited ending into a new ending in -ai. For example: 
 Generic nouns
Nominative: Vocative 

Proper nouns/ Names 
Nominative: Vocative 

 
ponas: pone 'Mister'
vilkas: vilke 'wolf
liūtas: liūte 'lion' 
vanagas: vanage 'hawk'  

 
Jonas: Jonai 'John'  
Vilkas: Vilkai 'Wolf/ name 
Liūtas: Liūtai 'Leon', 'Leo'  
Vanagas: Vanagai 'Hawk'/name 

For many years, this was a riddle for linguists. Nobody could 
explain how this might have happened. Only around the middle of the 20th 
century this riddle was explained by the late professor Antanas Salys: this 
new ending -ai comes from the extension of certain pronouns, such as jisai 
'he' jinai 'she', etc. 

Similar changes occurred with the derivative nouns of the first 
declension in -ojas, and -ėjas: instead of the ancient Vocative ending -
e, these nouns borrowed their vocative ending from the IVth declension, 
thus: -au.Examples: teisėjas: teisėjau 'judge', mokytojas: 
mokytojau 'teacher', rašytojas: rašytojau 'writer, author'. 

What linguists cannot answer is why these particular stems 
borrowed their new vocative from another declension. Many of them 
believe it was done for the so-called euphonious reasons: it made it easier to 
pronounce. 

A really special case is the vocative of the ancient 
noun velnias 'devil'. The following forms have been noted in various 
Lithuanian dialects: velne! velny! velniau! velnie! As of now, it is not clear 
which of these four forms will win in the end. 

Features like the vocative case make Lithuanian archaic because 
some of the forms we discussed are inherited directly form Proto-Indo-
European. 
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викладач кафедри іноземних мов 
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ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ  -  КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК 
РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 
Потенціал туристичної індустрії є сутнісним як на рівні 

національних економік, так і на міжнародному рівні. Це розширення 
форм господарської діяльності та створення нових робочих місць,  
розвиток місцевої промисловості, валютні надходження, активізація 
міжнародної торгівлі, розширення мовного потенціалу населення 
країни, тощо. 

Еволюції туризму тісно пов’язана з історичним, економічним 
та культурним розвитком конкретної країни. Процес становлення 
туристичної індустрії в Україні було розпочато з мандрівництва 
 у ІХ – ХІХ ст. У свою чергу, організований туризм к. ХІХ – п. ХХ ст.  
та зародження екскурсійної справи мали розвиток на 
західноукраїнських землях, коли виникли перші туристичні 
організації. Спеціалісти у сфері туризму наголошують на необхідності 
виокремлення періодів  
50 – 60-ті рр., 70-80-ті рр., 90-ті рр. та сьогодення. Мова йде  
про формування системи організації та управління даної галузі, 
фактично, про менеджмент внутрішнього туризму в Україні. На наш 
погляд матеріально-технічний, інфраструктурний, організаційний, 
мовний потенціал внутрішнього туризму історично продовжує 
розвиватись 
і в сьогоденні. 

Наприклад, із прийняттям Закону України «Про туризм», в 
Україні започатковується процес формування нормативно-правової 
бази даної галузі та формулюються стратегічні її цілі зорієнтовані на 
тенденції світової туристської політики та застосування нової 
специфічної лексики. Останнє сприяло розвитку іншомовного 
потенціалу, інтелектуальному 
та духовному збагаченню нації. 

Фактично, значимо, що українське суспільство разом із 
розбудовою незалежності країни почало з поч. XXI ст. формувати нову 
парадигму підготовки висококваліфікованих кадрів з високим рівнем 
знань іноземних мов для туристичної справи. Мова йде, про 
невід’ємну базу гуманітарниx знать у менеджерів туризму, а саме 
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вивчення однієї або двоx іноземниx мов для розширення роботи даної 
сфери не тільки в нашій країні, а й за її межами. 

В наш час, у різних сферах надання туристських послуг 
іншомовна комунікативна компетентність працівників демонструє 
високий рівень навичок професійно-орієнтованого спілкування. Це, на 
наш погляд, дало основу розбудови туристичної сфери . Слід 
підкреслити, що можливість кар'єрного зростання в галузі туризму 
безпосередньо пов'язана зі знанням іноземної мови. Сьогодні, якщо 
рівень мовної компетентності, наприклад, обслуговуючого персоналу 
може зводитися до знання деяких спеціальних термінів або кліше, то 
рівень знань фахівців, що займаються туроператорської чи 
турагентської діяльністю, повинен відповідати всім вимогам 
професійної мовної підготовки. Також, не можна не погодитисяі  
з тим, що кваліфікований робітник з високим рівнем володіння 
іншомовними одиницями буде мати на ринку праці вагому перевагу.  

Отже, можна зробити висновок, що на початку XXI cт. 
потенціал туристичної сфери України формується на історико-
економічному, культурному та іншомовному комунікативному 
підґрунті. Його подальша еволюція, втілення в життя та майбутній 
розвиток базуються, виключно,  
на дотриманні міждержавних та міжнародних стандартів та принципів.  

ЛІТЕРАТУРА 
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ЗАВДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Управлінський персонал - це працівники, трудова діяльність 

яких спрямована на виконання конкретних управлінських функцій. До 
них належать керівники, які спрямовують, координують і стимулюють 
діяльність виробництва, несуть повну відповідальність за досягнення 
цілей організації. 

Головним завданням управлінського персоналу є забезпечення 
злагодженої цілеспрямованої діяльності усього персоналу. Така робота 
пов'язана зі значними психофізіологічними навантаженнями на 
людину - емоційним і психічним напруженням, різного роду стресами. 
Тому сьогодні є актуальним мотивувати управлінців, створювати 
умови праці, які повинні не тільки відповідати загальноприйнятим 
стандартам, але і відображати особливості їх діяльності.  

Управлінському персоналу часто доводиться вступати в 
комунікації, мотивувати інших співробітників, займатися підбиттям 
підсумків проведеної роботи на підприємстві. Все це - робота з 
людьми, яка вважається досить складною, оскільки потребує чималих 
психоемоційних і психофізіологічних витрат від людини, що виконує 
таку роботу. Природно, що для успішної діяльності управлінського 
персоналу необхідно створити гідні умови праці. 

Крім загальних умов праці - санітарно-гігієнічних, безпеки, 
режимів праці та відпочинку - існують також специфічні умови праці 
для працівників управлінської сфери. Так, наприклад, це і мікроклімат 
і взаємовідносини керівника з підлеглими й іншими керівниками, 
психологічне навантаження, а також - естетика робочого місця, 
система заохочень - премій і бонусів [1].  

Крім гідних умов праці, керівників потрібно мотивувати. Для 
управлінців грошова мотивація є слабкою. Основні мотиватори не 
пов’язані з фінансовими аспектами. 

По-перше, керівникам подобається відчуття новизни. Для них 
це можливість відкрити для себе нові можливості та горизонти. 
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По-друге, керівникам потрібно розуміти важливість і 
ефективність роботи. Ніхто не хоче робити таку роботу, яка нікому не 
потрібна. 

Керівник має розуміти, що його праця є успішною. Коли у 
людини все виходить, визнання заслуг керівника підвищує бажання 
домагатися тих же або навіть більших результатів і надалі. 

Дуже важливою є психологічна підтримка. Атмосфера 
психологічної підтримки мотивує більше віддавати, ніж брати. 

Для управлінця необхідно, щоб він відчував свободу 
творчості. Чим більше у нього свободи в рамках його повноважень, 
тим краще він може працювати і в підсумку отримувати ефективний 
результат [2]. 

Отже, мотивація праці управлінського персоналу та 
забезпечення гідних умов праці є важливими на сьогоднішній день. 
Вже зараз багато компаній України роблять кроки до підвищення 
якості умов праці. Для управлінського персоналу важливими є не 
стільки грошові стимули, скільки довіра підлеглих. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
СТІЙКІСТЮ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 

 
Забезпечення економічного зростання держави неможливе без 

залучення додаткових обсягів капіталу, використання яких має бути 
спрямоване на підтримку стратегії довгострокового розвитку країни, 
що зумовлює необхідність побудови ефективної системи управління 
державним боргом, яка дозволить максимізувати результат від 
інвестування позикового капіталу з одночасним дотриманням 
належного рівня стабільності та платоспроможності країни, що 
зумовлює необхідність дослідження сутності та ролі системи 
управління стійкістю державного боргу. 
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Передусім, варто з’ясувати значення досліджуваної категорії, 
для чого було згруповано існуючі в науковій літературі позиції до 
визначення даного поняття (табл. 1). 

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності управління 
стійкістю державного боргу 
Автор, джерело Характеристика поняття 
В. К. Шкарупа[3] багатофакторна діяльність держави та 

уповноважених нею органів по акумуляції, 
використанню і контролю за грошовими 
коштами, отриманими у формі державних 
кредитів 

К. М. Владимиров, 
Л. О. Абсава [1] 

упорядкована в певний спосіб сукупність об' 
єктів, суб' єктів, методів, важелів, інструментів, 
норм, стандартів, процедур, регламентованих 
нормами національного й міжнародного права, 
сформована з метою оптимізації формування, 
перерозподілу та використання тимчасово 
вільних кредитних ресурсів в інтересах реалізації 
загальнонаціональних завдань та пріоритетів. 

О. Й. Вівчар, М. 
Ю. Солдак [2] 

напрям економічної політики держави, 
пов'язаний з її діяльністю як позичальника, який 
безпосередньо залежить від органів державної 
влади і управління і є прерогативою 
законодавчих органів 

 
Отже, метою функціонування системи управління стійкістю 

державного боргу, є підвищення якості менеджменту на етапах 
формування, розподілу та використання позикових ресурсів та джерел 
погашення позик. У той же час доцільним є розгляд ключових 
елементів, що формують досліджувану категорію (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурно-функціональна побудова системи 
управління державним боргом (складено на основі [1], [2]) 

Отже, варто відмітити, що у широкому розумінні система 
управління стійкістю державного боргу має враховувати не лише 
безпосередньо зобов’язання держави та дії державних органів щодо 
управління ними, а й поведінку інших суб’єктів національної 

складова економічної політики держави щодо можливого 
залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок випуску і 
розміщення державних боргових зобов' язань, підписання 
міжнародних, міждержавних угод для фінансування державних 
видатків чи програм економічного розвитку та обслуговування й 
погашення державного боргу 

- формування грошово-кредитної політики по відношенню до 
внутрішнього і зовнішнього боргу; 
- встановлення загальної межі державної заборгованості, зокрема у 
визначенні обсягу бюджетного дефіциту і відповідного обсягу 
позик, необхідних для його фінансування; 
- визначення напрямів впливу на мікро- і макроекономічні 
показники; 
- визначення доцільності фінансування різноманітних програм за 
рахунок державного боргу тощо. 

Система управління державним боргом 

- випущені та непогашені боргові зобов’язання держави; 
- позикові кошти, що надійшли в розпорядження уряду та суб’єктів 
господарювання з внутрішніх та зовнішніх джерел 

- органи, на які відповідно до чинного законодавства покладено 
зобов' язання здійснювати заходи, пов' язані з управлінням 
державним боргом (в Україні Кабінет Міністрів України, 
Міністерство фінансів, Національний банк України, Державне 
Казначейство України, Рахункова палата України, Державна 
фінансова інспекція України); 
- юридичні особи (позичальники гарантованих кредитів), 
міжнародні фінансово-кредитні організації та уряди іноземних 
держав, що є кредиторами держави 
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економіки, які приймають участь у борговому процесі, а також 
позицію зовнішніх кредиторів. При цьому основні напрямки реалізації 
боргової політики передбачають як встановлення кількісних обмежень 
щодо загального рівня позикових зобов’язань, так і розробку 
стратегічних положень щодо розподілу залучених фінансових 
ресурсів. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Бюджетна система: навчальний посібник/ К. М. Владимиров, Л. О. Абсава 

[та ін.]. – К.: Кондор, 2009. – 220 с. 
2. Вівчар О. Й. Особливості управління державним боргом та методи його 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ 

ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Управління персоналом вже давно зайняло важливу ланку в 
теорії менеджменту, але сьогодні найбільш актуальним стає саме його 
поведінковий аспект. Як показують дослідження, саме в цих 
особливостях закладений великий особистісний потенціал, 
ігнорування якого може стати небезпечним для діяльності організації. 
Саме тому аналіз факторів впливу на поведінку персоналу є 
необхідним елементом ефективного управління персоналом в цілому.  

З позиції організаційного менеджменту вплив зовнішнього та 
внутрішнього середовища на поведінку персоналу є беззаперечним. 
Подолання дисбалансу між внутрішніми та зовнішніми факторами 
впливу є важливим завданням управлінця. При цьому внутрішні 
фактори можуть бути частково керованими, а зовнішні навпаки – 
непередбачуваними, в зв’язку з мінливим зовнішнім середовищем. 

Зовнішнє середовище має великий вплив на формування 
поведінки персоналу, адже в процесі функціонування підприємство 
стикається з різними ситуаційними чинниками, інституціями, які 
мають вплив на діяльність організації, так як кожен суб’єкт 
господарювання є активним учасником ринку. Також своєю 
непередбачуваністю воно завдає труднощів, тобто не дозволяє повною 
мірою контролювати процесом та будувати довгострокові плани. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13985/1/57_371-375_Vis_720_Menegment.pdf
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Внутрішнє середовище включає чинники та стимулятори 
всередині організації, які характеризуються певною мірою 
суб’єктивністю впливу. 

До основних факторів зовнішнього середовища, які 
безпосередньо впливають на управління поведінкою персоналу 
підприємства зараховуємо: політичний клімат; економічний стан 
(правове середовище; соціалізаціні процеси; культурологічні 
тенденції; екологія); інтеграційно-глобалізаційні процеси ( в тому 
числі релігійне підґрунтя); демографічні тренди. Зміна поколінь; 
технологічно-інноваційний розвиток (фактори аутсорсингу персоналу; 
організації та об’єднання працівників); локальні умови ринку праці 
(інституційні норми) [1, с. 70]. 

Виділяють такі фактори зовнішнього впливу на поведінку 
працівників організації [2, с. 496]: 
- коло спілкування, яке може бути приватним і службовим; 
- роль, що характеризує сукупність дій, очікуваних від людини, 
в відповідності з її індивідуальними особливостями та місцем в 
управлінській ієрархії; 
- статус – оцінка оточуючими особистості даного суб’єкта і 
ролі, що ним виконується, яка визначає його реальне і очікуване місце 
в системі соціальних зв’язків. 

За рівнем пріоритетності можна виділити такі фактори 
внутрішнього середовища: умови праці (структура потреб персоналу; 
психологічна ситуація); ціннісна орієнтація людини; організаційна 
культура (організаційний клімат); система менеджменту; мотиваційні 
передумови; меркантильний фактор (рівень задоволеності кар’єрним 
зростанням; фактор соціальної рівності; етичні фактори; рівень 
конкуренції) [1, с. 70]. 

Отже, необхідність визначення факторів впливу на управління 
поведінкою персоналу є невід’ємним елементом ефективного 
функціонування організації. Внутрішні та зовнішні фактори 
незалежно, або у своїй взаємодії, впливають на управління поведінкою 
персоналу. Кожен з перелічених факторів має вплив як на організацію 
, так і на працівників окремо. Детальне дослідження факторів впливу 
на управління поведінкою персоналу забезпечить ефективну 
взаємодію людських ресурсів в організації. 
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МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЗОНИ 
 

Для залучення інвестицій в пріоритетні галузі економіки, 
створення сучасної виробничої та транспортної інфраструктури, 
підвищення зайнятості населення на Івано - Франківщині 
планується створити зону інвестиційного розвитку на 
базі Хриплинського промислового вузла.  

Принципи на яких формується Хриплинська промислово – 
інвестиційна зона: 
1) відкритість та прозорість, забезпечення повної і доступної 
інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування у 
напрямку розвитку промислово – інвестиційної зони; 
2) системність  забезпечення функціонального взаємозв’язку всіх 
елементів розвитку промислово – інвестиційної зони; 
3) запровадження механізму розвитку промислово – інвестиційної 
зони; 
4) рівності прав, законних інтересів і можливостей для вітчизняних та 
іноземних інвесторів; 
5) ефективності використання вільних площ промислових 
підприємств, які знаходяться на території Хриплинської промислово – 
інвестиційної зони. [2] 
Сьогодні в Хриплинської промислово – інвестиційній зоні розміщено 31 
підприємство та організації, на яких працевлаштовано близько  1,6 
тис. чол., зокрема:  
1. ТОВ «Електролюкс Україна»  Швецької компанія Electrolux одинієї із 
світових лідерів з виробництва побутової техніки. Загальний обсяг 
інвестиційних коштів у проект становив понад 50 млн. євро. 
2. ТОВ  «Тайко  Електроніко  Юкрейн  Лімітед» Американської компанії  
Tyco  Electronics,   одного   із   світових  лідерів  з   виробництва 
електрообладнання та компонентів. На даний час створено близько 500 
робочих місць.   
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3. ПАТ «Пресмаш». Спеціалізацією підприємства є проектування, 
виготовлення і поставка механічних пресів. На базі ВАТ «Пресмаш» 
реалізовується проект з виготовлення    установок    для    брикетування    
соломи,        тирси,    лузги соняшникового  насіння,  а також  проект по  
виробництву  каркасів для сонячних батарей. 
4. ТОВ «Науково-технічне підприємство Біоенергетична компанія «ЮОМІ» 
- здійснює науково-практичні розробки в області екологічно чистих і 
енергоефективних технологій.  
5. ТОВ «Мікрол» - провідний виробник засобів промислової 
автоматизації в Україні. Продукція ТОВ «Мікрол» використовується 
провідними підприємствами України, а також експортується в країни СНД. [1] 
Серед основних проблем, що є гальмівними чинниками в розвитку 
ХПІЗ, можна виділити наступні: 
1. проблеми, що мають місце на рівні держави та потребують 
вирішення шляхом вдосконалення законодавчого врегулювання в сфері 
земельних відносин: 
2. неоднозначність, складність, громіздкість та швидкозмінність 
нормативно-правової бази; 
3. надмірна зарегульованість дозвільно-погоджувальних процедур, їх 
довготривалість, свідоме затягування з боку працівників дозвільних служб. 
4. відсутність бази даних вільних земельних ділянок; 
5. обтяженість земельних ділянок; 
6. проблеми, що притаманні економічному сектору міста та можуть бути 
розв'язані на місцевому рівні спільними зусиллями влади, громадських 
організацій та підприємницьких структур: проблеми фінансового 
забезпечення; ускладнення дозвільної системи на місцевому рівні (наявність 
дозволів і погоджень, не передбачених чинним законодавством), низька 
виконавська дисципліна працівників дозвільних служб; 
7. необхідність обновлення та вдосконалення наявної інфраструктури 
ХПІЗ: перенесення ліній електропередач; прокладення шляхопроводів; 
продовження ліній газопроводу, водопостачання, водовідведення, тощо; 
взаємовідносини виконавчого комітету та сільських рад в земельних 
питаннях, що стосуються розвитку промислово – інвестиційної зони; 
відсутність затверджених меж ХПІЗ; відсутність рішення сесії по генеральному 
плану ХПІЗ. [2] 

Хриплинська промислово – інвестиційна зона дозволить: 
1) покращення інвестиційного клімату в м. Івано-Франківську; 
2) розвиток ХПІЗ через залучення внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій; 
3) покращення показників господарської діяльності підприємств 
міста; 
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4) створення нових робочих місць для жителів села прилягаючих 
районів; 
5) прискорення економічного та соціального розвитку сіл 

Микитинці та Хриплин; 
6) збільшення обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів. 
Тому, програму розвитку потрібно продовжувати, адже це 

позитивно впливає на розвиток промислового потенціалу. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК 

СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

В сучасних ринкових умовах з жорсткою конкуренцією та 
нестійким зовнішнім середовищем необхідним є спрямування зусиль 
підприємства на вдосконалення та розвиток стратегічного управління, 
завдяки якому підприємство матиме змогу виживати в довгостроковій 
перспективі та зможе швидко адаптуватися до змін зовнішнього 
середовища.  

Невміння підприємств здійснювати свою діяльність із 
орієнтацією на майбутнє призводить їх до поразок в конкурентній 
боротьбі, яка в першу чергу спрямована на досягнення лідируючих 
позиції на конкретному сегменті ринку, що забезпечується за рахунок 
формування довгострокових конкурентних переваг. Ефективна 
реалізація стратегічних напрямів розвитку підприємств залежить від 
потенційних можливостей підприємства та ресурсного забезпечення.  

Використання потенційних можливостей підприємства та 
ресурсів визначає результативність вирішення поточних завдань і 
довгострокових цілей, і також надає можливість формування 
стратегічного потенціалу підприємства [3, c. 45]. Стратегічний 
потенціал формується відповідно до цілей підприємства та для 
досягнення більш сильних конкурентних переваг, ніж у конкурентів.  

В свою чергу, маркетинговий потенціал являє собою 
сукупність маркетингових ресурсів і маркетингових зусиль, 
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спрямованих на досягнення конкурентоздатності товару на ринку, 
завдяки проведенню маркетингових заходів. 

Формування маркетингового потенціалу відбувається під 
впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, що в сукупності 
становлять маркетингове середовище, оскільки на сучасному етапі 
будь-яке підприємство, прагнучи вистояти в конкурентній боротьбі й 
перебувати в числі прибуткових, є учасником ринкових відносин [3]. 
До зовнішніх факторів, що не можуть керуватися підприємством, 
відносять: стан законодавства у сфері регулювання діяльності 
підприємства, наявний об’єм інформації про ринок, економічна 
ситуація в країні тощо. Внутрішні фактори, що виникають усередині 
включають у себе: нечіткість і заплутаність функціональних обов’язків 
служби маркетингу, відсутність дієвого механізму мотивації праці 
відділу маркетингу, рівень мотивації працівників відділу маркетингу, 
рівень компетентності працівників відділу маркетингу [1]. 

Маркетингові фактори повинні бути взаємоузгодженими і 
бути спрямованими на зростання маркетингового потенціалу. Це дасть 
можливість збільшити ефективність використання ресурсів 
підприємства і зміцнити ринкові позиції підприємства. 

Отже, маркетинговий потенціал є важливим компонентом 
стратегічного потенціалу. Ефективне використання маркетингового 
потенціалу в рамках стратегічного потенціалу є запорукою успішності 
підприємства. Діяльність в рамках маркетингового потенціалу 
спрямована на зростання конкурентоздатності товарів (послуг) та 
зміцнення позиції підприємства на ринку. В сучасному динамічному 
зовнішньому середовищі недостатньо управляти лише поточною 
діяльність підприємства, необхідно: вміти передбачати зміни та 
швидко адаптовуватися до них; мати більш сильні конкурентні 
переваги, ніж у конкурентів; здійснювати свою діяльність на 
довгострокову перспективу. Саме з цією метою формується 
стратегічний потенціал.  

Тобто, взаємодія цих двох потенціалів дозволить підприємству 
досягти поставлених цілей, мати повну інформацію про стан 
зовнішнього та внутрішнього середовища, мати позитивний імідж та 
мати конкурентоздатні товари та послуги, що в свою чергу 
забезпечить конкурентну перевагу і надасть можливість підприємству 
стати лідером на ринку або на певному сегменті ринку протягом 
тривалого часу.  

ЛІТЕРАТУРА  
1. Аронова В.В. Чинники розвитку маркетингової діяльності на підприємстві / 

В.В. Аронова // Маркетинг: теорія і пратика: збірник наукових праць. – 2008. – №14. – С. 
32-35. 



 

 

 

32

2. Божко В.М. Маркетинговий потенціал: сутність, складові та взаємозв’язок з 
економічним потенціалом / В.М. Божко // Економіка та управління персоналом, 
економічний форум. – 2012. – 43 с. 

3. Гращенко І.С. Економічна сутність категорії «стратегічний потенціал 
підприємства» / І.С. Гращенко, Г.О. Хіміч, В.А. Хіміч // Агросвіт. – 2012. – №3. – С.45-
48. 

 
 
 

Блажик Анастасія Сергіївна 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(Україна) 
Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна 

 
ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНОСТІ 

 
Наша країна прийняла європейський курс розвитку, тому одне з 

її  головних  завдань – це нові підходи до вирішення проблем людей з 
інвалідністю. В цьому випадку треба створити максимально 
комфортне середовище інвалідам для праці. Враховуючи такі складові 
як: можливість отримувати професійну освіту, ефективну професійну 
реабілітацію, а також працювати у місці, котре буде облаштоване для 
людини з інвалідністю.   

Головними завданнями професійної реабілітації людей з 
інвалідністю є: 

1. Можливість працювати в рівних умовах зі здоровими людьми. 
Не виключаючи жодної галузі праці.  

2. Максимальне стимулювання до праці інвалідів.  
3. Підвищення рівня освіти серед інвалідів.  
4. Створення додаткових чи зовсім нових робочих місць на 

підприємствах для людей з інвалідністю.  
5. Забезпечити раціональне працевлаштування усіх охочих 

людей з інвалідністю.     
6. Підвищення рівня конкурентоспроможності інвалідів на 

ринку праці.  
Треба відмітити, що в Україні вже створені деякі законодавчі 

акти, котрі сприяють розвитку та покращення ситуації з питання 
професійні реабілітації людей з інвалідністю. Наприклад, прийнято 
закони «Про реабілітацію інвалідів в Україні», « Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», з 2001 по 2005 роки діяла 
Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями.  
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На жаль, не зважаючи на це і зараз відсутні основні та важливі 
фактори, котрі забезпечують і гарантують комфортні умови для праці 
людей з інвалідністю та їх професійної реабілітації. До них можна 
віднести: відсутність комплексної ефективної системи професійної 
реабілітації інвалідів, відсутність стандартів нормального рівня життя 
людей з інвалідністю. Ця проблема виникає через те, що немає 
ефективних регулюючих норм для надання належних прав на 
отримання права на трудову діяльність.  

Удосконалення системи професійної реабілітації інвалідів в 
Україні має включати: надання професійної освіти, активізацію роботи 
з інвалідами, котра направлена на стимулювання та підвищення 
мотивації інвалідів до працевлаштування, підвищення 
відповідальності медико-соціальних експертних комісій, робота 
котрих направлена на розробку індивідуальних програм реабілітації 
інвалідів.  

Дуже важливим є фактор який направлений на ефективний і 
раціональний розподіл коштів Фонду соціального захисту інвалідів 
для створення робочих місць. Необхідно зацікавити роботодавців у 
створені робочих місць для людей з інвалідністю.  Держава повинна 
підтримувати не тільки інвалідів, але й підприємства, які надають 
робочі місця.  

На жаль, країна ще далека до того, щоб створювати для інвалідів 
максимально комфортні умови для життєдіяльності. Щоб виправити 
дане становище, необхідно серйозно зайнятися цим питанням і робити 
все можливе для ефективного впровадження нових законів стосовно 
професійної реабілітації  людей з інвалідністю.       
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ БІЗНЕСУ 
 

В сучасних умовах ринкової економіки питання 
маркетингових комунікацій набуває важливого значення. Адже 
недостатньо лише розробити новий якісний товар, встановити на нього 
оптимальну ціну і вибрати надійні канали збуту. Важливо вжити 
комплекс заходів, який би забезпечував ефективне інформування, 
переконання споживачів у якості і надійності товару або послуги.  

Маркетингові комунікації варто розглядати як управління 
процесом просування товару на всіх етапах – перед продажем, у 
момент продажу, під час споживання, після споживання. Для 
найбільшої ефективності, комунікаційні програми необхідно 
розробляти безпосередньо для кожного сегменту цільової аудиторії. 
При цьому важливим є взаємозв’язок між фірмою і клієнтами. Таким 
чином, першим етапом комунікаційного процесу є аудит усіх 
потенційних можливостей взаємодії компанії та її продукту з 
клієнтами.  Неважливо, що збирається купувати споживач але, 
насамперед,  йому необхідно дізнатися,  яку позицію товар займає на 
ринку [1]. 

Система маркетингових комунікацій – це діяльність 
підприємства, спрямована на інформування, переконання і 
нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту 
і створення позитивного іміджу фірми [2].  Маркетингові комунікації є 
життєво необхідними джерелами існування як економічної системи 
взагалі, так само і підприємства конкретно. Для кожного ринку 
застосовують відповідну систему маркетингових комунікацій. Однак 
на маркетингові комунікації суттєвий вплив здійснюють такі чинники 
як економічне та політичне середовище,  які, в свою чергу, спонукають 
споживачів до придбання того чи іншого товару (послуги).  

Кожне підприємство  має отримувати належну інформацію до 
і після прийняття рішень, тому воно потребує якісного інформаційного 
забезпечення й ефективних маркетингових комунікацій. При 
здійсненні основних управлінських функцій - планування, організації, 
мотивації, контролю, координації - маркетингова комунікація виступає 
як інтегруючий фактор. Оскільки під інформаційним потоком 
розуміють цілеспрямований рух даних, то важливою вимогою є 
раціоналізація, яка виключає повторення інформації, скорочує шляхи її 
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проходження та забезпечує тісний взаємозв'язок  між рівнями 
управління організацією, між фірмою та зовнішнім середовищем [3]. 
Адже, існують такі проблеми надійної передачі інформації у процесі 
маркетингових комунікацій як неправильний вибір каналу зв'язку; 
недостовірність даних, які призводять до неналежного їх 
використання; невдале декодування інформації. Тому для того щоб 
своєчасно зорієнтуватись і виявити причини неефективних 
комунікацій, необхідно володіти знаннями про різноманітні види 
комунікацій і їх технологію.  

За останні роки інноваційний розвиток сприяв значному 
розвитку маркетингових комунікацій завдяки засобам масової 
інформації. Людство дедалі ширше використовує радіо, телебачення, 
Інтернет, телефонний зв’язок для передавання інформації. Завдяки 
цьому маркетингові комунікації стають ефективнішими, зрозумілими 
як  для окремої людини, так і для суспільства загалом. 

Отже, у сучасних умовах ринкової економіки управління 
маркетинговими комунікаціями відіграє надзвичайно важливу роль в 
успішному розвитку бізнесу. Оскільки, маркетингова комунікація дає 
змогу ефективно розповсюджувати  інформацію про наявний товар 
споживачам, а також, виявити основні потреби покупців на тому 
сегменті ринку, на якому фірма себе позиціонує. Однак існує ряд 
певних недоліків, що зумовлені недостовірністю потоку даних. А це 
насамперед зумовлено невмілим використанням отриманої 
працівником інформації. Саме тому, необхідним є доцільне 
використання маркетингових комунікацій у сфері бізнесу, в першу 
чергу,  через використання засобів масової інформації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 
В процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства 

виникають ситуації, які вимагають вибору одного з найбільш 
можливих варіантів дій. В результаті такого вибору з’являється певне 
рішення. Свою управлінську діяльність керівник реалізує через 
рішення, тому вони являються його основним продуктом. В зв’язку з 
цим знання методів прийняття рішення являється необхідним 
елементом професійної кваліфікації керівника [2]. 

В українських компанія, на відміну від західних, існує дещо 
інший стиль управління. Коли працівників просять анонімно зобразити 
свого керівника, найчастіше вони малюють монстрів. Однак, на 
привселюдне питання – мовчать, що є свідченням страху втрати 
роботи. Це свідчить про те, що переважає авторитарний стиль 
управління, який дозволяє швидко приймати рішення й стабілізувати 
ситуацію в конфліктних колективах. Але при постійному його 
застосуванні він може звести творчу ініціативу підлеглих, погіршити 
моральну атмосферу в колективі й збільшити плинність кадрів [1]. 
Тому в умовах складної економічної ситуації більшість українських 
компаній намагається включити до своєї авторитарної моделі 
управління демократичний нахил, що дозволяє в залежності від 
ситуації проявляти жорсткість і демократизм в потрібній пропорції. 
Перехід на таку модель допоможе компаніям підвищити ефективність 
всього управління і приймати найбільш правильні рішення.  

Науково-обумовлена експертиза являється способом рішення 
складної задачі комплексної оцінки процесу управління. Експертиза є 
корисною і в періоди кризи, і в періоди економічного росту і 
стабільності. Найбільш перспективними експертними напрями є 
непереривний моніторинг зовнішнього середовища і внутрішня 
експертиза як із залученням зовнішніх експертів, так і силами 
співробітників компанії. Вивчення особливостей експертизи в області 
прийняття управлінських рішень являється важливим для 
функціонування будь-якої компанії. Більшість управлінських проблем 
значно відходять від стандарту, що міститься в інструкціях і правилах. 
Для даних рішень використовуються або кількісні методи, які 
базуються на об’єктивних кількісних даних, отриманих шляхом 
обчислення, або експертні методи, які направлені на застосування 



 

37 
 

інтуїції й досвіду спеціалістів. Саме експертні методи покликані 
вирішити слабкі слабо структуровані і неструктуровані проблеми для 
вибору найбільш підходящих рішень, їх аналізу і оцінки [3]. 

У зв’язку із складною економічною ситуацією саме експертні 
методи найчастіше використовуються на всіх етапах управління. Це 
пов’язано із тим, що зовнішнє і внутрішнє середовище змінюється 
настільки швидко, що кількість факторів, які враховуються при тому 
чи іншому рішенні невпинно збільшується [4]. В таких ситуаціях 
керівники або спираються на власний досвід та інтуїцію, або експертні 
думки, які переважно підкріплені математико-статистичними 
методами. 
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ТЕХНОПАРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТРАНЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ 
 

В настоящее время в соответсвии с рекомендациями Европейской 
комиссии по устранению региональных отличий в ЕС в Словакии 
началось уделять повышенное внимание строительству технопарков, 
особенно в Восточной Словакии, где социальная и экономическая 
ситуация намного хуже по сравнении с высокоразвитыми регионами 
ЕС.  

Идея строительства технопарков не является новой. Название 
«технопарк» начало употребляться уже в 80–тые годы 19-го века в 
Великобритании для обозначения пространства для 
предпринимательской деятельности, где общественный или частный 
владелец земельного участка построил промышленный ареал для 
поддержки промышленного развития региона с целью привлечь 
возможных инвесторов. 

http://www.mevriz.ru/articles /2003/2/1123.html
http://www.mevriz.ru/articles /2003/2/1123.html
http://www.creativeconomy.ru/authors/13000/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/12993/
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Самым важным условием для инвестирования в технопарке 
является полная поддержка технопарка со стороны села, города или 
района (области) с ясно определенным управляющим технопарка. 
Промышленный парк должен находится на участках юридически 
принадлежащих одному владельцу и технически необходимо 
оснащенных для инвестирования производства, службы, логистики,  
науки, исследования и т.п. [2]. 

Технопарк в селе КЕХНЕЦ (район Кошице) [4], считается одним 
из найболее хорошо подготовленных технопарков для приема 
инвесторов в Словакии с точки зрения выполнения всех необходимых 
условий для предпринимателей. Со времени открытия в технопарке 
было инвестированно свыше 600 миллионов евро и образовано около 
3000 рабочих мест, в большинстве рабочие из Кошицкой области. 
Также образовано 7000 рабочих мест в фирмах-поставщиках для 
предприятий, находящихся в технопарке. Предполагается, что в 
течении 10 лет количество рабочих мест значительно увеличится (в 
общем до 30 тыс.). В технопарке обосновалось 19 фирм - 15 
заграничных и 4 словацкие фирмы.  

Очень важным фактором, привлекающим фирмы инвестировать в 
технопарке Кехнец, что отразилось на развитии села и региона, 
является технически и юридически подготовленная территория а 
также конкурентноспособная стоимость строительных участков, 
причем самым главным, при успешном строительстве технопарка 
Кехнец, является ответственная и профессиональная менеджерская 
работа представителей сельсовета. Это единственный технопарк в 
Словакии (и наверно не только Словакии), хозяином которого является 
село. Более чем прибыль здесь на первом месте (по сравнению с 
технопарками принодлежащими фирмам или часным 
предпринимателям) является трудоустройство жителей региона. 

Благодаря расположению технопарка, финансовой поддержке 
инвесторов, обоснованных в технопарке и структуральных проектов 
село Кехнец сумело выразительно улучшить качество жизни своих 
жителей [1], [3]. За предидущих 10 лет количество жителей в селе 
увеличилось почти в два раза. Сейчас согасно пересчета жителей в 
селе Кехнец проживает 1100 жителей. Мера безработицы в селе 
понизилась с 32% на 6%. Имение села увеличилось в 700 раз, с 100 
тысяч евро на 70 милионов евро.  
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РОЛЬ ІМІДЖУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
У будь кого з нас є своє враження щодо таких успішних 

світових компаній, як Ford Motor Company, Google, Johnson & Johnson, 
Procter & Gamble, Fedex, General Electric, Microsoft, які і є іміджем 
компанії. Комплекс вражень, які виникають у людей при згадці будь-
якої організації називаються іміджем організації. Не варто плутати 
імідж з репутацією. Репутація – це поняття більш ширше і воно 
включає в себе не перше враження, а виважені судження з висновками 
щодо компанії. Тобто маючи зовсім мінімальні знання про компанію 
ми можемо визначити її імідж, а не репутацію.  

Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на 
діловий успіх організації, оскільки формує атмосферу довіри до неї. 
Стійка позитивна репутація створює для суб'єкта (будь-то людина чи 
організація) низку додаткових переваг, а саме: йому довіряють, а того, 
кому довіряють, хочуть слухати; за наявності альтернативного вибору 
його вибирають першим; з ним хочуть взаємодіяти. Саме тому варто 
дуже ретельно підходити до формування іміджу організації. 

Варто зазначити, що перші серйозні розробки в сфері іміджу 
проводились у Західній Європі, Північній Америці та Японії, з початку 
50-х рр. ХХ ст. Спочатку іміджем займалися лише великі комерційні 
структури, він зводився до комплексу словесних прийомів (назви, 
слогани) з метою позначення власної індивідуальності [1]. 

На сьогоднішній день вже, мабуть, кожен топ - менеджер світу 
знає, що вдалий імідж - це крок до успіху. Саме на таку важливість 
іміджу дуже швидко зреагували американці і , починаючи з кінця 60-х 
- початку 70-х років XX століття, наполегливо почали її експлуатувати. 
На початку 80-х років ця хвиля охопила і Європу. Слово "image" в 
буквальному перекладі з англійської мови означає "образ". 

Слід наголосити на тому, що у кожної конкретної організації є 
свої складові іміджу. Наприклад, для ресторану важливий імідж 
прекрасної кухні і оркестру, для курорту - імідж розташування і 
клімату, для спортивної бази - імідж центру з великим вибором 
спортивних послуг тощо. Із цим не можна погодитися. Проте, кажучи 
про імідж організації, слід також пам'ятати й ті складові, що є не 
специфічними, загальнозначущими для будь-який організації. 

http://www.sario.sk/
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Значимість іміджу зараз вочевидь зростає через дедалі більше 
дедалі більший вплив комунікативних потоків життя пересічної 
людини. Мабуть, це пов'язано з певним ускладненням нашого світу, і 
щоб опинитися рівних із цим ускладненням, людині доводиться 
опрацьовувати все великі масиви інформації. Але можливостей його 
залишаються практично тими самими.  

Здійснюючи процес управління іміджем підприємства, 
необхідно мати чіткі уявлення про структуру іміджу і особливості 
психологічних процесів його формування у свідомості індивідів. Імідж 
є комплексним поняттям, тому і аналізувати його необхідно з різних точок 
зору. Можна надати  
класифікацію видів іміджу за наступними ознаками: за джерелами та 
адресатами іміджу, за формою надання, з позиції управління [2]. 

Слід зазначити, що імідж організації складається й існує 
незалежно від цього, займається чи організація створенням або саме й 
надає йому ніякого значення. Але те чи іншу думку про підприємство, 
фірмі, установі, їх сукупний образ у власних очах тих, хто однак 
пов'язані з ними, впливає як у становище людей, що працюють у цієї 
організації, і долю організації у цілому. Тому іміджу є складовою 
успішного функціонування будь-якого установи, підприємства міста і 
фірми, незалежно від цього, якої формі власності і якої у сфері 
діяльності це стосується. 

Отже, варто зазначити, що значення іміджу для організації не 
можливо переоцінити. Менеджерам потрібно приділяти увагу 
кожному виду іміджу, а також не забувати, що сприйняття образу 
організації людьми буде різним, оскільки це залежить від рівня освіти, 
культури та інших характеристик кожної людини. Проте, формуючи 
імідж організації, менеджеру слід думати про адекватність 
створюваного образу запитам людей: про оригінальність образу на тлі 
йому подібних; про гнучкість образу, тобто здатність змінюватися 
залежно від потреб. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ 

 
  В умовах глобалізації ринку головною метою управління 

будь-яким підприємством стає забезпечення належної якості 
продукції, оскільки лише продукція високої якості може бути 
конкурентоспроможною. Конкурентоспроможність українських 
товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках виступає основною 
умовою забезпечення ефективності від реалізації намірів 
євроінтеграції. Саме жорстка конкуренція змушує керівників 
підприємств шукати нові підходи для виробництва продукції найвищої 
якості. Ефективне управління якістю стає зараз найважливішою 
передумовою успіху підприємства будь-якого виду діяльності та будь-
якої форми власності, а досягнення конкурентних переваг неможливе 
без комплексного підходу на основі впровадження міжнародних 
стандартів якості. 

     Система управління якістю – це пакет документів (методик, 
інструкцій, планів тощо), які містять вимоги стандарту ISO 9001 та 
діючих нормативних документів, а також інструкції щодо оптимізації 
внутрішніх бізнес-процесів [2]. Така система дозволяє контролювати і 
мінімізувати ризики, пов’язані з виробництвом продукції, забезпечити 
максимальну відповідність законодавчим вимогам, управляти 
ризиками, пов’язаними з виробництвом, забезпечити стабільну якість 
роботи підприємства. Впроваджена та сертифікована система 
управління якістю відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 
дозволяє за оцінками експертів зменшити витрати підприємства на 
якість приблизно на 25-30% [1]. 

    За даними Міжнародної організації зі стандартизації ISO у 
світі сертифіковано понад 600 тисяч систем менеджменту якістю [3]. 
Україна значно відстає за кількістю впроваджених та сертифікованих 
систем управління якістю від розвинених країн світу.  
         Багаторічний досвід провідних компаній розвинених країн світу 
свідчить про те, що наявність сертифіката ISO підтверджує якість 
процесу виробництва продукції, поліпшує імідж компанії та підвищує 
рівень довіри до виробника. У той час як у Європі й світі 
застосовуються сучасні методи поліпшення якості, в Україні не 
популяризується досвід підприємств, які досягли високого рівня 
ділової досконалості, не налагоджено взаємодію та обмін інформацією 
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між ними, розрив у якості продукції України й провідних промислово 
розвинених країн збільшується. 
   Серед переваг впровадження систем управління якістю варто 
виділити такі: 

 підвищення якості продукції та послуг, рівня задоволеності 
споживачів; 

 розширення кола замовників та ринків збуту, отримання 
можливості співпраці з іноземними партнерами ; 

 підвищення ефективності виробництва; 
 підвищення ринкової вартості підприємства; 
 покращення фінансових результатів; 
 зміцнення ділової репутації підприємства, підвищення рівня 

його конкурентоздатності в очах споживачів, замовників, 
інвесторів; 

 можливість отримати переваги в тендерах, у залученні 
кредитів та інвестицій; 

 можливість використання сертифікату в рекламних цілях; 
 чіткий розподіл відповідальності та повноважень як в межах 

підрозділу, так і в межах всього підприємства. 
Проте опитування вітчизняних фахівців, що впроваджували 

сертифіковані системи управління якістю, виявило їх незадоволеність 
результатами впровадження у 60-80 % випадків, у той час як тільки 9 
% західних керівників компаній, що мають систему управління якістю, 
вважають, що їх очікування не виправдалися [4].  

 Отже, Україна значно відстає за кількістю впроваджених та 
сертифікованих систем управління якістю від розвинених країн світу. 
Впровадження та сертифікація системи управління якістю надає 
можливість підприємствам покращити якість власної продукції та 
послуг, вийти на новий рівень конкурентоспроможності та зміцнити 
свої конкурентні позиції на ринках. Керівництво вітчизняних 
підприємств має розуміти, що, незважаючи на всі фінансові, часові та 
інші витрати, впровадження та сертифікація систем управління якістю 
має стати стратегічним рішенням організації з метою розвитку 
власного бізнесу. А світовий досвід успішних компаній є вагомим 
аргументом у необхідності запозичення та застосування методів 
управління якістю на вітчизняних підприємствах, що поліпшить 
соціально-економічний статус не тільки конкретної господарської 
одиниці, а й держави в цілому. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ЧЕРЕЗ ФУНКЦІЇ HR-СЛУЖБ 

 
Сучасною тенденцією управління є зміщення акцентів з 

управління кадрами на управління персоналом, як найважливішим 
ресурсом. Суттєвим недоліком існуючих підходів в управлінні 
персоналом є неможливість достатнього врахування значної кількості 
суб’єктивних факторів, притаманних саме людським ресурсам. В 
управлінні людськими ресурсами ярко виражений фактор 
невизначеності. Аналогічної думки дотримуються багато спеціалістів 
[2, с.60, 1, с. 133]. Не завжди вдається спрогнозувати варіант розвитку 
такого об’єкту управління як людські ресурси. Тому перспективним 
вбачається сфокусувати увагу на сценарному підході до управління 
людськими ресурсами, який дає управлінцям інструменти впливу на 
персонал, набір яких може варіюватися в залежності від стану та 
тенденцій, що склалися на певний момент часу.  

Відповідно цієї тенденції еволюціонують і кадрові служби, які 
сьогодні трансформуються в HR-служби. HR-служба підприємства – 
це сукупність спеціалізованих підрозділів у структурі підприємства (з 
зайнятими в них посадовими особами - керівниками, фахівцями, 
технічним персоналом), покликаних управляти персоналом 
підприємства в рамках обраної кадрової політики. Як свідчать 
дослідження [3, с.41], середній розмір кадрової служби - один 
спеціаліст на 135 зайнятих на фірмі, не враховуючи конторських 
працівників. Функції HR-служб досліджувалися багатьма фахівцями 
[3, с.106-107]. На авторську думку доцільним представляється 
ранжирувати функції HR-служб за рівнями: стратегічний, тактичний та 
поточний. Крім того, вбачається доречним розширити функції HR-
служб елементами сценарного підходу. 
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Проведені дослідження дозволили виявити та систематизувати 
наступні функції сучасних HR-служб, які доповнені елементами 
сценарного підходу. 

Стратегічні функцій, до яких відносяться розробка кадрових 
політик, що відповідають стратегічним цілям компанії, та 
імплементація їх до системи HR-менеджменту, аналіз тенденцій на 
ринках праці та розробка заходів реагування на них, розробка та 
впровадження корпоративних стандартів до системи HR-менеджменту, 
формалізація (опис) бізнес-процесів HR-менеджменту з метою 
виявлення «точок ризиків» та постановки «точок контролів», розробка 
політики оплати праці, обґрунтування систем явної та неявної 
мотивації персоналу, стандартизація методик оцінки персоналу, аналіз 
«проблемних зон» в управлінні персоналом, розробка регламентів 
системи HR-менеджменту, впровадження корпоративної культури та 
просування корпоративних цілей в системі HR-менеджменту, 
управління кадровою безпекою, пропонується доповнити функцією 
розробки сценаріїв HR-менеджменту. 

Тактичні функції, до яких відносяться розробка політики 
залучення персоналу та критеріїв відбору кандидатів, розробка 
посадових інструкцій, їх узгодження, впровадження та супроводження 
систем явної та неявної мотивації, планування підвищення кваліфікації 
персоналу, розробка та узгодження бюджетів HR-менеджменту, 
оптимізація витрат на персонал, нормування чисельності та 
навантаження персоналу, пропонується доповнити функцією 
сценарного аналізу в системі HR-менеджменту та відбору сценарію до 
впровадження. 

Поточні функції, до яких відносяться поточний контроль 
виконання регламентів в системі HR-менеджменту, моніторинг 
персоналу на підставі стандартизованих методик оцінки, 
конструктивна участь у вирішенні конфліктних ситуацій з персоналом, 
ефективний розподіл ресурсів (персоналу) та делегування 
повноважень, консультування персоналу з трудових (кадрових) питань 
та міжособистісних стосунків, впровадження інституту наставництва, 
підтримка комфортного морально-психологічного та соціального 
клімату в колективі, контроль виконання бюджетів HR-менеджменту, 
підбір персоналу та оцінка кандидатів, кадрове діловодство та 
кадровий облік, сприяння адаптації залученого персоналу, розгляд та 
прийняття рішень щодо дисциплінарних та інших порушень, 
пропонується доповнити функцією моніторингу та поточного 
коригування реалізації сценаріїв в системі HR-менеджменту. 
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Наведений перелік функцій HR-служб не є вичерпним і при 
практичному застосуванні може доповнюватися. В контексті даного 
дослідження вважливо відмітити, що на авторську думку на кожному 
рівні HR-менеджменту (стратегічному, тактичному та поточному) 
доцільно включати елементи сценарного підходу до функцій HR-
служб. Так, на стратегічному рівні перелік функцій HR-служб 
доповнений розробкою сценаріїв HR-менеджменту, на тактичному – 
проведенням сценарного аналізу з метою відбору найбільш 
доцільного, на поточному – моніторингом та поточним коригуванням 
реалізації сценаріїв в системі HR-менеджменту. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
У загальному вигляді системний аналіз можна 

охарактеризувати як методологію вирішення великих комплексних 
проблем управління. Він досліджує об'єкти системи з використанням 
системних принципів і покликаний надавати достовірну картину 
розвитку і діяльності економічного суб'єкта. 

Системний аналіз - це найбільш послідовна реалізація 
системного підходу до вирішення політичних, соціально-економічних, 
технічних та інших проблем у різних сферах людської діяльності [1]. 

Метою використання системного аналізу стосовно конкретної 
проблеми є підвищення ступеня обґрунтованості рішення, що 
ухвалюється, розширення безлічі варіантів, серед яких проводиться 
вибір, з одночасним зазначенням способів відкидання варіантів, що 
поступаються іншим. 

Системний аналіз передбачає використання як жорстких 
кількісних методів, так і логічних суджень, досвіду та інтуїції. За 
допомогою системного аналізу можна досліджувати будь-які 
проблеми, враховуючи не тільки ті чинники, вплив яких може бути 
виражено кількісно, а й чинники, оцінені якісно. Таким чином, в 



 

 

 

46

основі ухвалення рішень з використанням системного аналізу лежить 
загальний підхід, який використовують керівники виробництва. 
Застосовуючи цей підхід, вони розглядають вплив у кожній конкретній 
ситуації всіх чинників: технічних, економічних, соціально-
психологічних. Але при цьому особа, що приймає рішення, повинна 
враховувати не тільки свої суб'єктивні думки, а й об'єктивні дані, 
отримані нею в результаті дослідження, що дає змогу їй ухвалити 
найбільш раціональне й обґрунтоване рішення [1]. 

З погляду системного підходу до організації як соціально-
економічної системи існують такі їх системоутворюючі фактори та 
властивості: організації є цілісними системами; організації 
складаються з окремих підсистем, що є їх складовими; наявність 
спільної головної мети для всіх компонентів та підсистем організації; 
підпорядкування цілей кожного компонента спільній меті системи та 
усвідомлення кожним виконавцем своїх завдань і загальної мети; 
виконання кожним елементом своїх функцій, зумовлених 
поставленими завданнями; відношення субординації та координації 
між компонентами системи (тобто ієрархічний принцип будови й 
управління); наявність зворотного зв’язку між керуючою та керованою 
підсистемами; суттєва залежність від зовнішнього середовища. 

Отже, системний аналіз надає достовірну інформацію з 
приводу функціонування та розвитку економічного суб’єкта, 
поєднуючи в собі жорсткі кількісні методи та інтуїтивно-логічні. Саме 
тому його доцільно використовувати при прийнятті управлінських 
рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
 

Після переходу України до ринкової економіки створився 
новий господарський механізм, орієнтований на споживача, 
розширилася й зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, 
підсилюючи роль торгівлі.  У цей час благополуччя й комерційний 
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успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки 
ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на 
прибуткове, рентабельне господарювання. 

В організації господарської діяльності підприємства 
найважливішим напрямом комерційної діяльності визначають 
правильність вибору постачальника й форм  здійснення  торговельних 
угод, а також розроблення шляхів підвищення ефективності 
господарських зв'язків.    

Господарські зв'язки − необхідна умова діяльності 
підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, 
безперервність процесу виробництва й своєчасність відвантаження й 
реалізації продукції [2].  

Господарські зв'язки на поставку товарів розрізняються по 
своїй структурі, за кількістю учасників, термінам дії, відомчої 
підпорядкованості  

По своїй структурі господарські зв'язки можуть бути простими 
й складними. При простій структурі договори на поставку укладають 
безпосередньо між підприємствами − виробниками товарів і 
роздрібними торговельними організаціями і підприємствами. Для 
складної структури характерна участь у господарських зв'язках одного 
або декількох посередників − оптових баз. 

За кількістю учасників договірних відносин господарські 
зв'язки підрозділяються на прямі й опосередковані. Під прямими 
зв'язками маються на увазі взаємини двох учасників договорів 
поставки: підприємств-виробників або виробничих об'єднань 
безпосередньо з роздрібними організаціями й підприємствами. 
Опосередкованими називаються господарські зв'язки, у яких беруть 
участь три й більше учасника, у тому числі оптові підприємства й 
організації.  

За термінами дії укладених договорів й угод розрізняють 
короткострокові (до одного року) і тривалі (5, 10 і більше років) 
господарські зв'язки. 

За відомчою підпорядкованістю учасників розрізняють 
міжсистемні й внутрішньосистемні господарські зв'язки. При 
міжсистемних договірних зв'язках взаємини по поставках товарів 
установлюються між підприємствами й організаціями споживчої 
кооперації й підприємствами промислових міністерств і відомств, 
оптовими базами міністерств торгівлі, інших міністерств і відомств. 
Внутрішньосистемними господарськими зв'язками є договірні 
відносини по поставці товарів одними підприємствами й організаціями 
споживчої кооперації іншим. 
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В усіх сферах господарювання, на ринкових засадах, 
організація підприємницької діяльності базується виключно на 
договірних взаємовідносинах. Це підтверджує незаперечну істину, що 
саме договір є визначальною, і по суті єдиною правовою формою 
партнерських взаємин. 

Договір (контракт, угода) –  це форма документального 
закріплення партнерських зв'язків. Він опосередковує взаємини в 
процесі праці, виробництва й реалізації продукції чи надання 
різноманітних послуг [2]. У господарському праві категорія договір 
використовується в загальному і спеціальному значеннях. Договір, 
який регулює ст.153 Цивільного кодексу, у господарському праві 
означає будь-яку майнову угоду між двома або більше суб'єктами 
господарського права [1]. 

Правовий режим господарських договорів об'єктивно 
обумовлений особливою природою господарських зв'язків, яка 
потребує спеціального регулювання з метою підтримання необхідного 
балансу між інтересами окремих суб'єктів господарювання й їх 
об'єднань та інтересами суспільства в цілому. 

В умовах ринкової економіки система господарських зв'язків 
повинна забезпечувати повноту й стійкість асортиментів, оптимальний 
рівень товарних запасів, задоволення попиту населення, а також гарні 
фінансово-економічні показники діяльності торгівлі. 

Необхідність якнайшвидшого пристосування роздрібної 
торгівлі до умов ринкової економіки вимагає від організації чіткого 
функціонування господарських зв'язків торговельних підприємств із 
постачальниками товарів. Щодо цього особливу актуальність 
набувають договірні зв'язки торговельних організацій з виробниками 
товарів. У зв'язку із цим необхідно розширювати сферу договірних 
відносин з постачальниками й виробниками товарів, підвищувати 
ефективність і дієвість договорів поставки. Договірні поставки повинні 
активно впливати на виробництво для збільшення випуску товарів 
народного споживання, виготовлення їх з дешевої альтернативної 
сировини, формувати оптимальні асортименти товарів роздрібної 
торговельної мережі. 
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МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

Функція моніторингу та оцінки є невід’ємною важливою 
складовою процесу фінансового регулювання економіки регіону. 
Моніторинг полягає в постійному і безперервному зборі, аналізі та 
використанні інформації щодо результатів розвитку економіки регіону 
та проведених заходів фінансового регулювання задля корегування 
фінансових методів та важелів, що, у свою чергу, що забезпечить 
покращення показників розвитку економіки регіонів. Оцінка 
передбачає вимірювання підсумкових результатів та ефективності 
заходів фінансового регулювання.  

Відповідно до сучасних тенденцій в напрямку децентралізації 
реалізація фінансової політики у сфері регулювання регіонального 
економічного розвитку відбувається із залученням до цього процесу 
всіх зацікавлених сторін на центральному та місцевому рівнях, як 
державного сектору, так і представників приватного бізнесу 
неурядових громадських та  міжнародних організацій, об’єднань 
громадян та ін. Тому важливо адекватно оцінити вплив на кінцеві 
результати кожного з учасників. 

На сьогодні результативні показники заходів реалізації 
політики регіонального розвитку оцінюють відповідно до методики, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій» № 650 
від 09.06.2011, а також за показниками результату регіональної 
стратегії розвитку відповідного регіону.  

На нашу думку оцінка за такими підходами не відображає 
результати діяльності місцевих органів влади через низку факторів:  

1) вплив багатьох учасників на показники (органів влади, 
суб’єктів господарювання, неурядових організацій тощо); 

2) участь в регулюванні розвитку регіону різних рівнів влади; 
3) неврахування особливостей кожного регіону, які 

визначають умови діяльності органів влади; 
4) відсутність зв’язку між витратами та одержаними 

результатами. 
Загалом буде цілком справедливо констатувати факт існування 
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в Україні детально регламентованої функції моніторингу та майже 
повної відсутності оцінки ефективності політики як на центральному 
так і на регіональному рівнях [1]. 

Вважаємо, що ключовим об’єктом оцінювання має стати 
економічна ефективність. Економічна ефективність – це передусім 
отримання максимуму можливих благ від витрачених ресурсів. Вищий 
рівень ефективності управління означає використання методів 
управління, що дозволяють досягти заданого результату за найменших 
витрат [2, с. 21]. 

Оцінити економічну ефективність регулювання економічного 
регіону можна відношенням результату до витрат на реалізацію 
регуляторних заходів. З метою порівняння ефективності заходів 
спрямованих на отримання різних видів вигоди при проведенні 
розрахунку результати необхідно визначати в грошових одиницях. 

Показники оцінки повинні зосереджуватися на конкретних 
цілях, на досягнення яких спрямовані заходи регулювання, які 
оцінюються, приділяючи особливу увагу, наскільки це можливо, на 
досягнутих кінцевих результатах цілі. Показники можуть бути 
згруповані в такі три основні групи:  

1) впливу (зміна в завданні або інші отримані результати); 
2) ефективності (рівень витрат для даного рівня впливу); 
3) чистий прибуток (всі корисні результати впливу за 

вирахуванням всіх витрат впливу) [3, с. 7]. 
Інформаційною базою для проведення таких обчислень 

можуть стати звіти про виконання цільових програм регіонального 
розвитку. Це доводить особливу актуальність програмно-цільового 
методу планування місцевих бюджетів, оскільки деякі результати 
проявляються протягом більш тривалого періоду в 2-5 років, що 
дорівнює тривалості програми та бюджетної програми. За таких умов є 
можливість провести оцінку до початку застосування конкретних 
фінансових важелів та вирішити чи доцільно їх взагалі 
використовувати. 

Існуючі в Україні системи показників забезпечують загальну 
характеристику соціально-економічного розвитку. Застосування вдало 
підібраних фінансових важелів з одночасним визначенням 
реалістичних кінцевих результатів дасть змогу забезпечити 
відповідний розвиток, високу якість управління та мінімізацію витрат 
на здійснення регулюючих заходів. Крім того, оцінка і моніторинг є 
ефективними інструментами підвищення ефективності діяльності 
органів влади на всіх рівнях через вдосконалення системи 
відповідальності за кінцеві результати.  
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК СТРАТЕГІЧНА 

ПЕРЕВАГА 
 

В умовах підвищеної конкуренції, та нестабільній ситуації в 
ринковій економіці, експерти все частіше звертають увагу на 
нематеріальні активи підприємства. До їх складу входить і ділова 
репутація організації, як актив, що здатен впливати на ефективність 
діяльності компанії. 

Світові дослідження доводять, що найбільш прибутковими 
та конкурентоспроможними є ті організації, що  мають високий рівень 
ділової репутації, та здатні управляти нею. Топ-менеджери  
всесвітньовідомих компаній відзначають, що управління діловою 
репутацією з року в рік перетворюється на ціннішій стратегічний 
інструмент в конкурентній боротьбі, шляхом створення ефекту 
набуття компанією ринкової сили та впливу [3]. 

Поняття «ділова репутація» часто порівнюють та вживають в 
значенні «імідж фірми». Проте, ці поняття хоча і є близькими, але 
мають суттєві відмінності. 

«Імідж компанії» виступає як зовнішній прояв ділової 
репутації, як емоційний образ, що формується у свідомості груп 
людей. Дане поняття є складовою частиною поняття «ділової 
репутації», що у свою чергу є ширшим. Ділова репутація — це 
формалізоване сприйняття характеристик, переваг та недоліків 
підприємства в бізнес-середовищі, що стимулює клієнтів 
користуватися його продукцією, та приносить прибуток [2, с. 494]. 

Саме ці особливості ділової репутації, виявляються у її 
здатності впливати на фінансові показники фірми. З позицій 
забезпечення компанії конкурентоспроможністю на ринку, ділову 
репутацію можна виокремити, як вагомий стратегічний актив, що 
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здатен забезпечити отримання стійких конкурентних переваг [4, с. 
408]. 

Добра ділова репутація компанії дозволяє збільшити доходи, 
швидше та з меншими витратами нарощувати обсяги продаж. Але щоб 
використовувати таку перевагу, необхідно визначити характеристики 
бізнесу, що її створюють, та навчитись цілеспрямовано управляти нею.  

Гарна ділова репутація здатна зробити компанію більш 
привабливою для інвесторів, та вплинути на можливості укладення 
вигідних контрактів, що у свою чергу покращує шанси для виходу на 
нові ринки, та захоплення сильних позицій серед конкурентів. 

Тож, виходячи з того, що репутація є цінним активом, варто 
звернути увагу не тільки на її формування, але і на управління нею. 
Адже тільки вчасне створення гарної репутації на ринку, дозволяє 
уникнути помилкового враження від компанії, яке може скластися в 
споживача, і не відповідати дійсності. Однак до репутаційної 
аудиторії, на яку варто звертати увагу, відносяться не лише споживачі, 
але і інвестори, постачальники, кредитори, та конкуренти, що мають 
вплив на ринку. 

Формування такого сприйняття бізнесу, яке дозволить 
визначати ділову репутацію як стратегію компанії, сприятиме росту 
ринкової вартості компанії. Швидко створити репутацію, навіть за 
допомогою супертехнологій неможливо. Репутація не створюється 
одномоментно, вона вимагає до себе максимальної уваги протягом 
тривалого часу. Саме ця особливість дозволяє обрати ділову 
репутацію, стратегією на багато років, та за рахунок неї підвищити 
вартість компанії на ринку. 

Так як, згідно з відомими світовими виданнями, такими як, 
Forbes та Financial Times, репутація на ринку, виступає важливим 
чинником при дослідженнях та створенні рейтингів кращих компаній.  
І саме тому, цей чинник набуває все більшого значення, при 
оцінюванні інвестиційної привабливості компаній [2, с. 495]. 

Процес створення репутації є складним, та займає досить 
довгий період часу, але її формування можна прискорити, якщо вчасно 
запровадити механізми її управління. Управління репутацією компанії 
невіддільне від її функціонування, оскільки забезпечує певне коло 
довгострокових переваг, які здатні забезпечити підприємству 
стабільний стратегічний розвиток. 

Отже, можна зробити висновок про те, що ділова репутація є 
нематеріальним активом сучасної компанії, який має стратегічну 
значущість, а отже відноситься до стратегічних переваг. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«МАРКЕТИНГ» 

 
Університетська освіта в Україні на сучасному етапі 

проходить складний шлях. Попри проблеми, що існують в Україні, 
актуальним є питання підвищення якості освіти, зокрема шляхом 
використання інноваційних методик при викладанні економічних та 
управлінських дисциплін. В той же час реальні психологічні процеси у 
житті сучасної молоді, яка стоїть на порозі самостійного професійного 
життя, свідчать про те, що освіта серйозно відстає від потреб життя. 

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в 
навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується 
на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 
високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [1]. 
Практика показує, що інноваційні технології загалом і, зокрема, в 
освіті створюються та запроваджуються найбільш ефективно в 
країнах, де фінансування науки й освіти відповідає вимогам часу. 

Вивчення економічних дисциплін, зокрема «Маркетинг», 
пов’язано з необхідністю засвоєння великого обсягу теоретичних 
знань, їх осмисленням у напрямку можливості самостійного 
застосування на практиці [3]. Поряд з глибоким володінням 
фундаментальними основами дисциплін, сучасний ринок праці 
потребує від випускників мобільності, активності, незалежності 
мислення, уміння аналізувати та нестандартно підходити до вирішення 
проблем, генерування ефективних ідей, здатності до швидкого 
самонавчання. При викладанні дисципліни «Маркетинг» сьогодні вже 
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недостатньо давати студенту суму базових знань, важливо розвивати 
його творчі можливості при вивчанні нового теоретичного матеріалу, 
скласти менталітет професіоналізму. Тому процес навчання повинен 
спиратися на нові методологічні підходи, впровадження адекватних 
інтерактивних методик, що вже успішно апробовані та здобули 
визнання в інших країнах. При цьому набуття відповідних 
компетенцій студентами відбувається рівною мірою як у процесі 
лекційних, так і практичних занять. 

У значній мірі зміни у підходах до навчання ініціюються 
новітніми інформаційними технологіями, новими джерелами 
інформації. Нові технології не тільки забезпечують викладачів та 
студентів новими засобами та ресурсами, але й змінюють самі способи 
комунікації між викладачами та студентами. Сучасні технології 
суттєво вплинули і на підходи до проведення занять [2]. Одними з 
найбільш  ефективних методів навчання є case study – це метод 
навчання на основі аналізу реальної ситуації в бізнесі. Кейс-метод дає 
змогу наблизити навчання до реалій практичного менеджменту. Саме 
тому, використання даного виду навчання студентів, ми вважаємо 
найбільш ефективним. Робота в малих групах використовується з 
метою активізації роботи студентів при проведенні семінарських і 
практичних занять. Це так звані групи психологічного комфорту, де 
кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями 
доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу 
структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, 
створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою 
заняття, забезпечує формування особистих якостей та досвіду 
соціального спілкування. Семінари-дискусії передбачають обмін 
думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також 
розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, 
виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, учать 
оцінювати пропозиції інших людей та критично підходити до власних 
поглядів. Презентації – виступи перед аудиторією, використовуються 
для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту 
про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації 
нових товарів та послуг. Проблемні семінари направлені на розвиток 
логічного мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань 
теми обмежується двома-трьома ключовими моментами; увага 
студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення 
в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних 
закладів з роздачею студентам під час лекції друкованого матеріалу та 
виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При 
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проведенні семінару студентам даються питання для самостійного 
розмірковування. Система питань в ході семінару відіграє активізуючу 
роль, змушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в 
пошуках правильної відповіді. 

Використання всіх зазначених сучасних методів навчання 
дозволяє викладачеві краще донести матеріал до студентів, підвищує 
зацікавленість з боку останніх, створює сприятливі умови для 
спілкування, виступів, дискусій, аналізу ситуацій та вдосконалення 
особистих навичок для професійного становлення майбутніх 
спеціалістів-маркетологів. 
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Рівень вищої освіти в Україні є визначальним фактором 

прогресу країни, її здатності самостійно розвиватися та конкурувати в 
глобалізованому світі. Трансформаційні процеси в економіці України, 
її реформування та модернізація вимагають розробки нових наукових 
підходів до визначення ролі вищої освіти в економічному житті 
суспільства, всебічного дослідження тенденцій її розвитку та 
закономірностей функціонування. 

Університети повинні підвищити мотивацію працівників з 
метою зростання якості наукових та навчальних продуктів, що 
дозволить їх реалізувати на ринку та збільшити обсяги доходів.  

Трансформація освітньо-наукового комплексу України в 
контексті входження в Болонський процес відкриває нові джерела 
зовнішнього інвестування. Численні гранти, фондові допомоги та 
спонсорські кошти стали реальністю для українських ВНЗ. В той же 
час використання цих джерел наштовхується на кадрові проблеми 
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української освітньої сфери (незнання іноземних мов вітчизняними 
педагогами), а також відсутність мотиваційного механізму з боку 
самих суб’єктів, які надають освітні послуги. Адміністратори суб’єктів 
освітніх послуг повинні зрозуміти, що отримання наукового чи 
навчального гранту є інвестицією і, відповідно, вимагає стимулювання 
керівників та науковців, які виграли грант, за допомогою надбавок. 

Слід пам’ятати, що одним з головних елементів фінансового 
механізму є фінансове планування і прогнозування. Для того, щоб 
успішно визначити потреби у фінансах в освітній сфері необхідно 
науково обґрунтовувати потреби у фахівцях за різними 
спеціальностями та створити єдиний державний інформаційний банк 
даних щодо потреби ринку у фахівцях. При розробці такого банку 
даних слід враховувати регіональні аспекти розвитку економіки. 
Подібні всеукраїнські банки даних необхідно створити для 
працевлаштування підготовленого фахівця, об’єктів проходження 
практики тощо. 

Для уникнення зловживань у використанні коштів, 
призначених на виплату заробітної плати, доцільно підвищити рівень 
мотивації керівників. Практика свідчить про те, що окремі види 
суспільних послуг, які надаються ВНЗ як бюджетними установами, 
можуть ефективніше здійснюватись саме на ринкових засадах, без 
державного втручання у весь процес їх фінансування. Проте на 
сьогодні надання бюджетними закладами освіти платних послуг, 
практично, не створює їм додаткових «дивідендів» та ніяк не закріпляє 
їх самостійність, оскільки ці заклади зобов’язані виконувати 
ненормативні акти, інструкції і розпорядження. В іншому випадку це 
буде бюджетним правопорушенням [1]. 

В сучасному глобалізованому середовищі дедалі відчутнішою 
стає градація країн за технологічною структурою економіки. Провідні 
країни зміцнюють позиції через спеціалізацію на дохідній 
наукомісткій продукції і прорив у шостий технологічний уклад. Країни 
другого ешелону орієнтуються на вже освоєні нові технології, а країни 
третього ешелону перебувають на периферії технологічної гонки і 
задовольняються дрібними технологічними нішами. І нарешті країни-
аутсайдери спираються на старі технологічні уклади. Міжнародна 
спеціалізація країн вже не зумовлюється можливостями країни 
виконувати певні етапи науково-інноваційного циклу. 

Щоб забезпечити декларований стратегічний напрям 
створення інноваційної моделі розвитку економіки в Україні необхідно 
якісно оновлювати організаційно-економічний механізм освоєння 
науково-технічного потенціалу. В нашій країні він використовується 
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на 0,5%, в той час як в Японії і США рівень його використання досягає 
відповідно 30% і 20%. Практично в нас ще не введена в господарський 
оборот інтелектуальна власність. Тому пошук ефективних джерел 
фінансового забезпечення фундаментальних та прикладних 
досліджень, визначення найбільш оптимальних альтернативних 
інструментів фінансування повинен дати належний рівень 
інвестування освітньо-наукової сфери України та забезпечити 
реалізацію її здобутків в прискоренні інноваційного розвитку 
економіки.  

Нажаль, Україна все ще демонструє відсутність інноваційного 
розвитку економіки, зокрема у галузях, які пов’язані із необхідністю 
впровадження наукоємких розробок. Разом з тим, Україна і надалі 
володіє достатньо високим науковим і інтелектуальним потенціалом. 
Цей потенціал як академічної, так і вузівської науки, за певних умов 
міг би зіграти позитивну роль у трансформації економіки в 
інноваційну. Якщо виходити з того, що інноваційна економіка – це 
прискорена заміна як товарів кінцевого споживання так і засобів 
виробництва на основі фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, то активізація організаційно-економічного механізму 
впровадження у виробництво найбільш передових технологій, 
дозволить виробляти конкурентоспроможну продукцію. Але таке 
виробництво вимагає якісного оновлення технологій підготовки 
спеціалістів, які, на нашу думку, повинні бути інженерами-
дослідниками, володіти сучасними методиками наукового пошуку. 
Тим самим розробка наукоємких технологій повинна 
супроводжуватися підготовкою адекватним цим напрацюванням 
молодих спеціалістів, які будуть на їх основі формувати випуск 
наукоємкої конкурентоспроможної продукції.  

Необхідність посилення інтеграції наукової та освітньої 
діяльності в університетській освіті відповідає реалізації стратегічних 
цілей розвитку науки і освіти в Україні та вимагає відповідного 
фінансового забезпечення. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ТА 
ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ 

 
Характеризуючи ситуацію в Україні, варто відзначити, що за 

багатьма критеріями Україна є несоціальною державою. Про низький 
рівень соціальної відповідальності свідчить те, що у 2013 р. за 
Індексом процвітання  [2], який об’єднує такі блоки індикаторів, як 
«Економіка», «Підприємництво», «Управління», «Освіта», «Охорона 
здоров'я», «Безпека», «Особисті свободи», «Соціальний капітал», 
Україна посіла 64 місце. 

Варто відзначити, що найнижчим для нашої країни у 2013 р. 
був рівень за такими блоками, як «Управління» та «Особисті свободи», 
що свідчить не тільки про негативні тенденції у сфері праці, а й про 
погіршення політичної ситуації, яка має вирішальний вплив на 
здійснення ефективної соціально-економічної політики. 

Найбільш високий рівень для України у 2013 р. спостерігався 
за такими блоками індикаторів, як «Освіта», «Соціальний капітал», що 
є позитивним для підвищення рівня забезпечення гідної праці. 

Результати проведеного аналізу стандартів соціальної 
звітності та нефінансових звітів свідчать про те, що питання 
забезпечення гідної праці в них ще не відображаються повною мірою, 
розглядаються тільки окремі аспекти, які характеризують соціально-
трудові відносини. Для розкриття інформації щодо питань 
забезпечення гідної праці необхідно доповнити соціальні звіти 
відповідними індикаторами та забезпечити процес їх постійного 
моніторингу. 

Характеризуючи відповідальність підприємств щодо 
персоналу, варто зазначити, що вітчизняні компанії [1] найменш 
прозоро відображають інформацію про чисельність та рух персоналу 
(в соціальних звітах не відображені показники плинності персоналу, 
адже висока плинність персоналу свідчить про важкі умови праці та 
викликає сумніви щодо того, чи є соціальна відповідальність компанії 
справжньою, а не показовою), заробітна плата та продуктивність праці 
(в соціальних звітах як правило не представлена інформація про частку 
заробітної плати у собівартості продукції, адже підприємства 
працюють в умовах високої конкуренції, тому звіти «непрозорі» у 
відображені цих питань), навчання персоналу (в соціальних звітах 
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компанії не відображають такий показник, як «середня кількість годин 
навчання одного працівника на рік», і це говорить про те, що 
підприємства насправді не поширюють інформацію про навчання і 
розвиток персоналу, обмежуючись декларативними заявами про те, що 
вони приділяють увагу цим питанням), охорона праці (інформація про 
чисельність працюючих у важких та шкідливих умовах праці взагалі 
не представлена у соціальних звітах), соціальне забезпечення 
(невідображення таких показників, як «Витрати на соціальне 
забезпечення» у нефінансових звітах може свідчити про те, що 
підприємства не інвестують у соціальну сферу або інвестують незначні 
кошти порівняно з реальними потребами. І це також свідчить про 
низький рівень їх соціальної відповідальності), гендерна рівність 
(навіть щодо питань гендерної рівності звітність досліджуваних 
підприємств не є прозорою – тільки одне підприємство дало 
інформацію про частку жінок серед керівників. Це свідчить про 
небажання поширювати інформацію, і, можливо, про гендерну 
нерівність у доступі до керівних посад на досліджуваних 
підприємствах). 

Рівень забезпечення гідної праці розглядається як результат і 
критерій соціальної відповідальності роботодавців і держави, яка має 
постійно підвищуватись за рахунок імплементації міжнародного 
досвіду, удосконалення національного законодавства, запровадження 
практики складання соціальної звітності, яка є відображенням не 
тільки рівня відповідальності компаній, а й рівня забезпечення гідної 
праці. Трудові питання в соціальній звітності є одними з визначальних, 
адже саме працівники є ключовими стейкхолдерами компаній, які не 
тільки забезпечують їх діяльність, а й створюють конкурентні 
переваги, є носіями найціннішого в сучасних умовах людського, 
інтелектуального та соціального капіталу. 
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ПРОСТОЇ РОБОТИ І ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Погіршення економічної ситуації в країні може призвести до 
зупинення роботи підприємств, установ, організацій і відповідно 
викликати різноманітні ситуації, коли роботодавці можуть відправляти 
працівників у довготривалі відпустки без збереження заробітної плати, 
скорочувати  чисельність працівників, аж до ліквідації підприємства 
тощо. 

У ринкових умовах простої в роботі підприємства, установи чи 
організації можуть виникати також через тимчасове непостачання 
сировини, брак заявок на виконання робіт чи послуг, тимчасову 
відсутність ринку збуту готової продукції, поламку обладнання чи 
аварію на виробництві, зокрема в системі очистки виробничих відходів 
тощо. Невідворотною силою може бути стихійне лихо, епідемія чи 
епізоотія, перебої в енергетичному постачанні або інші ситуації, які 
можуть поставити під загрозу життя чи нормальні умови існування 
людей. Тому аналіз даного явища є надзвичайно важливим для 
забезпечення нормального функціонування суб’єктів підприємницької 
діяльності та соціальної захищеності працівників. 

Згідно нормативно-правової бази, простій  визначається як 
призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або 
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною 
силою або іншими обставинами [1]. 

Незалежно від того, з чиєї вини стався простій, його необхідно 
оформити відповідно до трудового законодавства: зафіксувати 
документально, підтвердити документально його причину, відобразити 
в табелі обліку робочого часу. 

У кожному конкретному випадку простою важливе значення 
мають вид діяльності підприємства, умови праці виробничого 
підрозділу та конкретних його працівників, специфіка виробництва, 
ринкові відносини підприємства зі своїми контрагентами, ступінь 
інтегрованості підприємств та їх структурних підрозділів, інші 
чинники простоїв.  

Час простою оплачується працівникові незалежно від того, на яких 
умовах він працює, в тому числі й суміснику. 

Відповідно до статті 113 КЗпП України  оплата часу простою 
залежить від його причини:  
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• не з вини працівника простій оплачується з розрахунку не нижче 
від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові 
розряду/окладу (доплати, надбавки і підвищення до окладів у 
розрахунок не беруться). В колективному договори може бути 
визначено вищий розмір оплати простою; 

• якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи 
здоров’я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього 
природного середовищі не з його вини, простій оплачується з 
розрахунку 
середнього заробітку; 

•  з вини працівника простій не оплачується; 
• у період освоєння нового виробництва (продукції власник або 

уповноважений ним орган може провадити робітникам доплату до 
попереднього середнього заробітку на строк не більш як шість місяців 
[3]. 

Для неоплачування простою у роботодавця може бути тільки одна 
підстава, якщо встановлена вина працівника у виникненні простою. У 
такому випадку до працівника може бути застосовано дисциплінарне 
стягнення, наприклад догана. 

Законодавством не передбачено, де повинні перебувати 
працівники під час простоїв, – на робочих місцях чи поза межами 
підприємства, яке може зумовити у Правилах внутрішнього трудового 
розпорядку необхідність присутності або відсутності на роботі 
працівників у разі простою [2].  

Для запобігання простоям та їх профілактики  підприємства 
можуть застосовувати переміщення або переведення працівників, 
організовувати їхнє перенавчання та перекваліфікацію згідно 
законодавства України. 

Крім того, у підприємств існує можливість застосування практики 
соціально обґрунтованих заходів запровадження неповного робочого 
часу (дня, тижня) працівників підрозділів у яких очікуються простої, 
що дозволяє зберегти необхідну кількість висококваліфікованих 
працівників для нормального функціонування діяльності. Проте такі 
дії повинні здійснюватися лише за згодою кожного з працівників. 

Отже, для того аби бути конкурентоспроможним, сучасне 
підприємство мусить ефективно організувати своє виробництво, що, у 
свою чергу, має на увазі чітке розподілення та виконання своїх 
обов’язків всіма елементами структури підприємства, пропорційним 
завантаженням роботи всіх  підрозділів і мінімізацією простоїв при 
функціонуванні суб’єкта господарської діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ У 

КОНТЕКСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 
 

Програмою економічних реформ в Україні на 2010-2014 рр. 
передбачено покращення ринку послуг, збільшення їх обсягу та 
підвищення якості. Забезпечення останнього тісно пов’язано з 
визначенням очікуваних потреб населення, розрахунок яких на 
найближчу та віддалену перспективи здійснюється з використанням 
методів статистичного аналізу, визначення основних тенденцій змін 
тощо. Серед потреб населення важливе місце посідають послуги, які 
ми розглядаємо як особливу споживчу вартість праці. Послуга корисна 
як безпосередня діяльність, на відміну від матеріальних благ, де праця 
виступає в уречевленому стані. В умовах товарно-грошових відносин 
послуга є товаром, призначеним для обміну. В цих умовах говорити 
про безплатні освітні, медичні, бібліотечні послуги неправомірно. 
Іншими словами, послуги є результатом різнорідної діяльності, яку 
здійснює виробник на замовлення будь-яких споживачів (окремих 
громадян, підприємств, організацій тощо). 

Ринок же – це економічна категорія товарного виробництва в 
обороті, пов'язана з системою економічних стосунків, обумовлених 
засобом матеріального виробництва. Ринок послуг є формою зв'язку 
між виробниками послуг та їх споживачами. Цей ринок пов’язаний із 
системою економічних відносин щодо надання населенню освітніх, 
медичних, торгівельних, житлово-комунальних та інших послуг [3]. 
Ринок послуг пов’язаний класичними теоріями ринку: пропозиції 
послуг і попиту на них. 

В Україні, як і в усьому світі, зростає і попит, і пропозиція 
послуг. Нині дві третини валового внутрішнього продукту (ВВП) світу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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– складають послуги. В Японії і США, приміром, цей показник 
перевищує 80%. Все це говорить про важливість та значення ринку 
послуг у соціально-економічному розвитку будь-якої країни. І в нашій 
державі спостерігається тенденція збільшення обсягу послуг (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Динаміка обсягу реалізованих послуг, млн. грн. 
 

Наш аналіз показників, що характеризують рівень розвитку 
ринку послуг, свідчить про те, що зростання попиту на послуги 
пов’язано перш за все з покращенням доступності та підвищення 
якості послуг. Разом із тим, частка послуг, реалізованих населенню, у 
загальному обсязі (за вказаний на рис. період) зменшилась з 28,9% до 
22,7. Загальний обсяг реалізованих послуг зростав більш високими 
темпами, ніж населенню. Так, при зростанні перших у 6,7 разів, темпи 
збільшених реалізованих послуг населенню збільшились у 5,4%. 
Щоправда, дуже строкатими є ці показники в регіональному розрізі. 
Скажімо, в Україні у розрахунку на одну особу було в 2011 р. 
реалізовано послуг на 1531 грн., а у Хмельницькій обл. – на 498 грн., 
тобто втричі менше. Разом із тим, варто зазначити, що в 
Хмельницькому регіоні темпи зростання в зазначеному році складали 
116,2% у порівнянні з попереднім роком, тоді як у цілому по Україні 
цей показник склав 112%. 

Серед реалізованих населенню послуг близько 60% складають 
послуги транспорту та зв'язку, тоді як на послуги освіти припадає 
4,4%, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 7,2%, на 
послуги, пов'язані з наданням комунальних та індивідуальних послуг, 
діяльністю у сфері культури та спорту – 7,9%. 

Дослідження американських фахівців свідчать, що зростання 
обсягу послуг не завжди зумовлено попередньо зазначеними 
чинниками (територіальною близькістю та якістю послуг). Приміром, 
у ході експерименту з'ясувалось,  що лікарі, які отримували 
винагороди за надані послуги, призначали майже на 30% більше 
повторних візитів, більшість із яких не була необхідно [1]. Тому ми 
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погоджуємось із думкою науковців щодо необхідності контролю за 
виробництвом послуг та стимулюванням попиту на них [4]. 

Практика свідчить, що на обсяг послуг впливають і ціни на 
них. Невиправдане підняття цін без ринкової потужності веде до 
такого підняття попиту, за якого подальші експерименти 
унеможливлюються В цих умовах актуальною є  необхідність 
розробки виваженого механізму оплати послуг, який гарантував би 
доступ населення до них. Останньому має сприяти приведення якості 
послуг у відповідність зі світовими стандартами; створення єдиного 
інформаційного середовища, надання необхідної інформації всім 
зацікавленим особам щодо розвитку ринку послуг. Все це сприятиме 
підвищенню рівня задоволення потреб населення. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки питання 

корпоративної культури стає дедалі популярнішим для вивчення 
керівниками підприємств, адже найважливішим джерелом 
конкурентних переваг організацій стають не тільки фінансові й 
матеріально-технічні фактори, а й розвиненість і особливості їхньої 
корпоративної культури. Провідні підприємства-лідери в своїй галузі 
господарювання вже довели, що корпоративна культура значно 
підвищує ефективність господарювання, а отже є доцільним її 
вивчення, розробки та впровадження в сучасних вітчизняних 
підприємствах.  

У багатьох керівників поняття «корпоративна культура» 
асоціюється з традиціями, закладеними на конкретному підприємстві. 
Проте кожне підприємство має формувати свою систему 
корпоративної культури, щоб насамперед досягти поставленої бізнес-

http://ukrreferat.com/
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мети. Ця система повинна складатися з певних цінностей і поділятися 
керівниками цього підприємства. Саме тому культура, яка формується, 
стає своєрідною візитною карткою підприємства, за якою можна 
робити висновки про її носія [1]. На підприємстві корпоративна 
культура створює особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує 
людей на виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та 
інтенсивність роботи кожного працівника, зводяться до мінімуму 
виробничі конфлікти. Сьогодні більшість керівників розглядають 
корпоративну культуру як потужний стратегічний інструмент, який 
орієнтує всі підрозділи на досягнення загальних цілей. 

Важливо зазначити також, що корпоративна культура є 
фактором його конкурентоспроможності підприємства, фактором 
успіху, запорукою ефективності діяльності, а іноді і основою 
виживання. Характерною рисою корпоративної культури є й те, що їй 
притаманні швидкі зміни (вона може змінитися протягом року, іноді – 
протягом одного-двох місяців) [2]. Все це призводить до того, що 
формування корпоративної культури має чітко виражену орієнтацію на 
майбутнє. Адже у наш час, коли підприємства вимушені виживати в 
умовах нестабільного економічного та політичного становища, успіх 
компанії тримається на відповідальності та цілеспрямованості 
працівників, які досить часто вимушені працювати в умовах 
невизначеності та нестабільності. В таких випадках корпоративна 
культура підприємства стає основою для колективізму та командного 
духу, що дозволяє співробітникам проявляти ініціативу та творчість. 
Саме тому підприємства приділяють найбільшу увагу створенню та 
розвитку корпоративної культури в процесі стратегічного управління. 

Таким чином, можна зробити висновок, що корпоративна 
культура є дієвим інструментом підвищення ефективності 
функціонування підприємства. Розробка та впровадження 
корпоративної культури на високому рівні для сучасних підприємств 
повинне стати однією з найважливіших стратегічних цілей їх 
ефективного розвитку. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

«ВІРТУАЛЬНИХ» ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСА 
 

Ціноутворення є важливою складовою функціонування 
ринкового механізму, оскільки сучасний період розвитку економіки 
України характеризується загостренням конкурентної боротьби серед 
суб’єктів підприємницької діяльності. Особливо чітко це проявляється 
у ресторанному бізнесі, де рівень конкуренції настільки високий, що 
сприяє виходу з ринку окремих підприємств. Щоб успішно працювати 
на ринку підприємство ресторанного бізнесу має проводити ефективну 
політику розвитку, однією з складових якої є цінова політика, адже від 
рівня цін багато у чому залежать досягнуті господарські результати. 

З метою забезпечення прийняття стратегічних маркетингових 
рішень з цін формування цінової політики на підприємствах має 
базуватися на таких принципах: 

забезпечення узгодження цінової політики із загальною 
стратегією розвитку підприємства; 

ретельне врахування попиту покупців і цінності товару, що 
сприймається споживачем, при прийнятті рішень з цін; 

урахування кон’юнктури ринку, цін конкурентів і 
особливостей ринкових сегментів у процесі ціноутворення; 

забезпечення використання ціни як інструменту маркетингової 
політики підприємства, узгодження ціни з іншими елементами 
комплексу маркетингу; 

здійснення гнучкої та активної цінової політики [1, с. 98]. 
Аналіз процесу ціноутворення на продукцію власного 

виробництва підприємств ресторанного бізнесу необхідно здійснювати 
за наступними напрямками: 

1) обсяг продажів за звітний період (рейтинг страви за ABC- 
аналізом); 

2) трудовитрати на виготовлення страви; 
3) виробнича собівартість страви; 
4) інші витрати на виробництво одиниці продукції; 
5) коефіцієнт націнки на страви (склад товарообороту, тип 
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підприємства, вид сировини, час роботи, місцезнаходження, 
конкурентне оточення). 

У ресторанному бізнесі шляхом калькуляції визначають не 
повну собівартість, а продажну ціну страви, і усі витрати підприємства 
покриваються за рахунок націнки. На вибір цінової політики закладу 
харчування впливають вибрана концепція, собівартість страв, 
специфіка цін у даному регіоні, рівень цін конкурентів, місце 
розташування ресторану, специфіка його клієнтури і ін. Слід 
зауважити, що на можливості підприємства впливати на вартість 
сировинного набору обмежені вибором каналів надходження 
продовольчих товарів і сировини. 

Оцінку ефективності цінової політики, слід здійснювати як у 
розрізі визначених критеріїв, відповідних її основним цілям, так і на 
основі певних показників, об’єднаних у систему. Критерії мають 
відповідати цілям цінової політики, спрямованої на: мінімізацію ціни,  
стабілізацію ціни; підвищення рентабельності реалізації; зростання 
конкурентоспроможності [2, с. 158-159]. 

Намагаючись відповідати сучасним реаліям підприємства 
ресторанного бізнесу застосовують сучасні Інтернет-технології для 
просування своєї продукції. Усі «віртуальні» ресторани, на наш 
погляд, можна поділити на три типи, від яких напряму залежать 
принципи формування цінової політики підприємства: 

1) реально-віртуальний ресторан (цеха, зали, мережа, 
виробничо-обслуговуючий персонал, служба доставки); 

2) віртуальний ресторан (цеха, виробничий персонал, служба 
доставки); 

3) електронне-меню (відсутні виробничі потужності, 
підприємство надає послуги з доставки ресторанної продукції інших 
підприємств, кейтерінг-послуги). 

Тому, при формуванні цінової політики для такого типу 
ресторанів керівництву необхідно звертати увагу на організаційно-
управлінську структуру підприємства, враховувати рівень цін у 
ресторані, що є невід’ємною частиною концепції закладу. Для клієнта 
однаково важливо не помилитись не тільки в якості страв та 
обслуговуванні, але і у вартості пропонованої продукції, послуг, що 
купуються дистанційно. Як відомо, якщо споживчі очікування не 
відповідають реальному стану справ, трапляється найстрашніше для 
ресторанного бізнесу – втрата лояльної клієнтури, яка з блискавичною 
швидкістю поширюється у Інтернет-мережі.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГЯО САМОВРЯДУВАННЯ У 
СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 
 Складні і неоднозначні процес, що проходять в українській 
культурі  характеризуються втратою духовних орієнтирів розвитку 
суспільства, зникненням з суспільної свідомості традиційних 
цінностей та їх заміною на иноземно культурні цінності, 
децентралізацією управленяя сферою культури, її регіонализацією, 
хронічним недофінансуванням, розкрили проблему розробки 
теоретико-методологічних основ формування та організаційно-
управлінських механізмів реалізації культурної політики.  
Криза культурної політики викликана, з одного боку, невідповідністю 
традиційних теоретичних моделей зміненої соціокультурної ситуації, з 
другого - декларативним характером державної політики у сфері 
культури, допущеними помилками у визначені пріоритетів розвитку 
соціально-культурної сфери, відсутністю стратегічно вивірених та 
науково обгрунтованих напрямків культурної політики як на 
федеральному, так і на регіональному рівнях, відсутністю у системі 
структур влади елементів, спроможних оцінювати реальні проблеми та 
відображати їх у формі державних рішень. Сьогодні проблеми 
культури виникають у вакумі пасивності влади, вони не мають 
визначеного спрямування, що може посилити деструктивні процеси у 
сфері культури.  
 Прорахунки державного управління у сфері культури 
проявляється перш за все, в непродуманій та поспішній модифікації 
суспільних цінностей, скороченні обсягів фінансувания практично всіх 
сфер духовного виробництва, руйнуванні традиційної системи 
культурно-дозвільних установ. Нігілізм реформ початку 90-х років по 
відношенню до ідеологічного змісту, форм та методів культурно-
дозвільної діяльності, їх підпорядкованності формування так званої 
"нової людини" привів до дискредитації всіх інститутів виховання, 
виключенням цього виду суспільної практики і духовного 
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виробництва з програм загальноосвітніх та професійних шкіл, середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів. 

 У звязку з цим, стислий огляд системи управління сферою 
культури констатує факт неможливості розвитку сфери культури на 
шляху до Європейського співтовариства із залишенням застарілої 
форми адміністрування цієї сфери. 

Основними завданнями для держави на сьогодні мають бути: 
- провести наукове дослідження існуючої проблеми та визначити 

головні чинники передумов для позитивних змін у реформування 
сфери культури; 

- здійснити законодавче-нормативне врегулювання існуючої бази 
для приведення її до існуючих економічних умов та потреб творчого 
середовища; 

- удосконалити систему управління сфери культури в органах 
місцевого самоврядування. 

В Україні це пов’язано перш за все з тим, що передача 
повноважень у сфері культури від державних органів на місцеві 
відбувалась без забезпечення останніми повної самостійності , у т. .ч 
фінансовох.  

Місцеві органи управління культурою з одного боку, отримали 
повноваження і компетенції щодо самостійного адміністрування сфери 
культури, а з іншого - повністю залишились залежними від фінансової 
і податкової політики держави, яка не завжди враховує культурні 
особливості кожного регіону. Найбільшою і найважлдивішою зміною 
стала передача більшості закладів культури державної форми 
власності , розташованих у регіонах, у комунальну власність, на 
утримання місцевих бюджетів. Однак система формування місцевих 
бюджетів не зазнала змін і породила негативні наслідки: значне 
зменшення місцевих видатків на культуру при повній відсутності 
інших джерел фінансування. [4]. 
 Висновок. Необхідно детально вивчити роль органів місцевого 
самоврядування у взаємодії з місцевими державними організаціями та 
організаціями у сфері культури, реальних потреб та інтересів 
територіальних громад на шляху до Європейської інтеграції. 
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ І ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

В сучасних складних умовах господарювання від ефективності 
використання людських ресурсів залежить, успіх виробничо-
господарської діяльності. Саме управління персоналом обумовлює 
результативність організації, що виявляється у високопродуктивному 
використанні й розвитку матеріальних засобів виробництва, 
задоволенні потреб і очікувань клієнтів.  
    Управління персоналом як науку було започатковано в XIX столітті. 
Це  обумовлено орієнтацією суспільного виробництва не лише на 
матеріальні його складові, а й на людину, на удосконалення її 
інтелекту, творчих здібностей, культури мислення, створення 
матеріальних і духовних передумов для всебічного цілісного її 
розвитку. Наука управління персоналом , з однієї сторони, слідувала за 
розвитком техніки і технології, з іншої, вона випередила цей розвиток і 
стала  провідним чинником прогресу матеріального виробництва. 
       Наука управління персоналом базується на концепціях і теоріях, 
які відображають відповідні етапи розвитку матеріального 
виробництва, спрямованість тих чи інших досліджень, соціально-
економічні умови трудових відносин в окремо взятій країні тощо. Усі 
ці концепції і теорії можна об'єднати у такі групи: концепції 
застосування людського чинника у виробництві; теорії людських 
ресурсів; теорії людського капіталу [ 2, c.75]. 

Концепція використання трудових ресурсів (labor resources use), 
замість людини розглядала лише її функцію — працю, вимірюючи її 
затратами робочого часу і заробітною платою. Основоположниками 
цієї концепції були американські інженери Фредерік-Вінслоу Тейлор, 
Френк Гілбрет, Ліліан Гілбрет, Генрі Гантт, які належали до школи 
наукового управління. Ці дослідники вважали, що стрижнем наукового 
управління персоналом є аналіз змісту праці та її компонентів.  Ними 
були  розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності 
трудової діяльності працівників і трудового колективу загалом.  
       Запропоновані Ф.-В. Тейлором методи управління персоналом 
сприяли розвиткові індустрії масового виробництва. Тейлоризм 
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забезпечив значне підвищення продуктивності праці, економічне 
лідерство США у 20-ті роки XX ст. Ідеї Ф.-В. Тейлора сприяли 
запровадженню наукової організації праці. 

Анрі Файоль, Ліндалл Урвік, Гаррінгтон Емерсон, Лютер Г'юлік 
,Макс Вебер) та ін. запропонували концепцію управління персоналом 
(personel management), де людину розглядають  через призму посади, а 
стрижнем управління вважали адміністративний механізм — 
принципи, методи, функції, повноваження, відповідальність.  

У 30-ті роки XX ст. дослідники звернули увагу на те, що поряд із 
фізіологічними (первинними) потребами кожна людина має також вто-
ринні (соціальні) потреби, та потреби в самореалізації, отже  
ефективна політика персоналу повинна обов'язково їх враховувати. На 
цій основі виникає теорія людських ресурсів, теоретиками якої були А. 
Маслоу, Девід Мак-Клелланд, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік 
Герцберг,Клейтон Альдерфер та інші [3, c .137].  

Маслоу вибудував свою психологічну теорію мотивування на 
основі класифікації людських потреб на категорії за ступенем їх 
важливості: фізіологічні потреби; потреби в безпеці; соціальні 
потреби; потреби в повазі; потреби в самореалізації. На його думку, 
мотив до підвищення продуктивності власної праці виникає в людини 
у момент переходу від потреб нижчого рівня (після задоволення їх) до 
потреб наступного рівня. 

Менеджер повинен знати, на якому рівні потреб перебуває кожен 
його підлеглий і ступінь задоволення цих потреб. Створюючи умови 
для задоволення потреб, менеджер спонукає підлеглого до переходу на 
вищий їх рівень і в результаті домагається вищої продуктивності його 
праці. Ці підходи є основою і для сучасних концепцій управління 
персоналом. 

Теорія очікувань В. Врума розглядає проблеми під кутом «шлях — 
ціль» і орієнтована на психологію теорії вибору, яка виходить з того, 
що людина обирає те, що максимально відповідає суб'єктивно 
очікуваній нею користі. Ідея «шлях — ціль» виникла з емпіричних 
спостережень, за якими виконувана праця (шлях) може бути визнаною 
тільки за умови досягнення бажаної цілі. Тому прагнення до   
досягнень   залежить   не   лише   від   здібностей   чи соціалізації 
індивіда, а й від суб'єктивного сприйняття ним відносної корисності 
результату для досягнення особистої цілі. Це положення міститься і в 
теорії процесів як інструментарій, яка послуговується поняттями «цін-
ність», «інструментарій», «очікування». 

Концепції трудових ресурсів є перехідними від постсоціалістичної 
моделі управління персоналом в українській практиці до широко 
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застосовуваного сьогодні в економічно розвинутих країнах управління 
за моделлю людського капіталу. 

 В останній третині XX ст. увагу учених привернули теорії 
управління людьми на виробництві з позицій людського капіталу. 
Найпослідовніші її прихильники вважали, що професійні вміння, 
виховання і освіта є справжнім капіталом, з яким працівник вступає у 
виробничий процес.  

Поняття «людський капітал» засноване на припущенні, що кожне 
благо має вартість, адже воно приносить користь, прибуток чи просто 
стає в пригоді. Як і всі ресурси, люди мають певну цінність, оскільки 
можуть виробляти послуги [1, c.109]. 

  На основі загального розуміння людського капіталу було 
обґрунтовано теорію інвестування в людський капітал і теорію 
головного чинника розвитку людського капіталу. 

Теорії людського капіталу задали новий напрям розвитку 
управлінської думки —сьогодні людина  не є просто чинником 
виробництва. Вона — специфічний елемент, що постійно розвивається 
і має бути оцінений як справжній актив. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНСЬКИХ 

БІЗНЕС СТРУКТУРАХ  
 

     Недосконалість системи вітчизняного менеджменту призводить 
сьогодні до низького рівня продуктивності та якості праці на більшості 
вітчизняних підприємств та до низької конкурентоспроможності їх 
продукції. Такий стан українського бізнесу диктує необхідність 
осмислення існуючих проблем та вивчення досвіду розвинутих країн 
для формування більш відповідної сучасним умовам господарювання 
моделі менеджменту. Прикладом можуть стати японські компанії, які 
займають лідируючі позиції на світовому ринку, що свідчить про 
ефективну економічну діяльність та раціональне використання ними 
людського капіталу. Застосування певних принципів японського 
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менеджменту у вітчизняній практиці є актуальною проблемою 
менеджменту персоналу українських підприємств:  
    Ігнорування інтересів споживачів, породжене в нашій практиці 
орієнтованістю на прибуток. В Україні основне завдання на даному 
етапі розвитку – вижити за будь-яку ціну. Проте, необхідно пам’ятати, 
що вижити можна лише завдяки клієнтам, оскільки в кінцевому 
рахунку бізнес існує для клієнтів, а не для керівництва. Якщо 
дотримуватись цього правила, то збагачення власників стане логічним 
наслідком діяльності, зорієнтованої на інтереси споживача [1, с. 110].   
     Недостатність нематеріальної мотивації працівників - це ще один 
напрямок, який потрібно долати у вітчизняному менеджменті. Варто 
розвивати соціальні фактори мотивації персоналу. Зразком можуть 
стати японські корпорації, які часто проводять святкування відкриття 
нових виробництв, святкують колективом Новий рік, відзначають дні 
народження службовців, проводять спільні сніданки, обіди тощо, 
організовують спортивні зустрічі, туристичні поїздки, що сприяє 
створенню позитивного клімату в колективі і є стимулом до роботи [2, 
с. 46].  
     На вітчизняних підприємствах  відсутні чіткі структури управління, 
формалізована ієрархія. Внаслідок бажання керівництва безпосередньо 
контролювати якомога більше процесів, що відбувається всередині 
компанії існують занадто глибокі вертикальні зв’язки (багато рівнів 
підпорядкування без встановлення горизонтальних інформаційних 
зв’язків між нижніми рівнями різних гілок). Наслідком цього є 
необґрунтована бюрократизація компанії, коли всі рішення 
приймаються на верхньому рівні. На відміну, японська система 
менеджменту полягає у створенні гнучкої системи групової 
відповідальності, горизонтальних зв’язків і стимулів. У Японії і вищі 
посадові особи, і рядові виконавці вважають себе представниками 
корпорації. Такі організаційні рішення дозволяють забезпечувати 
унікальний психологічний клімат на всіх рівнях складних ієрархічних 
систем з недопущенням апатії та безвідповідальності. Спеціально 
розроблені і постійно діючі системи переміщення керівників на різні 
посади всередині фірми виробляють в них універсалізм [3, с. 20].  
   Серед актуальних проблем українських компаній слід також назвати 
відсутність стабільності середньої ланки менеджерів і «відданості» 
персоналу фірмі. Дуже часто виникає ситуація, коли після набуття 
певного досвіду та освіти працівник переходить до конкуруючої 
компанії. З собою він забирає інформацію про діяльність компанії, 
власні зв’язки та клієнтуру, що значно впливає на конкурентні позиції 
підприємства [4].В японській системі значне місце приділяється 
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довічному найму робітників та службовців, системі обліку стажу і 
пов’язаній з нею заробітній платі, активному спілкуванню і 
заохоченню, просуванню і ротації кадрів, навчанню працівників. 
Ключовою ідеєю японської системи менеджменту є повага до 
працівників.  
   Страх власників «впустити в гру» пересічних працівників, як 
наслідок – непоінформованість останніх в стратегії компанії. 
Ґрунтуючись на досвіді японського менеджменту, можна зробити 
висновок, що кожне підприємство має забезпечити гласність 
інформації для того, щоб будь-який співробітник мав можливість 
ознайомитися з планами організації на майбутнє, з поставленими 
цілями і перспективами розвитку. Для цього необхідно створювати 
спеціальні стенди або буклети, де відображатимуться графіки та етапи 
розвитку підприємства. Варто також проводити збори трудового 
колективу, на яких інформувати співробітників про плани керівництва. 
Такий підхід є дуже важливий і обумовлює гармонійність відносин в 
колективі та зміцнює внутрішньокорпоративні зв’язки.  
     Отже, японський досвід управління персоналом свідчить про те, що 
для підвищення продуктивності праці на підприємстві необхідно 
доповнити систему мотивації та заохочення, удосконалити систему 
службового зростання та ротації кадрів, підвищення кваліфікації, 
упорядкувати відносини між керівництвом та підлеглими. Проте, 
орієнтуючись на зарубіжний досвід, необхідно враховувати 
національні, культурні особливості та управлінські традиції. 
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За сьогоднішніх умов, коли рівень відкритості економіки 
України (відношення обсягу експорту-імпорту держави до її валового 
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внутрішнього продукту) є досить високим, зовнішньоекономічна 
діяльність країни є чинником її економічного розвитку. Робота 
менеджера із зовнішньоекономічної діяльності спрямована на те, щоб 
показник відкритості був оптимальним. Нині в країні відчувається 
гостра потреба в 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 [1,С. 35]. 

Менеджмент, як управлінська діяльність, властивий 
підприємствам, що функціонують у ринковому середовищі. Потреба в 
менеджменті виникає в зв'язку з необхідністю координації діяльності 
більшої або меншої кількості людей, кожний із яких виконує певну 
роботу. Для поставленої мети підприємству завжди необхідно 
використовувати якусь кількість обмежених ресурсів (матеріальних, 
фінансових, людських, інформаційних). А менеджмент і є тією 
ланкою, що забезпечує ефективне використання зазначених ресурсів. 

Однією з головних цілей міжнародного бізнесу, як і окремих 
підприємств, є отримання прибутку. Проте міжнародний бізнес 
базується на можливості здобуття прибутку саме з переваг 
міжкраїнових економічних операцій, тобто з того факту, що продаж 
якогось товару в іншій країні або налагодження підприємством однієї 
країни виробництва товарів в інший забезпечує залученим у бізнес 
сторонам значно більші переваги ніж вони б мали при здійснені 
бізнесу тільки у своїх країнах. Цей висновок є ключовим моментом не 
тільки в розумінні власне міжнародного бізнесу, але й пояснює 
виникнення і розвиток міжнародного менеджменту як такого[2, 
С.105]. 

Більшість сучасних підприємств діють у глобальному 
масштабі. Наздоганяючи іноземних конкурентів, вони намагаються 
здійснювати свою виробничу і торговельну діяльність на основних 
закордонних ринках.  

Отже, ера глобалізації приводить до того, що міжнародні 
економічні зв'язки охоплюють практично всі країни планети і кожна з 



 

 

 

76

них залежить від міжнародного бізнесу. Тому, міжнародний бізнес 
виходить на якісно новий рівень розвитку, і в своїй новій якості він 
потребує нової системи управління. 

ЛІТЕРАТУРА 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КІНОЛОГІВ 
ШЛЯХОМ ЇХ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З 

БАГАТОБОРСТВА НА ПЕРШІСТЬ КІНОЛОГІЧНИХ 
СТРУКТУР МИТНИХ СЛУЖБ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ СНД  

 
Одним із завдань Державної фіскальної служби України (далі 

– ДФСУ) є запобігання та протидія контрабанді, боротьба з 
порушеннями митних правил на всій митній території України. 
Кінологічне забезпечення є складовою частиною комплексного 
механізму боротьби з контрабандою наркотичних засобів, 
психотропних речовин, зброї, боєприпасів та вибухових речовин.  

Для успішного використання кінологічних підрозділів в 
протидії контрабанді дієвою передумовою є ефективна система 
професійної підготовки кінологічних команд (кінологічна команда – 
фахівець-кінолог із закріпленим за ним службовим собакою). 

На професійний рівень фахівців-кінологів впливає низка 
факторів, серед яких значимими є постійне вдосконалення та 
виникнення нових способів контрабанди та зміна об’єктів 
контрабанди, зокрема, незаконна торгівля видами дикої природи та їх 
дериватів, що регулюються Конвенцією ООН про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни та флори, які знаходяться під загрозою 
знищення (CITES). 

Одним із способів підвищення кваліфікації кінологів є участь 
у різноманітних змаганнях, а саме: міжвідомчих, всеукраїнських та 
міжнародних. 

Велике значення для розвитку підготовки й використання 
кінологічних команд країн – членів СНД відіграло започаткування в 
2011 році щорічних Міжнародних змагань з багатоборства на першість 



 

77 
 

кінологічних структур митних служб держав - учасниць СНД (далі – 
Змагання), які проводились у 2011 р. – м. Москва, у 2012 р. – м. Баку, у 
2013 р. – м. Бішкек, у 2014 р. - м. Алмати (табл. 1).  
 
Таблиця 1. – Характеристика Змагань  

Дати 
проведення 

Учасники Номінації Змагань  
Призові місця за 

підсумками Змагань у 
командному заліку 

З 5 по 8 
вересня 

2011 року 

Взяли участь 
представники 8 
держав: 
Азербайджану, 
Вірменії, 
Білорусії, 
Казахстану, 
Киргизії, 
Молдови, Росії, 
України 

1. Пошук наркотичних 
засобів на вантажному 
автотранспорті. 
2. Пошук наркотичних 
засобів на легковому 
автотранспорті. 
3. Пошук наркотичних 
засобів у багажі. 
4. Пошук наркотичних 
засобів в приміщенні. 
5. Навики слухняності 

1 місце – команда фахівців-
кінологів Росії; 
2 місце – Білорусії; 
3 місце – України  

З 11 по 14 
вересня 

2012 року  

Взяли участь 
представники 6 
держав: 
Азербайджану, 
Білорусії, 
Киргизстану, 
Молдови,  Росії, 
України 

1. Пошук наркотиків у 
вантажному 
автотранспорті. 
2. Пошук наркотиків в 
легковому 
автотранспорті. 
3. Пошук наркотиків у 
багажі. 
4. Пошук наркотиків в 
приміщенні. 
5. Навички слухняності 

1 місце - команда фахівців-
кінологів Азербайджану,  
2 місце - Росії,  
3 місце – Киргизії 

З 16 по 20 
вересня 

2013 року 

Взяли участь 
представники 6 
держав:  
Азербайджану, 
Вірменії,  
Казахстану, 
Киргизстану,  
Росії, України 

1. Пошук наркотичних 
речовин на вантажному 
транспорті. 
2. Пошук наркотичних 
речовин у багажі; 
3. Пошук наркотичних 
речовин у приміщенні; 
4. Навички слухняності 

1 місце - команда кінологів 
Казахстану;  
2 місце - Азербайджану;  
3 місце - Росії 

З 6 жовтня 2014 по 10 жовтня 2014 на базі Кінологічного 
центру Комітету митного контролю Міністерства фінансів Республіки 
Казахстан, проводилися  міжнародні IV-ті Змагання. У цьому році 
кількість країн-учасників змагань значно збільшилась та у них брали 
участь представники 11 країн: Вірменії, Узбекистану, Азербайджану, 
Киргизстану, Росії, Таджикистану, Казахстану, Білорусі, України, 
Туркменістану, Молдови.  

Проведенню І Змагань передувала ціла низка подій: створення 
Комітету голів правоохоронних підрозділів Ради керівників митних 
служб держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (далі – 
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КГПП РКМС СНД), колегіального органу, який сприяє розвитку 
багатосторонньої митної співпраці; створення Робочої групи з питань 
кінологічної діяльності КГПП Ради керівників митних служб держав-
учасників СНД, яка є постійно діючим робочим органом КГПП та 
призначеної для організації взаємодії кінологічних підрозділів митних 
органів держав-учасниць СНД. 

Рішення про проведення І Змагань було прийняте на ІІ 
засіданні Робочої групи КГПП РКМС СНД 14-15 квітня 2010 року та  
було присвячено 20-річчю СНД.   

Змагання кінологічних структур мають не просто змагальний 
характер, а є продовженням роботи Комітету голів правоохоронних 
підрозділів Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД, 
зокрема, в галузі підготовки і застосування службових собак. 

Отже, участь у Змаганнях сприяє зміцненню міжнародного 
співробітництва серед митних структур у боротьбі з незаконним 
обігом наркотичних засобів, а також удосконаленню професійної 
майстерності посадових осіб кінологічних служб митних органів 
країн-учасниць СНД, закріпленню у кінологів вмінь та навичок 
ефективного застосування службових собак для своєчасного виявлення 
та запобігання фактам контрабанди наркотичних засобів та 
психотропних речовин. Під час змагань фахівці-кінологи мають 
можливість обмінятися досвідом в галузі підготовки та застосування 
службових собак в якості детектора заданих запахів, впровадження 
передових методик в кінологічну діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Формування стратегії економічного зростання сприятиме 
пошуку шляхів розвитку як країни, так і регіонів, вирішенню 
актуальної на сьогоднішній день проблеми -  домогтися керованості 
регіонів, або визначити можливості, що дозволяють країні та її 
частинам дійсно розвиватися.  
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Поки на це питання немає однозначної відповіді. 
В останні роки дуже багато уваги приділяється питанням стратегічного 
розвитку регіонів. Для цих цілей активно запозичуються корпоративні 
технології стратегічного управління, які виходять з того, що на 
майбутній стан тієї чи іншої території можна впливати за допомогою 
позитивно поставлених цілей і спланованих дій з досягнення нового 
якісного стану, що забезпечує відповіді на глобальні і національні 
виклики. Однак впровадити інструменти стратегічного управління в 
регіонах набагато складніше, ніж в господарюючих суб'єктах. Регіон - 
це слабоструктурироване і не об'єднане єдиною метою утворення, в 
рамках якого відсутня узгодженість, де кожен керується своїми 
інтересами, взаємовідносини пов'язані формальними правилами. Вони 
борються за територіальні ресурси (у тому числі владно-
адміністративні) і прагнуть включити конкуруючі та деструктивні з 
точки зору гармонійного росту країни цілі в стратегію розвитку 
регіону [1]. На наш погляд, не тільки ця обставина ускладнює 
використання інструментів стратегічного управління на регіональному 
рівні. До цих пір не вирішено багато питань змістовного характеру: які 
стратегії мають формуватися; скільки стратегій потрібно розробляти і 
яка їхня можлива підпорядкованість; як стратегія регіональної 
адміністрації повинна співвідноситися зі стратегіями великого та 
середнього бізнесу, які існують на території; як специфіка регіону 
впливає на зміст стратегій і т.п. Але при всіх зазначених труднощах 
розроблені методи і інструменти стратегічного менеджменту слід 
адаптувати до цілей управління на регіональному рівні. Вперше 
необхідність розробки економічної стратегії для компанії обгрунтував 
у 70-х рр.. XX в. Представник Гарвардської школи бізнесу К. Ендрюс. 
Він охарактеризував її як досягнення відповідності між існуючими 
ринковими можливостями і здібностями організації при заданому рівні 
ризиків. В основу розробки економічної стратегії їм було покладено 
SWOT-аналіз [2]. 
Необхідно врахувати, що дане визначення було дано тоді, коли 
розвивалися методи стратегічного планування, і про методи 
стратегічного менеджменту ще не було відомо. Тому упор був 
зроблений на облік існуючих ринкових можливостей, а не на їх зміну. 
Адаптуючи визначення економічної стратегії, дане К Ендрюсом, 
визначимо, що стратегія економічного зростання – це модель дії 
регіональної адміністрації щодо забезпечення економічного зростання 
в потоці майбутніх змін. Мета стратегії економічного зростання в 
регіоні можна визначити як обгрунтований економічний ріст і 
поліпшення його якості. Зміст стратегії визначається необхідністю 
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«розчищення» проблемного поля зростання в регіоні – пошуку 
відповідей на національні та глобальні виклики, подолання слабких 
сторін господарювання, використання виникаючих можливостей і 
ініціації інноваційних проектів за участю бизнізнесу, що означає 
посилення ролі регіональної адміністрації в пошуку способів впливу і 
накопичення ресурсів економічного зростання. У запропоновані цілі 
логічно вписуються методи регіонального прогнозування та сучасні 
форми реалізації програм і проектів, що створюють умови для 
інноваційного розвитку. 
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УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В КОРОЛІВСТВІ 
НІДЕРЛАНДИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Однією з ключових характеристик нідерландської вищої освіти є 
свобода, яка стосується реалізації права заснування вищих шкіл, 
свободи викладання, визначення пріоритетних принципів навчання та 
їх дотримання. Ці позиції гарантуються статтею 23 Конституції 
Королівства Нідерланди. Відтак, громадяни мають право засновувати 
вищі школи, визначати та підтримувати пріоритетні стратегії розвитку, 
виходячи з власних релігійних, ідеологічних і освітніх переконань. 
Підхід до гарантування отримання вищої освіти громадянам 
Нідерландів і студентам з інших країн ґрунтується на прагненні 
забезпечити такий рівень освіти, який гарантуватиме збереження своїх 
позицій у світових рейтингах. Підхід уряду щодо формування 
освітньої політики базується на ідеї забезпечення таких правових умов 
для студентів, професорсько-викладацького складу та 
адміністративних органів ВНЗ, за яких вони зазнаватимуть 
якнайменшого тиску і матимуть більше можливостей для реалізації 
свого конституційного права на свободу. 

http://library.by/portalus/modules/economics/read
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Вища освіта в Королівстві Нідерланди забезпечується також низкою 
нормативно-правових документів, зокрема: Законом про вищу освіту 
та дослідження, Законом про акредитацію у вищій освіті, Законом про 
студентське фінансування. Основним нормативно-правовим 
документом у сфері вищої освіти в Королівстві Нідерланди є Закон 
про вищу освіту та дослідження (1992). Цей документ містить загальні 
положення, включаючи мету та завдання діяльності у сфері вищої 
освіти та досліджень, положення про порядок планування та 
фінансування освітньої сфери, а також положення про можливості 
колаборації між різними установами або окремими адміністративно-
структурними підрозділами. У 2002 році Закон прийняли в новій 
редакції. Принципово новим в цьому документі став перегляд ієрархії 
відносин між вищими навчальними закладами та науково-дослідними 
інститутами з урядом, закріплення автономії нідерландських 
університетів і науково-дослідницьких центрів, гарантування їм права 
розпоряджатися фінансовими коштами самостійно, визначаючи 
пріоритетні напрями розвитку та інвестування. Таким чином, 
відносини між ВНЗ й урядом, згідно з цим документом засновуються 
на тому підході, що уряд займає позицію невтручання, окрім випадків, 
коли визначена політика діяльності ВНЗ може призвести до небажаних 
результатів в загальнодержавному масштабі. Ще однією гарантією 
автономії ВНЗ згідно з цим документом є свобода побудови 
навчально-виховного процесу, визначення відповідного змісту освіти. 
Однак, в ньому наголошується, що ВНЗ несе повну відповідальність за 
якість підготовки фахівців, їхню компетентність по закінченню 
навчання. Таким чином, Закон про вищу освіту та дослідження є 
основоположним з питань регулювання діяльності в сфері вищої 
освіти та наукових досліджень в Королівстві Нідерланди. 
Ще одним нормативно-правовим документом, який регулює 
функціонування вищої освіти в Королівстві Нідерланди є Закон про 
акредитацію у вищій освіті (2002), згідно з яким всі освітні програми, 
які пропонуються університетами та університетами професійної 
освіти, мають бути акредитованими за певними критеріями. Варто 
зазначити, що в Нідерландах тільки акредитовані програми підлягають 
державному фінансуванню та визнанню дипломів випускників. Дані 
про акредитовані програми заносяться до Центрального реєстру вищої 
освіти. Здійснення контролю якості вищої освіти та акредитації 
освітніх програм покладено на Нідерландсько-Фламандську 
акредитаційну організацію (NVAO), яка працює спільно з 
фламандським співтовариством Бельгії на основі ратифікованої у 2004 
році угоди про співпрацю. 
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Закон про студентське фінансування (2000 р.) регулює фінансові 
питання студентів. Цікавим в цьому документі є те, що його дія 
розповсюджується на студентів, яким не виповнилося 34 роки та які 
почали здобувати вищу освіту до 30 років. Кожен такий студент, який 
навчається з відривом від виробництва та відповідає низці вимог, має 
право отримувати базову стипендію. Також згідно з цим нормативно-
правовим документом, студенти в залежності від рівня доходів 
найближчих членів родини можуть претендувати на додаткові гранти 
до основної стипендії. На нашу думку, це є надзвичайно потужним 
стимулятором перепідготовки фахівців та механізмом запобігання 
безробіття в державі. 
Таким чином, проведене нами дослідження показало, що в Королівстві 
Нідерланди на сьогоднішній день основоположними нормативно-
правовими документами з питань регулювання політики сфери вищої 
освіти є чотири закони. Однак, варто наголосити на тому, що правове 
регулювання діяльності у сфері вищої освіти в Нідерландах 
забезпечується також різноманітними підзаконними актами, 
дослідження та аналіз яких і буде предметом наших подальших 
наукових розвідок. 
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ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ 
 

Культура це один з провідних ресурсів суспільних 
перетворень і у зв’язку з цим вона має право на всебічну підтримку з 
боку держави, яка несе юридичні та моральні обов’язки за збереження 
та розвиток духовного потенціалу нації сьогодні та у майбутньому. 

http://www.st-ab.nl/wetten /0718
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Негативні тенденції в розвитку культурного життя Україгни 
особливо гостро проявили себя в останні роки, що значною мірою є 
наслідком непродуманої державної культурної політики.  

Культура є важливим фактором духовного оновления 
суспільства, в наслідок чего соціально-культурна сфера має стати 
одним з важливих пріорітетів политики держави, інвестиції в яку 
дадуть змогу прискорити та оптимізувати процеси суспільної 
трансформації, забеспечити перспективний розвиток держави.  

Пріоритети культури - це пріоритети перспективного 
розвитку, бо підтримуючи культуру, суспільство відтворює себе як 
цілісну соціально-культурну систему. У зв’язку з чим державна 
культурна політика повинна вироблятися на основі оптимального 
співвідношення регуляції та самоорганізації, прямых і зворотних 
зв’язків, на людському вимірі всіх здійснюваних перетворень, 
вибудовувані оптимального співвідношення соціальних, экономічних 
та духовних факторів розвитку суспільства.  

Але специфіка сфери культури в Україіні визначається 
застарілими методами управління, що залишились у спадок від 
радянських часів, та в більшості, не зважаючи на економічні 
перетворення у державі, є неефективними для творчої реалізації 
суспільства і  неконкурентноздатними в порівнянні з європейським 
підходом. 
 Інтеграція України у Європейське співтовариство вимагає від 
держави шукати нові підходи до управління сферою культури, відійти 
від застарілого адміністрування. 

В Україіні на сьогодні сфера культури адмініструється від 
централних органів виконавчої влади до місцевих органів управління, 
як через місцеві державні адміністрації так і органами місцевого 
самоврядування. При цьому залишається розмежування на державну 
та комунальну власності субєктів сфери культури,  що інколи не 
дозволяє в повній мірі визначати єдиний вектор напрямку діяльності 
сфери культури в одному регіоні [1]. 
 Субєктами управління сферою культури є Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство 
культури України, обласні та районні державні адміністрації, обласні 
та місцеві ради депутатів та їх виконавчі органи [2]. 
 Обєктами управління сфери культури є заклади, установи, 
підприємтсва, організаії, творчі спілки, індивідуальні професійні 
творчі працівники [3]. 
 Основною ланкою виконавчої вертикалі, на яку покладається 
виконання законів, указів, постанов та розпоряджень уряду, у цілому 
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завдань соціально-економічного розвитку регіонів є регіональні 
(місцеві) органи виконавчої влади. Саме ці органи здійснюють 
постійний вплив на нижчі рівні влади, обєкти управління всіх форм 
власності, економічну, соціальну, гуманітарну та інші функціональні 
сфери життєдіяльності регіону. Такими органами є депаратменти, 
управління, відділи культури , туризму та охорони культурної 
спадщини обласних та місцевих державних адміністрації. 

Таким чинов, наведений теоретичний аналіз системи 
управління сфери культури в України підводить до перспективи 
глибшого дослідження ролі органів місцевого самоврядування, як 
управлінської оргнізації сфери культури, які на сьогодні мають 
проблему управління культури процессами на відповідних територіях.  

Необхідно також досліджувати особливості взаємодії оргнів 
місцевого самоврядування, центральних органів виковавчої влади та 
місцевих державних адміністрацій щодо вироблення головних засад 
фінансування та реалізації державної гуманітарної політики.  

Окрім цього необхідно детально вивчити роль органів 
місцевого самоврядування у взаємодії з місцевими державними 
організаціями та організаціями у сфері культури, реальних потреб та 
інтересів територіальних громад на шляху до Європейської інтеграції. 
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БАНЕРНА РЕКЛАМА ЯК РІЗНОВИД ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 
Система маркетингу і реклами зазнала значних змін, пов'язаних 

з інформаційно-комунікаційними технологіями. 
На даний момент часу інтернет-маркетинг асоціюється з 

трьома бізнес-моделями: дві основні – бізнес для бізнесу (Business to 
Business – B2B) і бізнес для споживача (Business-To-Consumer – B2C) і 
третя модель , що отримала менше популярності це – користувач для 
користувача (P2P). 
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Інтернет-маркетинг дає чіткі статистичні дані про ефективність 
маркетингової кампанії. Інтернет-маркетинг як і класичний маркетинг 
складається з аналізу попиту та реклами [2, с.456].  Аналіз попиту в 
інтернеті – це збір даних для проведення статистики з метою 
визначення купівельної спроможності цільової аудиторії. Реклама в 
інтернеті – це ряд заходів з просування інтернет-ресурсу або продукту 
інформацію, про інтернет-ресурс у глобальній мережі. Інтернет-
маркетинг є невід'ємною частиною рекламної кампанії, де   реклама 
виступає як оплачений учасниками ринку і каналами розповсюдження 
інформації захід з установлення засобами мережі Інтернет двосторонніх 
комунікацій [1, с.168]. Головну зміну інтернет-маркетинг вніс до 
рекламної індустрії. Вплив інтернет-маркетингу значно збільшується в 
B2B. На сьогоднішній день неможливо зустріти відому компанію, яка 
не практикує рекламу в інтернеті. 

Основними видами інтернет-маркетингу є:  банерна реклама; 
контекстна реклама;  пошукова оптимізація сайту. 

Сучасний Інтернет маркетинг не можливо уявити без банерів, 
які активно використовуються для проведення різних рекламних 
кампаній в мережі і пошукової оптимізації сайту. Достатньо 
ефективним спосом реклами є інтернет- маркетинг, але іміджевий, 
тобто  рекламування торгової марки, фірмового логотипу, для 
розкручування імені. Не залежно від того, чи цікавить користувача 
пропонований йому банер, візуальне нагадування здійснюється хоча, 
співвідношення з переглядів/переходів складає, в кращому разі, 100/1. 

Банер( англ. Banner прапор, транспарант) як графічне 
збраження рекламного характеру розміщують для залучення 
потенційних клієнтів або для формування іміджу. 

Банери, розміщені на веб-сторінках, виконують різноманітні 
функції, головні з яких – залучення користувачів на оптимізований 
сайт, які можуть стати майбутніми клієнтами, і внести певний штрих у 
просування товарів / послуг/брендів. Банерв інтернет-рекламі  — 
статичний або анімований графічний блок (рідше відеофайл), який 
пов'язаний через гіперпосилання із сайтом рекламодавця або сторінку 
з додатковою інформацією.  

Класичний веб-банер — графічний файл 
формату GIF, SWF або JPG. Зображення на них можуть бути як 
статичні, так і анімовані (у форматі GIF ефект руху досягається 
чергуванням декількох зображень). Сучасніші інтернет-банери 
виготовляються за технологіями Flash або Java. На відміну від 
традиційних, що використовують растрову графіку, ці банери 
використовують векторну графіку, що дозволяє робити анімаційні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/GIF
http://uk.wikipedia.org/wiki/SWF
http://uk.wikipedia.org/wiki/JPG
http://uk.wikipedia.org/wiki/Flash
http://uk.wikipedia.org/wiki/Java
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
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ефекти при невеликому розмірі банера. Крім того, Flash-банери 
надають можливість використання звукових ефектів, що підвищує 
ефективність банера як рекламного носія в порівнянні з традиційним. 
Останнім часом все популярнішим є створення не стандартних 
банерів, що використовують асинхронну видачу, виходять за свої 
межі. Такі банери називаються "розхлоп" банерами. 

Банерна реклама складається з 3-х компонентів: грамотного 
медіапланування, креативу та медіабаїнгу. 

1. Для проведення банерної рекламної кампанії необхідно 
чітко розуміти цільову аудиторію, цілі та задачі. Медіапланування не 
обмежується лише вибором рекламних площ, це, в першу чергу, 
процес якісного аналізу поведінки  в інтернеті. Калькуляція ряду 
показників дозволить визначити максимально ефективні розміщення, а 
отже – привести на Ваш сайт більше потенційних клієнтів. Банери 
маюь можливість побачити  від кількох тисяч до мільйонів 
користувачів інтернету, залежно від медіаплану.  

2. Одним із завдань банерної реклами є створення не просто 
креативних, але й ефективних банерів. На реалізацію цієї мети 
працюють кращі дизайнери-аніматори, котрі готові реалізувати задачі 
будь-якої складності.  

3.Медіабаїнг передбачає визначення  площі, для цільової 
аудиторії, і  креативність розміщення банерів  в потрібний час за 
кращою ціною, а інколи на спеціальних умовах [3, с.76 ]. 

Отже, банер на сьодні це найефективніший інструмент 
реклами в Інтернеті. Його головне призначення полягає в тому, щоб 
привернути увагу, здивувати та зацікавити потенційного клієнта. 
Банер має бути помітним, але не нав’язливим, і розміщатися на 
популярних ресурсах схожої тематики. Банер навіть можна назвати 
візитівкою, тому що саме з нього потенційні клієнти отримують першу 
інформацію про компанію. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ  

 
Суттєвим етапом при реалізації цільового планування та 

прогнозування прибутку у загальній структурі моделі управління 
прибутком суб'єкта господарювання є аналіз точки беззбитковості – 
фінансово-математична модель дослідження взаємозв'язку між 
формуванням прибутку суб'єкта господарювання залежно від зміни 
доходів від реалізації товарів (надання послуг чи виконання робіт) у 
розрізі покриття окремих груп витрат (умовно-змінних та умовно-
постійних витрат). 

Аналіз точки беззбитковості підприємства має на меті 
визначення того цільового рівня обсягів реалізації та рівня доходу 
(вхідних грошових потоків), за умови досягнення якого підприємство 
забезпечує повне покриття власних витрат (вихідних грошових 
потоків), включаючи умовно – змінні та умовно - постійні витрати. 
Слід відмітити, що рівень обсягу реалізації (ділової активності на 
цільовому ринку) суб'єкта господарювання що відповідає точці 
беззбитковості, має розглядатися як орієнтир формування ринкової 
позиції підприємства, неможливість досягнення якого свідчить про 
недоцільність виходу на даний ринок або ж присутності на ньому. З 
іншого боку, точка беззбитковості використовується для оптимізації 
структурування витрат з метою збільшення рівня прибутковості 
(абсолютної величини прибутку) з позиції зменшення частки 
постійних витрат.  

Для фінансового менеджера граничний аналіз є дієвим 
механізмом цільового планування та прогнозування прибутку, 
зокрема, у частині інтеграції планування прибутку суб'єкта 
господарювання та його грошових потоків, крім того, граничний 
аналіз використовується для оцінки реальності окремих сценаріїв 
розвитку підприємства у плановому періоді, у тому числі 
обґрунтованості цільових показників планування та прогнозування 
прибутку. Основні параметри практичної реалізації моделі граничного 
аналізу визначаються, як і будь-якої фінансово-математичної моделі, 
шляхом обґрунтованого введення певних припущень, виконання яких і 
є об'єктивною умовою забезпечення її достовірності, об'єктивності і, 
відповідно, ефективності. 

Так, для граничного аналізу як форми цільового планування та 
прогнозування прибутку суб'єкта господарювання характерним є 
вимоги щодо дотримання наступних вимог: 
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 максимальний обсяг прибутку суб'єкта господарювання 
досягається у точці поєднання оптимальних величин обсягів реалізації 
товарів (надання послуг чи виконання робіт) та ціни за одиницю 
товару (послуги чи роботи);  
 групування витрат підприємства у розрізі умовно-постійних та 
умовно-змінних; 
 механізмом цільового планування та прогнозування прибутку 
у рамках граничного аналізу є дослідження ринкового механізму 
реакції попиту на товари підприємства залежно від зміни пропозиції; 
 цільовим напрямом граничного аналізу є виявлення рівня 
динамічної рівноваги між попитом та пропозицією та кількісна оцінка 
рівноважної ціни та обсягів реалізації, при цьому ціна на одиницю 
товару суб'єкта господарювання розглядається як основний інструмент 
стимулювання попиту, що дозволяє говорити про об'єктивну 
необхідність при цільовому плануванні та прогнозуванні прибутку 
інтеграції граничного аналізу та формування політики ціноутворення. 

В основу цільового планування та прогнозування прибутку 
суб'єкта господарювання покладено поєднання фінансово-
математичних методів та способів кількісної та якісної оцінки 
прибутковості і рентабельності операційної діяльності підприємства. 
Слід відмітити, що практична реалізація такого поєднання реалізується 
шляхом проведення бюджетування фінансових результатів (перш за 
все, операційного прибутку) підприємства, в основі якої лежить 
система планових (прогнозних) бюджетів – цільовий комплекс 
оперативних планових завдань, сформульованих за окремими 
напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Слід відмітити, що бюджетування фінансових результатів 
діяльності суб'єкта господарювання у структурі моделі управління 
прибутком підприємства має виконувати такі завдання: по-перше, 
визначення обсягу та складу витрат, що пов'язані із окремими 
напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства (у 
розрізі операційної, інвестиційної та фінансової), або ж витрат суб'єкта 
господарювання у розрізі центрів витрат, перш за все, структурних 
підрозділів підприємства; по-друге, забезпечення покриття згаданих 
витрат за рахунок сукупності джерел формування фінансових ресурсів 
суб'єкта господарювання, перш за все, прибутку від операційної 
діяльності. 

При цьому, важливими елементами бюджетування фінансових 
результатів є достовірна оцінка абсолютних величин таких фінансових 
показників як виручка від реалізації, сукупні витрати та їх 
структурування, прибуток суб'єкта господарювання, методологічним 
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же забезпечення бюджетування фінансових результатів, залежно від 
індивідуальних особливостей суб'єкта господарювання та його потреб, 
є сукупність різноманітних фінансово-математичних методів та 
способів кількісної та якісної оцінки ключових параметрів формування 
прибутку суб'єкта господарювання. 
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Київський коледж економіки та менеджменту Міжгалузевої академії 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
В основі факторного аналізу, специфіки управління 

інформаційними потоками у сфері надання електронних державних 
послуг лежать економічні передумови в умовах запозичення системою 
державного управління інноваційного менеджменту з сфери 
підприємництва, коли в основі ефективності електронних державних 
послуг лежать принципи доступності та економічної ефективності. 

Надання електронної послуги включає наявність абсолютно 
конкретного, абсолютно «індивідуалізованого» або 
«персоніфікованого» її замовника або одержувача як в особі 
населення, так і в особі підприємницьких структур та їх асоціацій. Так, 
якщо масове товарне виробництво орієнтується на деякого 
«усередненого» споживача, то в даному випадку масове виробництво 
замінюється виробництвом конкретних абсолютно «персоніфікованих 
електронних послуг» з усією  

Процес надання електронних державних послуг повинен 
включати якісно новий рівень інтеграції структур органів державного 
управління, зайнятих їх наданням. Цей якісно новий рівень може бути 
досягнутий тільки за рахунок трансформації організаційно-
економічної та організаційно-управлінської побудови традиційних 
організаційних структур відповідно до їх місця і ролі в процесі 
надання електронних державних послуг на базі сучасних 
інформаційних технологій [2, с. 202]. 

При цьому рівень доступності цих послуг повинен відповідати 
умовам «тут і зараз», в одному місці і максимально оперативно. Тільки 
такий підхід до трансформації усієї системи органів державного 
управління, що надають електронні державні послуги, може 
мотивувати формування, так званих, «безшовних» організацій, де 



 

 

 

90

упродовж усього процесу створення і надання цієї послуги 
забезпечується максимально вільна циркуляція інформаційних 
ресурсів. 

Таким чином, техніко-технологічний розвиток глобальної 
економіки значною мірою обумовлює зміну організаційних та 
управлінських форм і методів не лише на рівні економічних суб’єктів, 
але і на рівні держави, що і стало найважливішою передумовою 
формування інноваційних технологій у сфері надання електронних 
державних послуг. 

При цьому організаційно-економічним механізмом 
формування цих інноваційних технологій у сфері державного 
управління стає механізм запозичення державою як самих передових 
технологій, так і методів ефективного менеджменту, посилення 
ринкової орієнтації державних установ, що виражається в наданні 
високоефективних, високо доступних електронних державних послуг 
населенню і бізнесу. 

Необхідно відмітити, що характеристику проблем розвитку і 
використання інформаційних технологій у сфері надання електронних 
державних послуг в Україні, враховуючи комплексний характер 
процесів інформатизації, доцільно розглядати, передусім, по 
відношенню до критеріальних чинників розвитку і 
широкомасштабного використання інформаційних технологій у сфері 
надання електронних державних послуг, які існують в державі [1]. 

До цих чинників ми відносимо економічну та інвестиційну 
привабливість регіонів, рівень розвитку людського потенціалу, 
наявність необхідних інститутів державного управління сфери 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

З іншого боку, до чинників супутнього характеру ми 
відносимо чинники, що сприяють безпосередньо розвитку самих 
інформаційних технологій, що включають рівень інформатизації 
органів державного управління, рівень розвитку і використання 
інформаційних технологій в освіті, охороні здоров’я та культурі. 

Завдяки зусиллям органів державної влади України, 
спрямованим на прискорення темпів соціально-економічного розвитку, 
а також традиційно розвиненій системи освіти сформувалися досить 
сприятливі умови для впровадження і розвитку системи надання 
електронних державних послуг. В той же час окремі чинники 
здійснюють різний вплив на цей процес. 

Однією з основних умов успішної реалізації державної 
політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення 
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навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в 
інформаційному суспільстві. 

Основними засадами розвитку інформаційного суспільства та 
Національною доктриною розвитку освіти визначено пріоритетні 
заходи, що спрямовані на реалізацію державної політики у зазначеній 
сфері, здійснення яких, зокрема, забезпечить удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві, створить умови для приведення рівня і якості освітнього 
потенціалу у відповідність з вимогами кадрового забезпечення 
інноваційного розвитку України. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЮТЮНОВІЙ ГАЛУЗІ 
 

Ринок тютюну в Україні є одним з найбільш конкурентних та 
динамічних серед національних ринків тютюнової продукції. На ньому 
представлено близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань 
сигарет, тому не дивно, що тютюнова галузь знаходиться під пильним 
наглядом держави. Незважаючи на серйозні законодавчі обмеження 
щодо реклами та збуту тютюнової продукції, компанії швидко 
змінюють свою організаційну структуру та методи управління 
маркетинговою діяльністю для більш гнучкого реагування на зміни 
попиту, який внаслідок таких обмежень має тенденцію до зниження. 

Набуття чинності Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, 
спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» змусило 
тютюнові компанії переглянути свою маркетингову політику, 
стратегію, реорганізовувати маркетингову службу, адаптуючи її до 
нових ринкових умов. До прийняття цього закону основним напрямом 
діяльності маркетингового відділу в більшості компаній, зокрема 
компанії JTI було просування брендів, сегментація, позиціювання, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
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створення іміджу та інше. В той час, коли зовнішня реклама, реклама 
на телебаченні та у друкованих виданнях була заборонена, компанія 
націлювала свою діяльність на роботу з покупцями через 
консультантів,організацію і спонсорство розважальних та спортивних 
заходів. Тому роль консультантів у точках продажу була дуже вагома. 
Консультанти розповідали про нові продукти, властивості товару, 
мали можливість переконати покупця до переключення на новий 
бренд. 

Найбільш ефективними виявилися промоакції з 
використанням сувенірної продукції, яка спонукала споживачів до 
купівлі. Компанія JTI розпочала новий проект «Консультант з 
тютюнової продукції». Бажання отримати корисну інформацію про 
продукт засвідчили 68% опитаних споживачів ( за даними компанії 
JTI, жовтень 2012) [3]. В результаті був складений список з понад ста 
запитань споживачів та відповідей на них. Висока результативність 
роботи консультантів спричинила надходження позитивних відгуків та 
запрошень до співпраці від власників торгових точок роздрібних 
мереж. 

До прийняття зазначеного закону [1] маркетинговий відділ 
компанії мав товарно-функціональну структуру відповідно до брендів: 
Супер-преміум (Winston, Glamour), Преміум+ (Camel, Sobranie), 
середнього та нижнього цінового сегментів (Monte Carlo, LD тощо) та 
підрозділ з питань з розвитку нової продукції. Після його 
імплементації відбулась реорганізація маркетингового відділу: 
скорочення кількості маркетологів призвело до об’єднання усіх бренд-
груп в один підрозділ. Також залишився підрозділ з питань розвитку 
нової продукції [3]. 

Особливу увагу було приділено питанню об’єкту та засобів 
комунікацій. В компанії було вирішено створити два нових підрозділи: 
комерційної стратегії та комунікацій. Основними завданнями 
комерційної стратегії стала діяльність щодо пошуку нових каналів 
збуту та точок продаж, пошук інновацій у методах продаж, пошук 
нових можливостей функціонування бізнесу. 

Підрозділ комунікацій займається питаннями комунікацій в 
торгівлі та внутрішньо-корпоративними комунікаціями. Новий закон 
[2] обмежував майже всі види комунікацій тютюнової компанії зі 
споживачами, тому компанія вирішила комунікувати з власниками 
торгових мереж, тому що від цього залежить розташування місця 
товару на полицях та його ціна. Отже, головною метою в таких умовах 
стало стимулювання торгового персоналу. 
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Внутрішньо-корпоративні комунікації здійснюються фактично 
без змін: за допомогою щотижневої розсилки новин тютюнової галузі, 
збутових інновацій результатів продаж по брендам. За необхідності 
відбуваються збори працівників відділів, на яких персонал 
інформується про зміни в оргструктурах, виведення на ринок нових 
продуктів тощо [3]. 

Отже, головною особливістю управління маркетинговою 
діяльністю тютюнових компаній є адаптація до нових умов ведення 
бізнесу шляхом реструктуризації маркетингових підрозділів, 
вдосконалення комунікаційної політики та розробка стратегій 
утримання конкурентних позицій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ ВИЩОЇ  ОСВІТИ  В  УКРАЇНІ В 
УМОВАХ  ІНТЕГРАЦІЇ  В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ОСВІТНІЙ  

ПРОСТІР 
 

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 
життєдіяльності, це стосується і вищої освіти. На початку XXI ст. 
Україна почала модернізацію освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог і зараз активно працює над практичним 
приєднанням до Болонського процесу, основна мета якого - створити 
єдину загальноєвропейську систему освіти, сильну і 
конкурентоспроможну. В епоху глобалізації найвпливовішими 
чинниками соціальної динаміки стають інформація, наука і освіта.  

Освіта – це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з 
отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення [2]. 
Особливе місце в загальнодержавній системі освіти України займають 
вищі учбові заклади. Вони насамперед повинні працювати на 
перспективу розвитку суспільства. Сьогодні особливо гостро стоять 
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проблеми розвитку вищої освіти. Як підкреслює В.П. Андрущенко, 
вища школа покликана формувати інтелект нації. Від цього залежить її 
майбутнє [1].  

Проблеми розвитку вищої освіти в Україні торкалися такі відомі 
науковці як В.П.Андрущенко, І.В.Артьомов, Н.В.Дудко, Ю.Жук, 
М.З.Згуровський, М.М.Карпенко, М.В.Кісіль, В.Г.Кремень, 
А.І.Кузьмінський, С.М.Ніколаєнко, Є.В.Пузирьов, С.Серебрянський, 
Є.Суліма та ін. 

На сучасному етапі реформа вищої освіти України здійснюється 
у двох площинах: національної стратегії соціально-економічного 
розвитку та співпраці і інтеграції в європейський і світовий освітній 
простір [4]. Запровадження основних положень Болонського процесу 
передбачає не лише забезпечення високого рівня якості вищої освіти і 
сприяння мобільності суб'єктів європейських університетів шляхом 
кроскультурного визнання кваліфікацій та їх профілів, а також 
врахування національних підходів до організації навчання, змісту 
освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою. 
Отже, мова не йде про пряме запровадження закордонного досвіду в 
навчальний процес українських вишів, навпаки, особлива увага 
приділяється тому, щоб кожен ВНЗ, поряд із врахуванням загальних 
рекомендацій та порад міністерства освіти України, формував своє 
власне освітнє середовище, культуру організації навчання, культуру 
викладачів і студентів, культуру оцінювання навчальних досягнень 
студентів, культуру забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців 
та науково-педагогічних працівників.  

Стратегія розвитку вищої освіти України в умовах Болонського 
процесу передбачає створення такої інфраструктури, яка дозволить 
вищим навчальним закладам максимально реалізувати свій 
індивідуальний потенціал в плані відповідності до високих вимог 
Європейської системи знань і адаптувати систему вищої освіти 
України до принципів, норм, стандартів і основних положень 
Європейського простору вищої освіти.  

Сьогодні українська освітня система поки що мало придатна для 
того, щоб готувати освічені і кваліфіковані кадри для сучасного ринку 
праці. Так, визначено основні площини, які потребують реформування 
та модернізації. Перша – це введення дворівневої системи вищої 
освіти. У цьому контексті найбільш поширена проблема полягає у 
механічному перетворенні цілісної програми навчання на дворівневу 
структуру, при цьому залишається поза увагою введення суттєвих 
програмних змін. Друга – це якісні зміни в навчальному процесі, так 
само як і змістовне наповнення навчальних програм відповідних 
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освітніх рівнів. Третя – це питання підготовки науково-педагогічних 
кадрів. Існує необхідність підтримки молодих науковців шляхом 
підвищення кваліфікації, надання кращим із них грантів для наукового 
стажування за кордоном [5]. 

Однак, треба відзначити, що українська система вищої освіти за 
останні роки суттєво змінилась. Намітились нові тенденції її розвитку, 
серед яких найважливіші – зростання темпів і масштабів підготовки 
спеціалістів, кардинальна зміна орієнтирів в організації та плануванні 
навчального процесу у вищих навчальних закладах України, 
використання новітніх інформаційних технологій у підготовці 
кваліфікованих спеціалістів [3]. Проведений аналіз змін у сфері вищої 
освіти України дозволяє зробити висновок, що на даний час 
відбувається інтенсивна реорганізація структури українських ВНЗ, 
здійснюється адміністративна реформа та деякі перебудови у системі 
навчанні, як, наприклад, введення модульно-рейтингової системи у 
багатьох ВНЗ та оцінювання за стобальною системою.  

Таким чином, можна зазначити, що процес євроінтеграції 
України успішно триває, має певні досягнення та перспективи. 
Впровадження процесу інтеграції в європейський освітній простір 
вимагає від нашого суспільства розуміння важливості освіти для 
подальшого розвитку держави, залучення вищої школи нашої країни 
до загальноєвропейського інтелектуального і освітнього простору. 
Тому потрібне подальше реформування вищої освіти з метою 
створення єдиного ринку праці вищої кваліфікації, забезпечення 
мобільності викладачів і студентів за рахунок стандартизації ступенів 
вищої освіти та, відповідно, дипломів. В свою чергу, це сприятиме 
зростанню конкуренції на ринку освітніх послуг, що змусить ВНЗ 
України поліпшувати свій імідж шляхом підвищення якості освіти і 
бути спроможними забезпечити такий рівень знань, що гарантує 
студенту в майбутньому працевлаштування на європейському ринку 
праці. 
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МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДИСЦИПЛІН   В 

КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 
 

Сучасні зміни в системі освіти обумовлені стрімкими темпами 
розвитку економіки знань, проникненням її в усі галузі і сфери 
господарства, науки і техніки, високодиференційованими і 
зростаючими вимогами до кваліфікації фахівців та їх професійної 
діяльності. В таких умовах будь-які знання швидко застарівають, 
ключовою перевагою на ринку праці стає здатність людини до 
самонавчання. 

Відповідно в освітніх стандартах домінуючим стає новий 
принцип формування програми навчання – замість класичного набору 
знань, умінь і навичок чільне місце посідає система компетенцій. 
Такий підхід принципово відрізняється від класичного переміщенням 
фокусу освітньої діяльності від процесу до результату, від методів до 
цілей. При цьому замість конкретного комплексу теоретичних і 
практичних методів, якими повинен оволодіти випускник, вводиться 
набір цілей і завдань, які потрібно вміти досягати і вирішувати, а вибір 
сучасних і ефективних методів викладання покладається на викладача.  

Методика викладання в межах  нової педагогічної парадигми 
при цьому покликана сформувати в студентах прагнення до отримання 
знань самостійно, вміння думати, узагальнювати і робити висновки, а 
не надання їм знань в готовому вигляді. Практичний маркетолог 
навряд чи досягне успіху, якщо він не має особливого маркетингового 
мислення [3]. 

Особливість маркетингу полягає в його міждисциплінарній 
природі: у ньому тісно переплелися економічні, математичні і 
психологічні методи, теорія управління, соціологія і статистика. До 
того ж, на сучасному етапі маркетинг перетворився на філософію 
бізнесу, що сприяє успішному функціонуванню підприємства у 
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ринковому середовищі. Маркетинг має прихильників і противників, 
активно обговорюється науковцями і практиками. Тому заняття з 
маркетингу доцільно проводити не лише в прикладному ключі, 
орієнтуючись на засвоєння інструментів і прийомів, але і в проблемно-
орієнтованому ключі, орієнтованому на розуміння [1]. 

Зміна цілей викладання змінює зміст дисципліни. В програму 
включаються необхідні сучасному фахівцеві елементи соціальної, 
етичної та екологічної відповідальності, сталого розвитку, гуманізму, 
методики збагачуються морфологічним аналізом, психоаналітичними 
та евристичними методами [1]. 

Зміна змісту неминуче веде і до зміни форми. Класична форма 
занять у вигляді лекцій і семінарів поступово змінюється 
інтерактивними комплексними заняттями, які передбачають 
двосторонню взаємодію викладача зі студентами, включення в 
структуру заняття міні-ігор, обговорень, активний обмін думками. 
Нові цілі, форма і зміст маркетингу як дисципліни змушує 
застосовувати нові інноваційні методи викладання. Деякі з них, що 
відображають особливості сучасного підходу до викладання 
маркетингу в аграрному ВНЗ, представлені нижче. 

По-перше, маркетинг - відносно молода наука, термінологічна 
база якої ще не усталена, що дає змогу студентам самим формувати під 
час занять власні, більш зрозумілі і відповідні рівню і життєвим 
позиціям визначення (поряд з класичними визначеннями, 
представленими у навчальній літературі). Це не тільки розвиває в 
студентах креативність і наукову ерудицію, але і дозволяє їм повніше 
зрозуміти суть досліджуваного явища або процесу, так як спроба дати 
власне визначення змушує розглянути об'єкт у всіх можливих 
ракурсах, контекстах, у всьому різноманітті внутрішніх і зовнішніх 
зв'язків. Прикладами може бути визначення категорій «маркетинг», 
«аграрний маркетинг», «маркетингові дослідження»,  «маркетингова 
стратегія» тощо.  

Другою особливістю є проблемна орієнтація - студенти 
орієнтуються на формування власної думки і поглядів на складні 
соціально-економічні проблеми. Прикладом є формування складних 
управлінських ситуацій та пошук шляхів виходу з них із 
застосуванням маркетингових засобів та інструментів. Формуючи 
різного рівня творчі завдання, викладач стимулює студентів до 
вивчення дисципліни та креативності, яка сьогодні є невід’ємною 
складовою успішного маркетолога [2]. 

Наступною особливістю є інтерактивність. До лекції повинні 
бути включені дискусії, обговорення ситуацій, міні-ігри, що 
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ілюструють різні положення маркетингу. Курс лекцій має бути 
побудований на основі тих же принципів, що і ефективна реклама 
(увага-інтерес-бажання-дія). В курсі повинні використовуватися 
основні мотиватори, характерні для сучасних методів просування, у 
т.ч. безпосередня участь в обговоренні, гумор. 

Обов’язковим є високий рівень вимог до володіння предметом 
викладачем, за необхідності оперативна перебудова прикладів під 
особливості сприйняття конкретної аудиторії.  

Наступний доцільний елемент - ділові ігри та симулятори. 
Метод симуляції професійної діяльності полягає в рішенні студентами 
завдань, схожих з реальними проблемами, в умовах максимально 
наближених до реальності - дефіцит часу, неповнота інформації, 
неможливість визначення критеріїв оптимального рішення тощо. 

У сформованих умовах до викладачів маркетингових 
дисциплін висуваються різноманітні вимоги. Серед них можна 
відзначити [1]: 

- достатній рівень навичок в риториці, педагогіці, знання 
психології; 

- креативність, наукова сміливість, наявність власної думки; 
- лідерські якості, комунікативність, високий рівень емпатії; 
- здатність до навчання, володіння комп’ютерними  

технологіями; 
- практичні навички в предметі, використання реальних 

прикладів.  
Наведені вище вимоги дещо відрізняються від класичних, але 

вони необхідні для успішної педагогічної діяльності. Сучасний 
викладач повинен бути більшою мірою лідером, здатним зацікавити 
студентів, сформувати в них необхідні якості, спонукати до 
самостійного розвитку, пошуку й удосконалення нових знань, ніж 
хранителем і розповсюджувачем унікального знання. 
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СВІТОВІ ТЕДЕНЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 
В сучасних економічних умовах головним багатством 

підприємства є не стільки фінанси, скільки його співробітники. 
Персонал - це цінний ресурс, капітал, в який необхідно 

вкладати інвестиції для отримання прибутку. На сьогоднішній момент 
українські організації все частіше стикаються з дефіцитом 
кваліфікованих кадрів, що призводить до усвідомлення вищим 
керівництвом необхідності інновацій в управлінні персоналом, і 
зокрема, в системі мотивації. 

Багато методів мотивації, які вважаються у нас інноваційними, 
найчастіше давно практикуються західними країнами. Однак не всі 
зарубіжні методи, що застосовуються на заході і в Європі, мають 
ефективність в Україні. Якщо на більш ранніх стадіях розвитку 
мотиваційних механізмів управління персоналом перевагу віддавали 
матеріальним методам, керуючись логікою, що кожен співробітник 
влаштовується на роботу з метою заробити певну суму грошових 
коштів, необхідних йому і його родині, то сьогодні провідними 
потребами для професіоналів високої кваліфікації є аж ніяк не базові 
потреби, а потреби в саморозвитку та самореалізації. У зв'язку з цим 
нематеріальні методи займають визначне місце. 

  До фінансових методів належать премії, придбання 
співробітниками акцій підприємства, відсотки від угоди, і ефективна 
система оплати праці. У сучасній організації дуже велика кількість 
посад та спеціальностей, тому виникають складнощі з розробкою 
справедливої та ефективної системи оплати праці. Надзвичайно 
складно оцінити, хто представляє найбільшу цінність для організації. 
Найчастіше, рішенням є думка керівництва, причому не завжди 
об'єктивна. 

Нематеріальних способів мотивації на даний момент існує  
безліч. Розглянемо самі нестандартні з них, можна сказати майже 
атипові для України: 

 Турбота про дітей співробітників.  
Згідно зі статистикою, більше половини матерів, діти яких ще 

не досягли шестирічного віку - працюють. Сюди можна віднести 
створення на базі підприємства дитячого садка, грошові компенсації 
на утримання дитини, інформаційну підтримка, створення гнучкого, 
плаваючого графіку. 
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 Правовий захист.  
 Корпоративний правовий захист буває двох видів: 
1. На підприємстві створюється (або залучається з боку) 

спеціальний відділ, що допомагає всім співробітникам 
2. На кожного співробітника виділяється певна сума, яку 

людина може при необхідності перевищити, але зі своєї кишені. 
 Відшкодування оплати за навчання. 

Пропозиція компанії оплатити навчання співробітника дозволяє 
залучити найбільш талановиті молоді кадри. 

 Заходи щодо збільшення лояльності співробітників 
Лояльне ставлення можна інтерпретувати як мотивацію 

людини працювати на користь організації, відстоювати її інтереси в 
різних сферах. Лояльні працівники готові змиритися з тимчасовими 
труднощами компанії, прийняти необхідні організаційні зміни. Такі 
співробітники дорожать своїм робочим місцем саме в цій компанії. 
вони прагнуть якнайкраще виконати свою роботу 

Підприємства в США, роблять особливий наголос на 
страхування своїх співробітників, і їх підвищення їх кваліфікації. 
Вартість навчання в найпрестижніших академіях США становить від 
50 до 200 тисяч доларів за 2 роки. Зазвичай компанія оплачує 50% 
вартості, але в останні роки з'явилася тенденція до збільшення цього 
відсотка. 

Франція ж робить свій акцент на гнучкому графіку роботи, аж 
до фрілансингу. 

Японія займає особливе місце в плані ставлення до персоналу. 
Як відомо, японці влаштовуються на одну роботу на все життя. Їх 
процентна ставка зростає зі стажем. Таким чином, компанія стає 
другою сім'єю.  

На сьогоднішній день, багато вітчизняних організацій 
практично не приділяють уваги своїм співробітникам, які не 
намагаються утримати їх, керуючись принципом, що незамінних 
фахівців немає. І навіть більше того, вітчизняні організації деколи 
використовують страх, як засіб мотивації співробітників. Тобто 
лякають зниженням зарплати, штрафами, звільненням. За кордоном 
така практика давно не використовується. 

Безумовно, Україні варто орієнтуватися на досвід західних 
колег, проте не слід копіювати його, оскільки механічний перенос 
зарубіжного досвіду в нашу пострадянську економіку ніколи не 
приносить бажаного результату.  

 
 
 



 

101 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Кибанов А.Я. , Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 
маркетинг, интернационализация: учебное пособие для  студентов вузов / А. Я. Кибанов 
– М.: ИНФРА-М, 2011. – 301 с. 
2. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С. В. 
Шекшея –  М.: Интел-Синтез, 2013. – 124 с. 

 
 

Левінська Олександра Олегівна 
Київський національний лінгвістичний університет (Україна) 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 
В умовах ринкової економіки керівництво сучасним 

підприємством – складний процес, що включає реалізацію набору 
управлінських дій для вирішення задачі забезпечення стійкого 
фінансового та економічного розвитку підприємства. Тому 
впровадження інформаційних технологій у його діяльність є важливою 
умовою для збереження його конкурентоспроможності на 
вітчизняному та світовому ринках. 

Інформаційна система - комплекс взаємопов'язаних 
компонентів, які характеризують різні сторони інформаційної 
діяльності суб'єкта господарювання в процесі реалізації функцій 
управління. Визначальна функція цих систем - підвищення 
оперативності, якості обробки інформації, потрібної для прийняття 
управлінських рішень в структурних підрозділах і на підприємстві в 
цілому. Інформаційні системи є основним середовищем 
функціонування інформаційних технологій. 

Інформаційна технологія - це процес, що складається зі 
встановлених правил виконання операцій, дій різного ступеню 
складності в роботі з комп'ютерними даними. Ці технології дають 
змогу підвищити рівень обслуговування клієнтів, контроль, облік 
виробничої інформації, управління підприємством в цілому. Вони 
розширюють можливості ефективного управління, бо дають 
менеджерам, фінансистам нові методи обробки, аналізу інформації, 
потрібної для швидкого прийняття рішень, що призводить до 
підвищення конкурентоспроможності підприємства [3, c.57]. 

Наприклад, одним з найбільших користувачів останніх 
досягнень людства є Японія. Серед найбільших її компаній є: 
Mitsubishi, Samsung, Toyota та інші. Вони є постійними користувачами 
новинок в ІТ-сфері: від стандартних програм до найскладніших 

http://sotmarket.ru/
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(використання бази данних, яка синхронізує введену інформацію з 
підвищеним рівнем захисту до високошвидкісного Інтернету 4G). 
Більше того, інформаційні технології країни характеризуються 
зручністю, компактністю, не вимагають прив’язки до певного 
місцезнаходження. Таким чином, менеджер може вести переговори з 
будь-якої точки світу з закордонними партнерами, зі своїми 
акціонерами.  

На жаль, поряд з розвитком технологій, які працюють на благо 
компанії, розвиваються й інші – ті, якими користуються хакери для 

заволодіння конфіденційною інформацією.  Тому компанії вкладають 
великі кошти в забезпечення інформаційної безпеки, але через 
відсутність інструментів оцінки ефективності цих інвестицій 
керівництво часто прагне знизити ці витрати, вагаючись у необхідності 
таких вкладень у сферу [2, c.201]. Компанія «Cisco» запропонувала 
свій варіант вирішення ситуації: ініціатива «безпечна мережа». Її суть 
в тому, що перш ніж комп’ютеру буде дозволено з’єднатися з 
мережею, мережева система допуску перевіряє, чи відповідає даний 
комп’ютер вимогам безпеки. 

Щодо вітчизняних підприємств, то часто вони виявляються 
неготовими до впровадження нових ІТ-технологій, особливо малі, які 
зіштовхуються із проблемами високої вартості інформаційних 
продуктів. Це зумовлено тим, що більшість стандартних програмних 
продуктів за специфікою складні та призначені для всебічного обліку, 
контролю інформаційних процесів, спрямовані на обслуговування 
великого бізнесу. В більшості випадків впровадження таких проектів 
на малих підприємствах неефективно через низький рівень 
рентабельності. До того ж на малих підприємствах обсяги 
інформаційних потоків невисокі та можливості інформаційних систем, 
призначених для великого бізнесу, використовуються не в повній мірі 
[1]. 

Отже, ІТ не можуть вирішити всі управлінські проблеми. Але, є 
області, де вони є незамінним помічником менеджера. Не слід 
забувати про інформаційну безпеку, завдяки застосуванню якої 
можливе зниження рівня ризиків, пов’язаних з несанкціонованим 
доступом та управлінням конфіденційною інформацією. При виборі 
програмних продуктів для підприємства треба враховувати переваги та 
недоліки кожного з них залежно від діяльності підприємства. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Досвід роботи провідних підприємств свідчить про те, що їх 

головною конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал. 
Головним завданням таких підприємств є сприяння зростанню 
професійної компетенції робітників та розвитку їх навичок і вмінь.  
Тому актуальним виявляється вивчення особливостей формування 
кадрової політики на вітчизняних підприємствах та розробка 
рекомендацій щодо її ефективної реалізації. Кадрова політика визначає 
головний напрямок і основи роботи з кадрами, загальні і специфічні 
вимоги до них і розробляється власниками підприємства, вищим 
керівництвом, кадровою службою. 

Призначення кадрової політики – своєчасно формулювати цілі 
відповідно до стратегії розвитку організації, порушувати проблеми і 
ставити завдання, знаходити способи досягнення цілей. Для 
досягнення поставлених цілей особливо важливо забезпечити 
необхідну організацію виробничої поведінки кожного з її 
співробітників. Кадрова політика розробляється з урахуванням 
внутрішніх ресурсів і традицій організації і можливостей, що 
надаються зовнішнім середовищем. Вона є частиною політики 
організації і повинна повністю відповідати концепції її розвитку [2, 
С.17]. 

Важливим для кадрової політики є своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження 
персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог 
діючого законодавства та стану ринку праці. Кадрова політика 
повинна збільшувати можливості організації реагувати на потреби 
технології й ринку в майбутньому. Головними якостями цієї політики 
підприємства є зв’язок зі стратегією, орієнтація на довготермінове 
планування, значення ролі кадрів, коло взаємопов’язаних функцій та 
процедур у роботі з кадрами. Виходячи з цього, цільова задача 
кадрової політики організації може бути вирішена по-різному, при 
цьому існують такі альтернативні варіанти [3, С. 116]: 

– звільняти працівників або залишити його; 



 

 

 

104

– проводити підготовку працівників самостійно або шукати 
тих, хто вже має необхідну підготовку; 

– проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або 
перенавчати працівників, які підлягають звільненню з 
підприємства. 

Кожна із вище наведених цільових задач потребує детального 
її знання, коли і як саме потрібно проводити ті чи інші заходи. Адже в 
кінцевому випадку головною метою для організації являється 
правильне застосування умінь та знань у сфері кадрової політики для 
чіткої та злагодженої діяльності персоналу. 

Таким чином, наявність кадрової політики в організації як 
інструменту управління організацією дає можливість здійснення 
конкурентоспроможної політики за наявності високої якості кадрового 
потенціалу. Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, 
норм і нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних 
заходів, спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення 
потреб організації в персоналі. 
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СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПРИКЛАДІ ТОВ “МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ - 
ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ” 

 
На сьогоднішній день адміністративний менеджмент є 

напрямом, орієнтованим на оптимізацію і високу організацію 
виконання завдань. Це вид управлінської діяльності, що 
направлений на оптимізацію дій за всіма функціональними 
напрямками відповідно до підрозділів та структурних одиниць 
організації. 



 

105 
 

Цікавою в практичному відношенні є система 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Як відомо, 
 механізм  функціонування інтелектуальної власності 
передбачає надання суб’єктами господарювання комплексу послуг 
із отримання та захисту специфічних прав в країні та за її межами. 
Діяльність компанії ТОВ “Михайлюк, Сороколат і партнери-
патентні повірені” не є виключенням. Одним із найважливіших 
елементів внутрішнього середовища компанії є його організаційна 
структура [сх. 1].  

Схема 1. Організаційна структура компанії “Михайлюк, Сороколат і 
партнери-патентні повірені”. 

Вона, як елемент адміністративного менеджменту регулює: 
розподіл завдань по відділам компанії; компетентність відділів у 

вирішенні певних проблем; загальну взаємодію відділів та підрозділів. 
Зауважимо, що організаційна структура компанії безпосередньо 
впливає на реалізацію її стратегії та взаємодію із зовнішнім 
середовищем. До основних конкурентів компанії на ринку 
інтелектуальної власності відносяться такі відомі суб’єкти: 
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Існує ряд принципів адміністративного управління, яких 
дотримується компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» в своїй 
діяльності: 

 Самостійності персоналу в межах його компетенції; 
 Відповідальності за наслідки прийнятих рішень; 
 Єдності розпоряджень; 
 Дисциплінованості; 
 Підпорядкованості індивідуальних інтересів загальним; 
 Мотивованості; 
 Мінімізації плинності працівників; 
 Корпоративної культури 
У компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні 

повірені» існує чітке закріплення керівників на ієрархічних сходах. 
Це сприяє раціоналізації системи адміністрування і означає, що 
процес надання комплексу послуг із отримання та захисту 
специфічних прав в країні та за її межами стає більш ефективним. 
Фактично, це сприяє підвищенню конкурентоздатності данної 
компанії на конкретному ринку послуг. 

Данна система адміністративного менеджменту компанії 
сприяла тому, що у травні 2013 року ТОВ «Михайлюк, Сороколат і 
партнери-патентні повірені» були сертифіковані за міжнародним 
стандартом ISO 9001 [1]. Отримання даного сертифікату 
підтверджує надійність та стабільність компанії на сучасному ринку 
послуг у сфері інтелектуальної власності. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК 
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
З метою оцінювання ефективності митного контролю, слід 

зазначити, що це одночасно і складова державного фінансового 
контролю, і окрема функція державного управління. 

Розглянемо як результат митного контролю повноту та 
своєчасність наповнення державного бюджету митними платежами. 
Цей показник, на нашу думку, має визначатись і в абсолютних (грн..), і 
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у відносних одиницях, тобто як відсоток фактичного виконання 
планових показників державного бюджету в частині митних платежів, 
а саме, відповідно до Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-
VI[1]: ввізного мита, вивізного мита, акцизного податку з ввезених на 
митну територію України товарів, податку на додану вартість із 
ввезених на митну територію України товарів, а також митних зборів. 

Однак, результатом митного контролю водночас можна 
вважати нарахування та стягнення штрафних санкцій за порушення 
митного законодавства, а також кошти, що надходять до державного 
бюджету внаслідок реалізації конфіскованого, внаслідок порушення 
митного законодавства,  майна та валютних цінностей. 

Сумарне значення всіх наведених показників в літературі 
визначається як митні доходи[2].   

Таким чином, визначивши показники результативності, можна 
розрахувати показник ефективності митного контролю. 

В Таблиці 1 наведемо показники результативності митного 
контролю за період з 2005 р. по 2010 р. 

 Таблиця 1 
Результативність митного контролю в частині 

адміністрування митних платежів 

  
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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рд. 
грн
.. 
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рд. 
грн
.. 
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Мито: 6,5 85,5 7,2 97,6 9,9 118,2 
12,

1 97,3 6,7 62,9 8,9 102,1 

-
ввізне 6,0 94,3 7,0 110,5 9,6 119,0 

11,
9 98,7 6,3 61,0 8,6 103,2 

-
вивізн
е 0,5 41,2 0,3 24,3 0,3 97,5 0,2 54,1 0,4 129,9 0,3 78,2 
ПДВ з 
ввезен
их в 
Украї
ну 
товарі
в  

23,
0 104,6 

31,
9 112,5 

41,
7 98,7 

81,
0 98,5 

73,
2 90,0 

73,
4 90,4 

Акциз
ний 
збір з 
ввезен
их в 
Украї
ну 
товарі
в 0,6 65,7 1,1 118,5 1,5 112,5 2,6 99,2 3,7 84,1 4,6 105,2 
Митні 
плате
жі 
(загал
ьний 
обсяг) 

30,
2 98,7 

40,
2 109,7 

53,
1 102,2 

95,
7 98,4 

83,
6 86,7 

86,
8 92,2 
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Дані Таблиці 1 свідчать, що найнижчий рівень 
результативності адміністрування митних платежів був в 2009 р. та 
становив 86,7 % виконання планового обсягу, найвищим – в 2006 р. – 
109,7 %. 

 Відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління 
якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна 
відповідальність» [3]: 

 результативність – ступінь реалізації запланованої діяльності і 
досягнення запланованих результатів; 

 ефективність – співвідношення між досягнутим результатом і 
використаними ресурсами. 

Отже, для розрахунку ефективності результативними 
ознаками можуть бути обсяг митних платежів, обсяг донарахованих 
податків і зборів та нарахованих штрафних санкцій внаслідок 
проведення перевірочних заходів, доходи від реалізації 
конфіскованого майна, обсяг конфіскованих валютних цінностей та 
обсяг митних доходів в цілому, як факторні – витрати державного 
бюджету на фінансування контролюючих органів, кількість 
проведених перевірочних заходів та кількість персоналу.  

Перелічені результативні і факторні ознаки є типовими для 
сучасної наукової думки при визначенні поняття «ефективність» як 
державного фінансового контролю в цілому, так і митного зокрема. 

Однак, розраховуючи зазначений показник, необхідно 
враховувати фактор часу, або, говорячи мовою статистики, лаг 
(запізнення) [4].  

Отже, перспективою подальших досліджень є побудова такої 
моделі оцінки ефективності митного контролю, яка враховувала б те, 
що обсяги як окремо митних платежів і зборів, так і штрафів, і коштів 
від реалізації конфіскованого майна можуть надходити до державного 
бюджету як в результаті перевірочних заходів, здійснених за період, 
що розглядається, так і за попередні періоди.  
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ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ ТА 
ТЕОРІЯ 

 
       Державне управління – діяльність держави (органів державної 
влади), спрямована на створення умов для якнайповнішої реалізації 
функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження 
різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і 
суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними 
ресурсами.  
      Розуміння сутності  Державного управління зазнало еволюції 
внаслідок розвитку демократії та громадянського суспільства у світі та 
в Україні зокрема. Відтак сьогодні аспект взаємодії держави і 
громадянського суспільства в  Державному управлінні є дуже 
важливим на відміну від традиційного бачення  Державного 
управління як організуючого і регулюючого впливу держави на 
суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання 
або перетворення, що спирається на її владну силу. При цьому, однак,  
Державне управління матиме сенс лише тоді, коли буде діяльністю 
системи, яка характеризується місією, функціональною структурою, 
засобами, ресурсами, адміністративною культурою, професійною 
державною службою, наукою  Державного управління. 
     М. Вебер визначив  Державне управління як конкретний вид 
діяльності щодо здійснення державної влади, який має функціональну 
та компетенційну специфіку, що відрізняє її від інших видів та форм 
реалізації державної влади.  
    Існують  два різних підходи до розуміння змісту Державного 
управління. У першому з них, так званому американському, 
зорієнтованому на всі процеси і функції управління в спектрі 
повноважень держави,  Державне управління розглядається як галузь, 
що охоплює багато дисциплін та включає законодавчу, виконавчу і 
судову гілки влади; а в другому, так званому  європейському 
Державному управлінні розглядається як підгалузь права. Інакше 
кажучи, перший підхід передбачає поєднання політичних, правових та 
адміністративних функцій, а другий – їх розмежування, тобто 
визначення Державного управління як всієї не законодавчої та не 
судової діяльності держави або як підзаконної  виконавчо – 
розпорядчої  діяльності органів держави.  
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     В Україні  Державне управління набуло офіційного визнання і як 
вид діяльності, і як галузь науки, і як освітня спеціальність. Одним із 
головних його завдань,  в умовах сьогодення,  є  забезпечення 
повноцінного функціонування соціально – правової демократичної 
держави на засадах громадянського суспільства. Досягненню 
поставленої мети, на нашу думку, сприятиме реформування системи 
органів публічної влади на місцях. 

Модель реформованої системи 
органів публічної влади на місцях

Голова громади

Виконавчий комітет 
обласної ради

Територіальні органи
центральних органів 

виконавчої влади

Районна рада

Виконавчий комітет 
ради громади

Обласна рада
Обласне 

державне представництво

Районне 
державне представництво

Рівень регіону

Рівень району

Рівень громади 
Рада громади

Виконавчий комітет 
районної ради

Голови сільських громад

Територіальні органи
центральних органів 

виконавчої влади

      
Державне управління регіонами (або пряме державне управління 
на місцях) - управлінська діяльність, яка здійснюється через 
адміністрацію, призначену центральними або іншими вищими 
органами влади. До складу регіональних (обласних) органів 
державного управління входять: обласні та районні ради; місцеві 
державні адміністрації; сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи. Основні сфери відповідальності регіону та компетенції 
відображено на рисунку 1. 
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Компетенції регіону

Планування
регіонального 

розвитку

Транспортна 
інфраструктура

регіонального 

значення

Спеціалізована 
середня освіта

Спеціалізована 

охорона здоров’я 

(третинний 
рівень)

Розвиток 
культури, спорту 

та туризму

Утримання 
об’єктів спільної 

власності 
територіальних 
громад регіону

Регіон: 
основні сфери

відповідальності

  
Актуальним щодо місцевого самоврядування є питання компетенції 
громад  
(рис.2). 

Місцевий 
економічний 

розвиток 

Пасажирські 
перевезення 
на території 

громади

Муніципальна
міліція

Питання 
забудови 
території 

Культура 
та фізична культура 

Благоустрій території

Розвиток 
та утримання 

місцевої 
інфраструктури

Планування 
розвитку території 

громади

Житлово-комунальні 
послуги, утримання 

об'єктів 
комунальної власності

Середня, 
дошкільна 

та 
позашкільна 

освіта

Швидка 
мед.допомога, 

первинна 
охорона 

здоров’я

Соціальна допомога

Компетенції громад

Село, селище, місто: 
основні сфери

відповідальності  

 
  Рис.1. Основні сфери відповідальності регіону 
    Місцеве самоврядування - це гарантоване державою право і 
реальна здатність територіальної громади самостійно чи під 
відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах існуючого 
державного законодавства.           
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    Отже, позиція нового складу Уряду  з перших днів діяльності має 
бути направлена на максимальну дерегуляцію дозволів і послуг; 
передачу більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних 
громад – сіл, селищ та міст; чітке розмежування повноважень як між 
різними органами місцевого самоврядування, так і між органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; на 
відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і 
державою. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ 
 

Молодь вимагає з боку держави особливого соціального 
захисту, оскільки вона є основним джерелом поповнення економічно 
активного населення. У сучасній Україні молоді люди у віці 15 – 35 
років становлять близько 19 % її населення [3 c. 25]. Саме в молоді 
роки людини відбуваються соціальні та демографічні події, які 
визначають її подальше життя: закінчення навчання у школі, вибір 
професії та отримання початкової професійної освіти, початок 
самостійної трудової діяльності, створення сім'ї, народження дітей. У 
цьому віці молодь набуває професійно-трудового та соціального 
статусу в суспільстві. 

Забезпечення соціальної гармонії в країні безпосередньо 
пов’язано з вирішенням державою найгостріших проблем суспільства 
– зайнятості населення й підвищення рівня його життя. Сьогодні 
молодь є однією з категорій економічно активного населення, що 
прискореними темпами втрачає можливості для самореалізації на 
ринку праці. Кон'юнктура українського ринку праці значною мірою 
залежить від стану та динаміки його молодіжного сектора. Тому 
молодіжна зайнятість набула особливої актуальності, а ще більше 
непокоять її наслідки для майбутнього української економіки. Нині 
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молодіжний сектор у сфері зайнятості (порівняно з іншими секторами) 
визначається певними особливостями:  

 значне зменшення чисельності молоді в усіх галузях 
економіки, особливо в науці та науковому обслуговуванні;  

 постійне збільшення молодіжного безробіття як 
відкритого, так і прихованого (40 % безробітних – молодь). Причому 
три чверті серед молодих безробітних – жінки;  

 посилення напруженості в первинному 
працевлаштуванні молоді [ 2, с. 76]. 

Причинами цього є, зокрема, недостатня професійна 
орієнтація на ринку праці молоді, низький рівень профпідготовки, 
відсутність досвіду практичної роботи, а також відмова від 
централізованого розподілу випускників вищих і середніх навчальних 
закладів та нерозробленість сучасного ефективного механізму 
регулювання працевлаштування [3, с. 30]. проблеми молоді на ринку 
праці зумовлені  особливостями її соціального стану та трудової 
поведінки: рівень освіти, наявність професії або кваліфікації; низька 
адаптивність та вразливість до економічного та соціального оточення. 

Слід зазначити, що загалом кількісні параметри потенціалу 
освіти України виглядають непогано серед країн світу. Але за рівнем 
фінансового забезпечення цієї важливої сфери соціально-економічної 
діяльності Україна не набагато випереджає найменш розвинуті 
держави.  

Вирішення проблем соціального захисту молоді потребує 
диференційованого підходу, відповідно до якого молодь повинна 
розглядатися як неоднорідне соціальне утворення, що складається з 
відносно відокремлених груп, які формуються під дією таких факторів, 
як віковий та статевий склад, освітній та професійно-кваліфікаційний 
рівень, соціальний статус тощо. Експерти МОП відзначають що, 
безробіття серед молоді зростає значно швидше, ніж серед 
працездатного населення в цілому. Ця проблема гостро стоїть не 
тільки в Україні, а й у таких високорозвинених країнах, як США, 
Великобританія, Німеччина, Франція, Японія [1, с. 22]. Зростання 
безробіття, особливо серед випускників навчальних закладів, 
зумовлює недовикористання трудового потенціалу молоді і обмежує 
можливості здобуття нею економічної самостійності. 

Програми зайнятості для молоді невіддільні від програм 
професійного навчання. В Україні необхідно впроваджувати заходи, 
спрямовані на полегшення переходу молодих людей від школи до 
трудового життя. Тут доцільно було б використовувати позитивний 
практичний досвід інших держав. Вирішення проблем соціального 
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захисту молоді на ринку праці можливе шляхом впровадження 
комплексної системи заходів, що має на меті покращання 
працевлаштування молоді та її захисту від безробіття. 

За умов формування ринкового середовища українська молодь 
вимагає особливої соціальної підтримки та соціального захисту як 
така, що перебуває в стані формування й утвердження життєвих 
позицій, становить понад половину працездатного населення держави, 
має свої орієнтації, інтереси і потреби, болісно відчуває на собі тягар 
економічної кризи та недостатність державних асигнувань на соціальні 
потреби. Таким чином, соціальна політика захисту молоді має 
будуватися не стільки на компенсаційних засадах, скільки на 
забезпеченні соціальних гарантій відповідним групам та створенні 
умов для якнайповнішої реалізації молоддю своїх інтересів і запитів. 
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

 
Przedsiębiorstwo powołane jest do wypełniania celów i 

skutecznego realizowania swojej strategii. Aby to jednak osiągnąć musi 
przyciągnąć właściwych ludzi, o określonej wiedzy, uzdolnieniach czy 
postawach. Właściwa osoba to niekoniecznie ta, która przychodzi do pracy 
na czas i wykonuje podstawowe obowiązki. Ale osoba innowacyjna, która 
dzięki sprawnemu systemowi motywowania da z siebie jeszcze więcej. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako 
działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem 
siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem, który 
czasem powoduje nieporozumienia – to nie ludzie są zasobem, lecz 
dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. 

Nacisk w ZZL jest kładziony nie tylko na realizację zadań 
zleconych pracownikom, ale również na komunikację z pracownikami, ich 
utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi. Zasoby 
ludzkie są postrzegane jako składnik aktywów firmy [1]. 

W zarządzaniu zasobami ludzkimi przeplatają się dwa sposoby 
podejścia do pracownika. Pierwsze ma charakter ekonomiczny, 
kalkulacyjny i ilościowy – pracownik traktowany jest tu jako typowy zasób 
materialny, który powinien przynieść efekty odpowiednio wyższe od 
nakładów. Drugie natomiast zwraca uwagę na człowieka i stawia na 
komunikację, motywację i przywództwo szukając metod zwiększenia 
zaangażowania pracowników. Pierwsze podejście nazywamy twardym, 
drugie miękkim. Podejście twarde, obecne jest odkąd przedsiębiorcy 
zatrudniają pracowników. Jest ono niezbędne, aby organizacja mogła 
osiągać zamierzone wyniki. Początkami podejścia miękkiego były badania 
należące do nurtu humanistycznego zarządzania i wciąż współcześnie się 
ono rozwija. Nieumyślnie zastawiają w ten sposób pułapkę na adeptów 
zarządzania, którzy skupiając się wyłącznie na metodach miękkich mogą 
wpędzić swoje firmy w poważne kłopoty finansowe [3]. 

W praktyce ZZL można uznać za część, lub praktykę tożsamą z 
zarządzaniem personelem. Podobieństwa wynikają głównie z obszaru 
zainteresowań obu działów zarządzania, czyli ludzi. W obu przypadkach 
strategia kierowania koncentruje się na [2]: 

 planowaniu zasobów ludzkich – jest to planowanie 
służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z 
uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników 
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otoczenia; 

 naborze pracowników (rekrutacja) – przygotowanie puli 
kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich;  

 dobór – dwukierunkowy proces w którym organizacja 
podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat 
podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć; 

 wdrażaniu (adaptacja pracownika) – program mający na 
celu bezkonfliktowe włączenie się nowoprzyjętych pracowników do 
organizacji; 

 ocenianiu efektów pracy – nieustanny proces dostarczania 
podwładnym informacji o efektywności ich pracy; 

 szkolenie pracowników (rozwój) – proces służący 
utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym 
stanowisku; 

 nagradzanie pracowników - związane z ich 
motywowaniem. 

Różnica między ZZL a zarządzaniem personelem jest jednak 
fundamentalna. Zarządzenie personelem stanowi bowiem serię czynności 
związanych z różnymi aspektami relacji pracownik-pracodawca. Podkreśla 
się ponadto biurokratyczne podstawy działań np. kontrolę siły roboczej. 
ZZL koncentruje się z kolei na wykreowaniu zintegrowanej strategii 
łączącej cele jednostek na rożnych szczeblach organizacyjnej struktury z 
misją organizacji.Nie oznacza to jednak, że ZZL jest unowocześnionym, 
lepszym modelem zarządzania personelem. Są to dwie odrębne strategie, 
których stosowanie powinno być determinowane wieloma czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak: koniunktura ekonomiczna, konkurencja czy 
wewnętrznymi np. kultura pracy, struktura administracyjna. W zależności 
od charakteru organizacji inna praktyka może okazać się skuteczna [2]. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to zbior działań związanych z 
ludźmi – najcenniejszym zasobem firmy. Chodzi o rownoczesne 
realizowanie celow organizacji i zaspokajanie potrzeb pracownikow. Takie 
zarządzanie to już nie możliwość, ale obowiązek menedżera. Jego głowne 
zadania to planowanie zasobow ludzkich, rekrutacja i selekcja kandydatow 
do pracy, wdrożenie do pracy nowych pracownikow, ocena załogi oraz 
wynagradzanie. Zarządzanie wymaga kreatywności – nie można 
„przypasować” pracownika do stanowiska jak szablonu. Menedżer 
powinien tworzyć z nim rowne, partnerskie relacje. Chodzi o zapewnienie 
satysfakcji pracownika, sprawienie, by jego praca była interesująca i 
stawiała mu wyzwania, dzięki ktorym będzie się spełniał. Od pracownikow 
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oczekuje się pozytywnego nastawienia do pracy, uczciwości, gotowości do 
uczenia się i doskonalenia, motywacji do pracy. 
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ПСИХОЛОГІЧНО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, 
спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною 
суспільних зв’язків та відносин. Метою соціальної реабілітації є 
відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної 
адаптації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності. 

Особистість дитини-інваліда розвивається у відповідності із 
загальними закономірностями розвитку дитини, а дефект, стан чи 
хвороба визначають вторинні симптоми (за Л. Виготським), що 
виникають опосередковано протягом аномального соціального 
розвитку. Хвороба, яка спричинює насамперед порушення в 
біологічній сфері людини, створює перешкоду для соціально-
психологічного розвитку. Це стосується інвалідів з дитинства з 
порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, комплексними 
порушеннями психофізичного розвитку. У разі відсутності своєчасної 
допомоги відбуваються відхилення від стадії вікового розвитку, тобто 
особливості дизонтогенезу спричинено патологічним процесом у 
біологічному розвитку та його наслідками. Ось чому таке велике 
значення має соціально-педагогічна і психологічно допомога інвалідам 
віком від 15 до 18 років і старше – до 28 років. У 15 років закінчується 
сенситивний етап дитинства, для якого є характерною нестійкість 
психічних функцій, що може спричинити явища регресу, тобто 
повернення функцій на більш ранній віковий рівень. Психологи 
виділяють шість варіантів психічного дизонтогенезу: недорозвинення, 
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затримка у розвитку, ушкоджений розвиток, дефіцитарний, 
спотворений і дисгармонійний. 

Завдання соціального педагога – в тому, щоб створити такі 
соціально-педагогічні умови, які сприятимуть внутрішньому 
управлінню індивіда, досягнення ним своїх цілей, реалізації 
різнобічних типів поведінки, гнучкої адаптації. Треба створити 
атмосферу безпечності, ситуації, у якій відсутнє зовнішнє оцінювання. 
Тільки за таких умов людина може виявити себе нестандартно, по-
новому, тобто творчо. Разом з тим самоактуалізація не може бути 
реалізована без емпатійного розуміння і прийняття іншої людини, 
тобто взаємодії з нею. 

Одне з головних завдань соціального педагога – розробка 
індивідуальної програми реабілітації. Існуючі психолого-медико-
педагогічні комісії, де з першого візиту дитини коло незнайомих 
людей визначає спосіб її навчання, не вирішать всіх проблем. Повинні 
бути не комісії, а постійно діючі психологічні консультації з широким 
доступом батьків до інформації про методи і шляхи розвитку дитини. 
Батьки мають усвідомити, що сьогодні не можна бути пасивними, 
якщо їх дитина хвора, адже саме вони повинні обрати той напрям, 
який дасть найкращі результати. На жаль, сьогодні вибір дуже 
обмежений – спецшкола-інтернат чи так зване навчання вдома. 
Спецінтернати і лікують, і навчають, наскільки можливо. Але мають 
один суттєвий недолік – якщо дитина перебуває там досить тривалий 
час, то вона майже не пристосована до звичайного життя, у тому числі 
і до життя в сім’ї. 
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ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
На сучасному етапі інноваційного розвитку роль людини має 

величезне значення. Сьогодні актуальним є розгляд системи 
управління персоналом – головний стратегічний ресурс компанії в 
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боротьбі з конкурентами. Це обумовлюється його здатністю до 
творчості, яка в даний час стає вирішальною умовою успіху будь-якої 
діяльності та зумовлена розвитком інфраструктури ринку, зміною 
характеру виконуваних робіт, змістом праці.  

У зв'язку з цим основним джерелом прибутку розглядаються 
інвестиції в людський капітал, хоча раніше витрати на персонал 
вважалися непотрібними витратами. Ці вкладення спрямовані на 
створення умов для розвитку творчості.  

Персонал є найбільш складною системою управління в 
організації, оскільки має можливість вирішувати самостійно будь-які 
питання, має суб'єктивні інтереси, надзвичайно чутливий до 
управлінського впливу і критично ставиться до вимог.  

В управлінні компанією у керівництва на даному етапі 
розвитку економіки однією з важливих проблем є проблема в області 
організації системи управління з персоналом. Слід відзначити 
найбільш загальні тенденції у виникненні спірних питань в управлінні 
персоналом:  

• організація методів і процедур відбору персоналу;  
• розробка наукових критеріїв їх оцінки;  
• науковий підхід до аналізу потреб у персоналі;  
• просування молодих і перспективних працівників [2, С.94]. 
До основних завдань системи управління персоналом можна 

віднести: забезпечення організації кваліфікованими кадрами; 
створення необхідних умов для ефективного використання знань 
досвіду працівників; вдосконалення системи оплати праці та 
мотивації; управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою 
співробітників; надання працівникам можливостей для підвищення 
кваліфікації.  

Для подолання економічної кризи необхідно вирішити ряд 
проблем, пов'язаних зі зміною в системі управління персоналом 
організації. В силу цього особливу важливість і практичну значущість 
набуває ефективне управління персоналом. Донедавна це поняття 
практично було відсутнє в управлінській практиці, хоча в кожній 
організації існувала підсистема управління персоналом (відділ кадрів), 
в обов'язки, якої входили прийом і звільнення працівників, навчання і 
перепідготовка кадрів і т.д. Але відділи кадрів, як правило, мали 
низький організаційний статус, були слабкими в професійному 
відношенні. Вони були структурно роз'єднані з іншими підрозділами, 
які виконували функції управління кадрами (відділ праці та заробітної 
плати, юридичний відділ та ін.)[1, С. 66].  
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Незважаючи на те, що ідеї управління персоналом в даний час 
достатньо відомі і популярні, в діяльності організації поки існує 
значний розрив між теорією і реально використовуваними підходами.  

Таким чином, реалізація потенціалу персоналу забезпечується 
цілеспрямованим впливом на його мотиви і, відповідно, поведінку, в 
рамках якого відбувається ріст творчих і трудових здібностей 
персоналу. Система управління персоналом є організаційно-
методичною основою здійснення управлінських функцій і включає 
сукупність підсистем, механізмів та інструментів, що відображають і 
забезпечують окремі сторони роботи з персоналом організації. 
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У сучасних умовах інформаційними системами виступають 
складні взаємопов’язані обчислювальні та телекомунікаційні системи, 
які об’єднані в локальні та глобальні обчислювальні мережі, основним 
завданням яких є задоволення безупинно зростаючих інформаційних 
потреб суспільства. За останні роки сформувалася стійка тенденція до 
злиття традиційних функцій управління з функціями управління 
інформаційними ресурсами та інформаційними системами 
підприємств, організацій та установ. Процес об’єднання даних функцій 
в єдину управлінську систему обумовлений потребами в нових, 
досконаліших прийомах та методах обробки інформації у 
повсякденній управлінській діяльності [1, с.211]. 

Враховуючи зміни, що відбулися в структурі побудови 
інформаційних систем та в засадах організації інформаційних 
технологій у сучасному суспільстві, зазнає змін характер 
взаємовідносин персоналу в процесі здійснення ним виробничої 
діяльності, як на мікрорівні, так і в економіці в цілому. Забезпечення 
необхідного рівня обслуговування клієнтів та користувачів даних 
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систем за допомогою об’єднання різноманітних інформаційних 
ресурсів залишається найважливішим завданням інформаційних 
систем та технологій. 

На сьогоднішній день технології збору та обробки інформації 
направлені на створення складних обчислювальних систем. Дані 
системи за свою мету мають не тільки процес накопичення та 
зберігання інформації, вони також покликані на максимальному рівні 
зблизити виконавця та керівника, який повинен приймати управлінські 
рішення, – з одного боку, а також інформаційні сховища – з іншого, 
незалежно від їх місця розташування у будь-який момент часу. 
Зокрема новітні технології надають не тільки безперешкодний доступ 
до інформації, вони створюють для управлінця можливість 
застосовувати принципово нові методи оптимізації процесу в 
прийнятті рішень. 

Інформаційна технологія – це цілеспрямована організована 
сукупність різних інформаційних процесів з використанням засобів 
обчислювальної техніки, яка забезпечує високу швидкість обробки 
даних, швидкий пошук інформації, розподіл даних, можливість 
доступу до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [1, 
с. 217]. 

Інформаційна система – це комунікаційна система, побудована 
на основі застосування сучасних інформаційних технологій, що 
забезпечують збір, обробку і поширення інформації про певний об’єкт 
і надають працівникам різного рівня інформацію, необхідну для 
реалізації їх основних функцій та прийняття управлінських рішень [1, 
с.216]. 

Використання інформаційних систем в умовах технологій у 
виробничій та соціально-економічній діяльності сприяє підвищенню 
рівня ефективності праці та забезпечує принципово новий рівень та 
нову якість управління. В даних умовах зазнають корінних змін 
технології організації інформаційних процесів всередині 
найрізноманітніших економічних та організаційних структур 
виробничо-господарської діяльності. Процес управління в умовах 
застосування інформаційних систем зосереджений на нових підходах, 
та принципово нових економіко-організаційних моделях, які 
відображають структурно-динамічні особливості керованого об'єкта. 
Крім цього, для дослідження складних соціально-економічних об'єктів 
використовується метод інформаційно-кібернетичного синтезу, який 
дозволяє побудувати відповідні реальному світу моделі та з точністю 
прогнозувати поведінку об'єкта, який моделюється, в реальній 
ситуації. Це надає можливість здійснювати ефективне управління 
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всіма процесами взаємодії об'єкта з навколишнім світом, та, 
безпосередньо, процесами всередині самого об'єкта.  

На сьогоднішній день практично будь-який керівник 
підприємства, організації або установи все більш виразно усвідомлює 
гостру необхідність використання сучасних технологій обробки 
інформації. Розвиток і виживання підприємств в умовах ринкової 
економіки є неможливим без розширення сфери застосування 
сучасних інформаційних технологій. Саме тому управлінець має 
приділяти значну увагу розвитку інформаційної інфраструктури, а 
також безпосередньо брати участь в розробці планів інформаційної 
стратегії підприємства. 

В умовах зростаючої складності практично всіх видів 
економічної діяльності, ускладнення і зростання наукоємкості 
технологічних процесів правильна постановка процесу планування 
корпоративних інформаційних систем є найважливішою умовою 
виживання будь-якого суб'єкта господарської діяльності в сучасних 
умовах. Правильно налагоджений процес планування інформаційної 
інфраструктури забезпечує реальні вигоди, спираючись на які можна 
більш раціонально використати інформаційний потенціал банку, 
підприємства або установи для досягнення основних цілей його 
економічної діяльності та розвитку економіки держави в цілому [2, 
с.59]. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЇ 
 

Аналіз сучасної економічної наукової літератури дозволяє 
виконати класифікацію підходів до визначення інновацій, що містить 
такі дві групи:  

 інновація як кінцевий результат;  
 інновація як процес створення (специфічні відносини). 
Така класифікація кореспондує з традиційним 

протиставленням статичного та динамічного підходів до визначення 
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інновацій. Наукові підходи до визначення інновації як кінцевого 
результату наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Наукові підходи до визначення інновації як кінцевого результату 

Автор Сутність підходу 

Ю.Г. Левченко 

Інновації трактуються як нові та удосконалені 
продукти, послуги або процеси, які 
впроваджуються шляхом зміни об’єкта 
управління з метою отримання економічного 
ефекту [4, с. 8] 

С.В. Глухова 

Інновація розуміється як адаптований до 
сучасних потреб зовнішнього середовища 
кінцевий результат наукових розробок зі 
створення принципово нових продуктів, методів, 
процесів [2, с. 6] 

Джерело: систематизовано автором 
 
Проаналізуємо динамічний підхід до визначення інновацій. 

Його прихильники протиставляють статичному результату 
впровадження тривалий процес розробки інновації. Цей підхід 
акцентує на підготовці інновації до впровадження, проходженні нею 
певних стадій розвитку. Зазначена думка заслуговує уваги, оскільки 
результат діяльності з розробки та впровадження інновацій має 
спиратися на певний безперервний процес. Систематизовані наукові 
підходи до визначення інновації як процесу створення наведені у табл. 
1.2. 

Таблиця 1.2 
Наукові підходи до визначення інновації як процесу 

створення 
Автор Сутність підходу 

С.В. Онишко 
Інновацією є стохастичний процес створення 
позитивних альтернативних можливостей розвитку 
відкритої системи [5, с. 8] 

І.Б. Висоцька 
Під інновацією розуміється цілеспрямований процес 
створення, розробки, впровадження ідей [1, с. 7] 

Джерело: систематизовано автором 

 
Деякі вчені інтегрують статичний та динамічний підходи в 

єдину концепцію. Підходи до визначення інновації як кінцевого 
результату та процесу створення представлені у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 
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Єдина концепція визначення інновації як кінцевого 
результату та процесу створення 

Автор Сутність підходу 

І.О. Знаменський 

Інновація як одиничний акт визначається як 
впроваджений новий продукт, засіб його 
виробництва, нові організаційно-технічні 
рішення; інновація як процес трактується як 
суспільний техніко-економічний процес, що 
охоплює проектування, розроблення, 
комерціалізацію та поширення нового продукту, 
процесу [3, с. 4] 

Т.О. Соболєва 

Інновація розуміється як новина, впроваджена 
або реалізована на ринку в результаті процесу  
розробки та комерціалізації нового продукту, 
методу або процесу, з метою більш повного 
задоволення потреб споживачів, що комплексно 
враховує принципи як об’єктного, так і 
процесного підходів до її визначення [7, с. 5] 

І.А. Павленко 
Інновація трактується як прирощення знань, які в 
процесі комерціалізації стають конкурентним 
товаром [6, с. 11] 

Джерело: систематизовано автором 
 
Висновки. На наш погляд, єдина концепція визначення 

інновації як кінцевого результату та процесу створення є підходом, 
який найбільше наближений до сутності інновацій. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ РИЗИКИ В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНІХ 
ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Роль міграцій значно посилюється в сучасних умовах 

депопуляції в Україні. Внаслідок вичерпання потенціалу 
демографічного зростання в Україні неминучим є подальше 
зменшення загальної чисельності населення, передусім у 
працездатному віці. Згідно з середнім (найбільш вірогідним) 
варіантом прогнозу демографічного розвитку України, розробленого в 
Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України, на 
початок 2051 р. чисельність населення України скоротиться до 37,1 
млн. осіб.   
Для оцінки кількісних та окремих якісних демографічних втрат, які 
несе Україна в результаті зовнішньої трудової міграції доцільно 
скористатися результатами останнього модульного вибіркового 
обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової міграції, 
проведеного у квітні-червні 2012 р. Державною службою статистики 
України спільно Інститутом демографії та соціальних досліджень 
ім.Птухи. Вони засвідчили, що в період з 1 січня 2010 р. по 17 червня 
2012 р. 1,2 млн. осіб (3,4% населення у віці 15–70 років або 4,1% 
населення працездатного віку) працювали за кордоном або 
знаходилися там в пошуках роботи [ 1 ]. Серед загальної чисельності 
трудових мігрантів найбільша частка (48,5%) були короткостроковими 
трудовими мігрантами, 37,4% повернулися до України, 14,1% 
перебували в означений термін за кордоном 12 і більше місяців (серед 
жінок такою була більше ніж кожна четверта – 28,5%). Найбільш 
популярними були поїздки тривалістю 1 – 3 місяці – їх здійснили 
31,6% мігрантів, найменш популярними – тривалістю до 1 місяця 
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(12,3%). Кожен другий мігрант, який здійснював більше ніж одну 
поїздку на рік,  відвідував РФ. З трудівників, які здійснювали 
короткотермінові щомісячні поїздки, майже кожен третій (29,9%) їздив 
до РФ і майже кожен другий (47,8%) – до Польщі. 
Серед трудових мігрантів 65,6% складають чоловіки та переважають 
жителі сільської місцевості (54,3%) Перші вимушені частіше 
долучатися до трудових міграцій через покладання на них ролі 
«годувальника», другі – через більш обмежені у порівнянні з жителями 
міст можливості для працевлаштування. Згадані сімейні обов’язки 
змушують частіше вдаватись до трудової міграції саме одружених 
чоловіків (такими були 64,8%). Водночас долю розлучених мігрантів-
жінок була у 2,5 разу вищою ніж доля чоловіків-мігрантів з таким 
самим сімейним статусом. Таким чином, якщо найбільшим соціальним 
ризиком трудової міграції для чоловіків є розлука з сім’єю, то 
негативним наслідком трудової міграції для жінок може стати втрати 
зв’язку з дітьми і неможливість приймати участь у їх вихованні. 
Не зважаючи на те, що середній вік трудових мігрантів становив в 
досліджуваний період 37 років, найбільш чисельною віковою групою 
серед них були особи у віці 40 – 49 років (кожен четвертий мігрант). 
Найбільш молода робоча сила з числа українських мігрантів була 
задіяна в Угорщині, де 43,9% від загальної кількості робітників з 
України складали молоді люди у віці 15 – 24 роки. Водночас молодь 
віком 25 – 34 роки найбільше була представлена в Німеччині, де 
більше, ніж кожен другий (54%) український мігрант належав до цієї 
вікової групи, в Португалії таких було 46,5%, в Білорусі та РФ  – понад 
третина (36,8% та 37,2% відповідно). Водночас в Іспанії понад 2/3 
(68,4%) мігрантів були старше 40 років, в Італії таким був практично 
кожен другий (49,9%). 
Для оцінки майбутніх потенційних демографічних втрат внаслідок 
трудової міграції та серйозності пов’язаних з цим явищем соціальних 
ризиків варто розглянути наміри громадян щодо запланованої участі у 
зовнішніх трудових міграціях. Результати обстеження 2012 р. свідчать 
про те, що серед осіб, які мають намір виїхати за кордон  на роботу або 
з метою пошуку роботи зростає частка чоловіків (4/5 таких 
респондентів були представниками сильної статі). Також серед 
потенційних трудових мігрантів значно переважають жителі сільської 
місцевості, яких було 62,2% серед тих, хто мав намір працювати за 
кордоном в найближчому майбутньому. Варто зазначили, що в 
майбутньому чисельність трудових мігрантів може прирости за 
рахунок більш активного залучення до трудових міграцій жителів 
Східного і Північного регіонів України.  
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Також серед потенційних трудових мігрантів зростає частка молоді, 
адже серед осіб, які в 2012 р. виявили намір долучитися до трудової 
діяльності за кордоном, 39,6% склала молодь віком до 29 років.  
Останній факт виступає значимим фактором ризику постійних втрат 
населення внаслідок трудової міграції, адже молоді люди мають 
значний адаптивний потенціал, внаслідок більшого у порівнянні з 
людьми середнього і старшого віку ментальної схожості до жителів 
країни призначення, частіше налаштовані на постійне проживання в 
країні-рецепієнті, та рідше ніж представники інших вікових груп 
пов'язані з батьківщиною сімейними узами.  Дослідження міграційних 
намірів викладачів вишів та науковців, здійснене дослідниками 
Київського міжнародного інституту соціології сумісно з фахівцями 
кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-
Могилянська академія» в межах проекту ЄС-МОП «Ефективне 
управління трудовою міграцією та її міграційними аспектами» [ 2 ], 
показало, що в 2012 р. 43% фахівців відповідної кваліфікації  мали 
намір виїхати за кордон,  в тому числі – майже кожен десятий (9%) з 
метою зміни постійного місця проживання. Найбільші частки останніх 
(по 11,1%) були серед опитаних у віці  20 – 29 років та 40 – 55 років. 
Серед молодих викладачів і науковців за кордон прагнуть виїхати 
більше половини респондентів 63% у віці 20–29 років і 53,1% у віці від 
30 до 40  років. Найчастіше наукова молодь бажає виїхати за кордон з 
метою працевлаштування (33,3%  респондентів у віці від 20 до 30 
років і 28,1% у віці від 30 до 40 років). 
Активна міграційна політика є єдиною можливістю недопущення 
надмірного зменшення загальної кількості населення України, зокрема 
в окремих регіонах, однак при цьому слід намагатися мінімізувати 
негативні наслідки розселення в Україні представників нетипових для 
неї етносів. Регулювання трудових міграцій повинно спиратися на 
диференційований підхід і бути спрямованим на поступове повернення 
тих, кого можна повернути і встановлення культурних відносин з тими 
групами українців, які вирішили залишитися за кордоном назавжди. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
 

Організаційні зміни представляють собою постійний процес, 
який іманентно притаманний організації на всіх етапах її життєвого 
циклу. Під організаційними змінами розуміється будь-яка зміна в 
одному або кількох елементах організації, що можуть проявлятися у 
перетворенні потенціалу організації, зміні розмірів і цілей її діяльності 
[1,с.66]. Зміни можуть бути викликані, в першу чергу, зовнішніми 
факторами, на які керівництво організації не має важелів впливу. За 
таких умов ключовим чинником розвитку організації стає швидкість і 
адекватність реакції керівництва на дію непередбачуваних факторів 
зовнішнього середовища. Останнє обумовлює необхідність 
удосконалення управління організацією з використанням концепції 
управління змінами. 

Питаннями управління організаційними змінами достатньо 
ґрунтовно займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Дж. Брайт, 
В.Герасимчук, М.Губко, П. Друкер, В.Єфремов, О. Кузьмін, Б. 
Мільнер, М. Портер, А. Пригожин, А. Столповський, Н. Тарнавська, 
О.Хитра, Г.Широкова, В. Щербіна.  Разом із тим, залишається 
необхідність подальшого дослідження проблем управління змінами у 
вітчизняних організаціях та пошуку шляхів його удосконалення.  

Для керівництва вітчизняних організацій проблематика 
теоретичних і практичних аспектів управління змінами є досить 
актуальною. Адже не викликає сумніву той факт, що вони 
функціонують сьогодні у надзвичайно динамічному і нестабільному 
зовнішньому середовищі. Також потрібно взяти до уваги, що більшість 
публікацій із управління змінами ґрунтуються на досвіді великих 
зарубіжних компаній, не завжди прийнятному для реалій українського 
бізнесу. Саме тому важливим є діагностика проблем управління 
змінами у вітчизняних організаціях. 

Впровадження змін у вітчизняних організаціях стикається з 
рядом загальних проблем, таких як: недосконалість законодавчої бази 
та значний рівень бюрократії в країні;  обмеженість фінансування; 
недостатній рівень корпоративної культури вітчизняних організацій; 
відсутність у їх керівництва стратегічного бачення.  

До цього часу домінуючим стилем змін у вітчизняних 
організаціях залишається їх персоніфікація. Тобто змінам піддаються 
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не самі організації, не елементи її внутрішнього середовища, а 
«піраміда» влади, верхівку якої займає новопризначений керівник. По 
суті, зміни зводяться до усунення незгодних професіоналів, надто 
лояльних до колишнього керівництва, і залучення нових працівників, в 
основу відбору яких покладаються інші, ніж професіоналізм, 
компетенції (наприклад, довіра, родинні або дружні зв’язки). 
Головним критерієм оцінки, переважно, стають особистості 
претендентів на посаду, а не їх програма дій. 

Досить часто у керівництва організацій переважає 
консерватизм у поглядах і небажання впроваджувати зміни, 
наприклад, у технологічний процес або безпосередньо в процес 
управління самою організацією. У продовження зазначеного слід 
підкреслити і невміння керівництва правильно визначити необхідні 
зміни, хибне розуміння часу і періоду їх проведення. Серед причин 
невдач у впровадженні змін можна виділити механічне копіювання 
практики господарювання зарубіжних підприємств, не завжди 
найкращої, часто у викривленому вигляді; перенесення у систему 
управління абсолютно непридатних для національних умов форм і 
методів керівництва; недостатнє врахування під час проведення змін 
ефекту синергії. 

Особливо слід відзначити наявну в організаціях проблему 
нерозуміння працівниками необхідності змін та незалучення їх до 
управління змінами. Однак, як відомо,  саме персонал організації 
відіграє в управлінні змінами особливу роль, від нього залежить 
наскільки зміни будуть ефективними. У більшості випадків у 
вітчизняних організаціях поширений індивідуалізований і жорсткий 
підхід до управління персоналом у період змін. Тому останні 
надзвичайно важко сприймаються працівниками, які чинять значний 
опір змінам, що реально перешкоджає їх ефективному впровадженню.  

Усе вищезазначене, на наш погляд, обумовлено відсутністю 
системного управління змінами у вітчизняних організаціях. При 
цьому, найскладнішими проблемами залишаються організаційний 
консерватизм, рутинність і перешкоди в реалізації будь-яких 
нововведень. Як показує практика, в існуючих моделях управління 
змінами недостатньо враховуються людські ресурси організації. 
Відсутня досконала загальна методика управління організаційними 
змінами, яка б дала змогу комплексно вирішити проблему опору 
змінам з боку персоналу організації.  

Очевидно, що вдосконалення управління вітчизняними 
організаціями повинно відбуватися у напрямках усвідомлення 
необхідності змін відповідно до стадій життєвого циклу; використання 
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виробничих, технологічних і управлінських інновацій; 
цілеспрямованого формування  компетенцій для самостійного 
прийняття стратегічних рішень в умовах мінливого зовнішнього 
середовища; подолання опору змінам. Зазначене дозволить 
українським організаціям наблизитися до  нового рівня управління 
змінами, який дасть змогу адекватно реагувати на зміни внутрішнього 
і зовнішнього середовища.  
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TIME MANAGEMENT AS THE WAY TO INCREASE YOUR 
PRODUCTIVITY 

 
Time is one of your most precious assets, and yet you let it slip 

away. Effective time management involves planning the amount of time 
you spend on all of the tasks of running a business -- and your personal life 
-- to get things done in the most effective and productive manner. 

As you might know the highest achievers manage their time 
exceptionally well. By using the time-management techniques, you can 
improve your ability to function more effectively – even when time is tight 
and pressures are high. 

Good time management requires an important shift in focus from 
activities to results: being busy isn’t the same as being effective. (Ironically, 
the opposite is often closer to the truth.)  

“Time management” refers to the way that you organize and plan 
how long you spend on specific activities. 

It may seem counter-intuitive to dedicate precious time to learning 
about time management, instead of using it to get on with your work, but 
the benefits are enormous : greater productivity and efficiency; a better 
professional reputation; less stress; increased opportunities for 
advancement; greater opportunities to achieve important life and career 
goals. 

Failing to manage your time effectively can have some very 
undesirable consequences: missed deadlines; inefficient work flow; poor 
work quality; poor professional reputation and a stalled career; higher stress 
levels. 
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Spending a little time learning about time-management techniques 
will have huge benefits now – and throughout your career [1]. 

Here are some time management tips you can use to increase 
yourproductivity and stay balanced: 

1. Wake Up at the Same Time Every Day. Sticking to a sleep 
schedule, even on your days off, creates structure that your body will thank 
you for.  

2 Strive to be authentic. Be as honest with yourself as you can 
about what you want and why you do what you do. 

3. Write Things Down. When you make a to-do list, you make 
your ideas into something you can hold on to and work with. When your 
plan is on paper, you can focus fully on each task as you work on it. 4. 
Carry a schedule and record all your thoughts, conversations for a week. 
This will help you understand how much you can get done during the 
course of the day and where your precious moments are going. 

5. Any activity or conversations  that’s important to your success 
should have time assigned to it; plan to spend at least 50% of your time 
engaged in the thoughts, activities and conversations that produce most of 
your results. 

6. Schedule time for interruptions. Plan time to be pulled away 
from what you’re doing, take mini breaks when you need them during the 
day to recharge and refocus. 

7 Favor trusting relationships. Put your efforts into building 
relationships with people you can trust and count on, and make sure those 
same people can trust and count on you. 

8. Value your time and other people will do the same. Practice not 
answering phone just because it’s ringing and e-mails. Disconnect instant 
messaging [2]. 

9. Do a time audit for one week and look at exactly where your 
time is going. Notice where you spend your time on a regular week day. 

10: Maintain a lifestyle that will give you maximum energy. Work 
your way up to doing aerobic exercise at least three times a week, eating a 
light lunch, and getting enough sleep. 

11. Blockout other distractions like Facebook, and other forms of 
social media unless you use these tools to generate business. 

12. Remember that it’s impossible to get everything done. Also 
remember that odds are good that 20 % of your thoughts, conversations and 
activities produce 80% of your results.End your working day at a fixed 
time. [3] 

These are also some time wasters to watch out for: 
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* Lack of or poor planning - File things properly, write down 
appointments, that kind of thing. Basically, you need to be organized to use 
your time effectively. 

* Procrastination - Many people keep deferring things when they 
are best done immediately. Don't fall into this trap. 

* Not delegating - You can't do it all yourself. Do the things that 
you are good at and enjoy. Someone else can do the rest. 

* Interruptions - Set up your workspace so that there are no 
distractions that will disrupt your workflow. 

These and other time wasters are probably eating your time, so try 
to identify them and get rid of them. 

I think, this will help you get started in managing your time more 
effectively and enhance your productivity.. Breaking old habits isn't easy so 
take the changes you need to make one step at a time. As you continue on 
the journey to effective time management you will find yourself more 
fulfilled and with more time on your hands for the things that matter to you. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ 
САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 
    На всіх етапах становлення економіки людство потребувало чіткого 
планування та організації. Цей процес на мікрорівні дістав назву 
«менеджмент»,тобто,«управління». На думку вчених, управління не 
можливе без такого важливого елементу як «самоуправління». 
   Відомим крилатим виразом є вираз,що  людина,яка  не здатна 
керувати собою ,не здатна керувати іншими. Ні досвід, ні 
майстерність, ні здібності, ні знання не можуть зробити людину 
ефективною доти, поки вона не навчиться керувати собою. Отже, 
самоменеджмент завжди був важливим компонентом менеджменту. 
Зв'язок самоменеджменту з діловою кар'єрою простежується в тому,що 

http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm
http://www.forbes.com/sites/patbrans/2013/01/01/twelve-time-management-habits-to-master-in-2013/
http://www.forbes.com/sites/patbrans/2013/01/01/twelve-time-management-habits-to-master-in-2013/
http://www.entrepreneur.com/dbimages/article/1413484001-10-time-management-tips-that-work-infographic.jpg
http://www.entrepreneur.com/dbimages/article/1413484001-10-time-management-tips-that-work-infographic.jpg
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розширення професійних можливостей особистості ,в результаті 
роботи з удосконалення ділових якостей ,створює основу для 
кар’єрного росту. Саме тому він відіграє велику роль у сучасному 
життєвому просторі конкретної людини. 
   Тобто,фактично,можна стверджувати,що самоменеджмент - це 
послідовне та цілеспрямоване використання ефективних методів 
роботи у повсякденній практиці,оптимальне використанням 
індивідуальних ресурсів з метою  досягнення особистих  цілей. 
    Основна мета самоменджменту полягає в тому,щоб максимально 
використати власні можливості, усвідомлено керувати своїм життям і 
долати різні проблеми як на роботі, так і у власному житті. Плануючи і 
раціонально організовуючи роботу і життя, людина забезпечує 
корисне і доцільне використання своїх духовних і фізичних здібностей 
[1,с.118] . 
    Отже, можемо зробити висновок,що самоменеджмент є запорукою 
успішного управління як своїм життям,так і своєю професійною 
діяльністю.  
   Мінливість конкурентного середовища посилює актуальність 
сучасних теоретичних моделей самоменеджменту. Підкреслимо той 
факт,що в основі новітніх моделей самоменеджменту містяться 
конкретні економічні вигоди як для окремих співробітників, так і для 
керівників [Див. схема 1]. 

 
Схема 1.Переваги самоменеджменту [2,с.330]. 
За однією із відомих концепцій, головною перевагою 
самоменеджменту є раціональне використання і заощадження такого 
дефіцитного ресурсу,як 
власний час. 
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   Зазначимо,що до основних сучасних моделей самоменеджменту 
спеціалісти відносять  такі концепції: 

 «Time management»,метою якого є формування вмінь щодо 
оптимізації розподілу часу з визначенням пріоритетних справ; 

 «Stress management»,який передбачає систему вмінь по 
попередженню та подоланню стресових ситуацій через власну 
психологічну компетентність; 

 «Team management», у свою чергу, спрямований на 
формування особистісної  ролі у групі чи команді конкретної 
організації; 

 «Impression management» має на меті систему вмінь по 
створенню позитивної думки про себе серед членів 
команди[3]. 

     У спеціальній літературі зустрічається також така модель 
самоменеджменту як «ресурс-менеджмент». Вона передбачає 
самоорганізацію особистісних цінностей,які на думку вчених, мають 
на меті формування та використання досвіду конкретною людини у 
процесі її професійного вдосконалення [4,с.129]. Зазначену вище 
здатність називають процесом рефлексії. Вона забезпечує розвиток і 
саморозвиток,а також сприяє особистому творчому підходу до 
професійної діяльності та максимізації результату. 
    Отже,можна зробити висновок,що сучасні моделі самоменеджменту 
сприяють розкриттю творчого потенціалу персоналу організацій,а 
також можуть бути використанні в процесі соціального управління та 
соціальної відповідальності організацій. 

ЛІТЕРАТУРА 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Економічний потенціал підприємства сьогодні визначає не 
тільки зростання технічного рівня, а більшою мірою людський фактор, 
що втілює здатність творити, винаходити, продукувати нові знання. 

За дослідженнями науковців [2], в оцінюванні людського 
потенціалу підприємства необхідно враховувати такі положення: зміст 
людського потенціалу підприємства визначається показниками і 
методами оцінки його рівня, розкривається факторами, які впливають 
на його рівень; оцінюють як потенціал кожного працівника, так і 
людський потенціал підприємства загалом. 
При оцінці людського потенціалу підприємства визначити величину 
кількісної складової нескладно. Проте, з позиції вимог сьогодення, 
основою підходів до оцінювання людського потенціалу підприємства є 
акцент на його якісний склад. З якісної позиції людський потенціал 
відображає сукупність таких важливих характеристик, без яких 
неможлива продуктивна праця, як стан здоров’я працівників, рівень 
освіти та інтелектуальні здібності, кваліфікація, здатність та прагнення 
до ефективної праці, розвитку та вдосконалення. 

Складнішим завданням є визначення величини його якісної 
складової. Проблема якісної оцінки людського потенціалу полягає у: 
визначенні еталона вимог до працівників підприємства, відповідно до 
якого буде проводитися порівняння; відсутності цілісної програми 
обліку й звітності про якісну структуру персоналу підприємства; 
великій кількості якісних параметрів людського потенціалу, що робить 
складним знаходження спільної основи всіх якісних характеристик. 

Якісний рівень працівників – відносна величина якості, яка 
базується на зіставленні значень показників, які характеризують якісну 
досконалість оцінюваних працівників, з відповідними працівниками, 
які відповідають всім вимогам за якісними характеристиками [1]. 

Основні властивості, які виділяють науковці: професійно - 
кваліфікаційний рівень; ділові властивості; складність виконуваних 
функцій; результати роботи; супутня діяльність; поведінка працівника; 
ставлення до роботи; комунікативні навички; особисті властивості; 
досвід роботи; стаж роботи; освіта; здоров’я; особливості 
темпераменту; особливості мислення; психологічні характеристики; 
лідерські властивості; інтелектуальні можливості; організаційні 
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вимоги; старанність та активність; творчість; швидкість роботи; 
акуратність; зовнішній вигляд. Оцінювання якісних характеристик 
персоналу можна згрупувати так: оцінка професійних характеристик; 
оцінка ділових здібностей; оцінка особистих якостей.  

Якість людського потенціалу підприємства – це сукупність 
здібностей працівників, їх знань та здатності до праці, творчості та 
розвитку, кожного зокрема та всіх загалом, які відповідають 
встановленим вимогам [3]. 

Отже, оцінка якості людського потенціалу підприємства 
спрямована на оцінку фізичного та психологічного потенціалу 
працівників підприємства, обсягу знань, вмінь та навичок, які 
зумовлюють можливості праці визначеної якості та відповідальності, 
свідомої зрілості, інтересу та причетності працівників до економічної 
діяльності підприємства. 
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AUSGEWÄHLTE TYPEN VON ABWEICHENDES 

VERBRAUCHERVERHALTEN UND DEREN INTRINSISCHEN 
MOTIVATIONSGRÜNDEN 

 
Die Organisationen arbeiten mit Kunden, die durch mehrere 

Unterschiedsmerkmale verschiedenste Verbraucherverhalten voraussetzen. 
Keine Organisation profitiert im gleichen Maße von jeder einzelnen ihrer 
Kunden, die Pareto-Verteilung ist seit langem für die Wirtschaft bekannt. 
Gleichzeitig stehen die Organisationen unter Druck neue Kunden zu 
gewinnen und danach zu behalten Um dies zu gewährleisten werden 
umfangreiche CRM-Systeme entwickelt, die u.U. auch über die Möglichkeit 
verfügen das Endergebnis für die Organisation jedes einzelnen Kunden (mit 
einer unterschiedlichen Genauigkeitsgrad) zu kalkulieren. 

Abweichendes (deviantes) Verbraucherverhalten beschreibt ein 
Konsumverhalten, das sich vom üblichen dadurch unterscheidet, indem 
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allgemein akzeptierten Normen verletzt werden1. Dies kann durch 
unterschiedliche Formen zum Ausdruck kommen. Sayders und Berry 
(Berry, Seiders, 2008)2 geben eine der modernen Klassifikationen solcher 
Konsumverhalten solcher "unehrlichen Kunden". Sie unterscheiden fünf 
Formen:  

- "Richtlinienunterbrecher"3. Der Begriff beinhaltet Kunden, die 
die organisatorischen Regeln und Verfahren kennen und trotzdem 
absichtlich ignorieren und dagegen verstoßen.  

- "Beleidigende4" - Kunden verhalten sich beleidigend und 
respektlos gegenüber den Mitarbeitern der Organisation 

- "Schuldvorwerfer5" sind Kunden, die die Organisation für alles 
beschuldigen. 

- "Opportunisten" sind die Verbraucher, die ständig auf der Suche 
nach  Situationen sind, in denen sie profitieren können. Einkäufe mit 
Coupons für Rabatte (in Einzelfällen Rabatt bis zu 100% der Endbetrag) ist 
ein typisches Beispiel für diese Verbrauchergruppe. Das Mitnehmen 
größeren Mengen Probestücken gehört auch in dieser Gruppe. 

- "Rückgeber6" kaufen und verwenden Produkte mit der klaren 
Absicht, diese nach einer gewissen Zeit zurückzugeben. Es können auch 
unwahrhaften Gründen für die Zurückgabe angegeben werden. 

- Diebstahl (Ladendiebstahl) wird als eine Form abweichendem 
Konsumentenverhaltens von Babin und Babin (Babin & Babin, 1996)7 
beschrieben.  

Ähnliche Arten von Konsumverhalten wirken sich negativ auf die 
betroffene Organisation aus. Die Entgegenwirkungskraft technischer 
Lösungen ist begrenzt. Damit werden besonders kleine Diebstähle effektiv 
eingeschränkt. Um solchen Formen von abweichendem 
Verbraucherverhalten einstellen zu können, braucht die Organisation 

                                                 
1 Harris, Lloyd, Daunt, Kate: Deviant customer behaviour: A study of techniques of 
neutralisation. Journal Of Marketing Management, 27(7/8), 834-853. 
doi:10.1080/0267257X.2010.498149, letzten Zugriffsdatum: 17.11.2014 
2 Berry, Leonard, Seiders, Kathleen: Serving unfair customers.  Business Horizons, 
Volume 51, Issue 1, January–February 2008, S. 29-37, letzten Zugriffsdatum: 
17.11.2014 
3 Rule breakers 
4 Verbal abusers 
5 Blamers 
6 Returnaholics 
7 Babin, B. J., & Babin, L. A. (1996). Effects of Moral Cognitions and Consumer 
Emotions on Shoplifting Intentions. Psychology & Marketing, 13(8), 785-802., letzten 
Zugriffsdatum 18.11.2014 
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Verständnis für die intrinsischen Gründen, die darunter stehen. Die 
folgenden "Entschuldigungsformen" sind nach Berry und Seiders zu 
unterscheiden: 

- Ablehnung der Verantwortung (unabsichtlich) 
- Ablehnung verursachten Verletzung (niemand wurde verletzt) 
- Ablehnung des Opfers - die Perspektive wird verändert indem 

dem Opfer die Schuld gegeben wird mit der Annahme, dass die die 
Ereignisse zu erwarten haben müsste 

- Schuld der Ankläger heisst die Technik, bei der die Unschuld der 
Ankläger unter Frage gestellt wird 

- Notfall (es ist dringend/notwendig gewesen) 
- Die Anwendbarkeit der Regel wird in Frage gestellt. Es wird vom 

Verbraucher behauptet, dass die verbrochene Regel für die konkrete 
Situation nicht gültig ist. 

- Der Verbot ist für den Täter ungültig (Ich habe das Recht, so zu 
handeln) 

- Der Täter nutzt das System aus, tut das aber relativ wenig im 
Vergleich zu anderen (Ich bin besser als die anderen) 

- Individualitätsausdruck (die Bewertungen der anderen spielen für 
mich keine Rolle) 

Um die negativen Auswirkungen des abweichenden 
Konsumentenverhaltens zu verringern, sollten Organisationen bewusst 
gegen den Auslöser für dieses Benehmen entegenwirken. Ein Beispiel in 
dieser Richtung wäre die Verbreitung von Daten über den Maß der 
Diebstahl in einer bestimmten Branche zu veröffentlichen und konkrete 
Beispiele nennen welche Auswirkung das z.B. auf die Vergütung der 
Mitarbeiter hat. Das große Unternehmen wird dabei als Opfer durch die 
Mitarbeiter ersetzt. Es wird nicht einer Organisation geschadet, sondern 
deren Mitarbeiter und Ablehnung der Verantwortung und verursachten 
Verletztung kann jetzt nicht meht als ein Motiv solcher 
Konsumentenverhaltensmodelle genutzt werden. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ     
                                                      

16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала 
Конвенцію про права інвалідів і Факультативний протокол до неї. 
Згідно з Конвенцією, держави-учасниці зобов'язуються забезпечувати 
й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних 
свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за 
ознакою інвалідності. Одним із невід'ємних та природних прав людини 
є право на працю [1,ст. 5]. 

Досягнення в Україні цілей людського розвитку поряд з 
вирішенням багатьох проблем вимагає створення умов для 
повноцінного суспільного життя людей з інвалідністю, тим більше, що 
їхня кількість, як і питома вага в загальній кількості населення, 
постійно зростають. Люди з інвалідністю потребують не лише 
посилення державного соціального забезпечення, а й створення умов 
для реалізації їхнього права на працю, навчання та зайнятість. Проте 
люди з інвалідністю, особливо молоді все ще мають обмежений доступ 
до якісних послуг з професійного навчання, стикаються з труднощами 
при працевлаштуванні, не завжди одержують гідну зарплату за свою 
працю. 

Державне сприяння зайнятості молодих людей з інвалідністю 
щодо реалізації усіх аспектів потребує розуміння процесу їх 
працевлаштування, як особливо важливого аспекту їхньої соціальної 
інтеграції. Професійна та трудова діяльність молоді з інвалідністю 
сприяє відчуттю їх власної потрібності й корисності, як для родини, 
так і для суспільства в цілому, поліпшенню їхнього добробуту, 
забезпеченню особистих прагнень до самореалізації. 
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Відомо, що сьогодні єдиним державним органом, що забезпечує 
працевлаштування та соціальний захист населення у випадку 
безробіття є державна служба зайнятості України. 

Для молодої людини з інвалідністю, яка розпочинає свій 
трудовий шлях, життєво необхідним є набуття професійних навичок у 
сфері доступної їй професійної діяльності, а для тих молодих осіб з 
інвалідністю, які тривалий час не працювали, це часто єдиний 
реальний спосіб повернутись до професійної діяльності та одержати 
роботу. Професійне навчання молоді з інвалідністю сприяє 
підвищенню її конкурентоспроможності на ринку праці, професійному 
розвитку, отже, працевлаштуванню. Професійне навчання також є 
важливою ланкою реабілітаційного процесу молоді з інвалідністю і 
взаємопов'язане із іншими його складовими – трудовою, соціальною, 
психологічною та медичною реабілітацією. 

Також, важливе значення має правильний вибір людиною 
професії (спеціальності). Особливо, це актуально для молодих осіб з 
інвалідністю, які вперше обирають свій професійний шлях. 

Інтеграція і реінтеграція молоді з інвалідністю у життя 
суспільства, трудову зайнятість має будуватися на так званій 
"відкритій" моделі. Це передбачає залучення до розв'язання проблем, 
пов'язаних із сприянням їхньому працевлаштуванню, не лише 
роботодавців і партнерів, а головне – самих молодих людей з 
інвалідністю [2,ст. 98]. 

Лише конструктивна взаємодія центрів зайнятості із всіма 
організаціями, що опікується молоддю з інвалідністю, тісна співпраця 
із кожною молодою особою дозволить ефективно реалізувати заходи, 
орієнтовані на підвищення її активності і конкурентоспроможності на 
ринку праці, пошук і підбір належної роботи. [1,ст. 23] 
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Актуальність даної проблематики обумовлена як необхідністю 
розширити галузь сучасних наукових досліджень у сфері лідерства та 
керівництва, так і підняти рівень професіоналізму та ефективності 
сучасних керівників.  

Проблеми сьогодення, пов’язані з лідерством та раціональним 
використання влади, вимагають глибокого вивчення феноменів 
лідерства та керівництва. Відомо, що ефективне управління сприяє 
стабільності і порядку, розв’язанню різноманітних проблем, 
пов’язаних з життєдіяльністю, а такі поняття як лідерство і влада, 
безперечно, тісно пов’язані з процесом управління. Саме тому 
управління, лідерство та влада стають об'єктами досліджень багатьох 
вчених. 

Починаючи з 70-х років інтерес до вивчення управління, 
лідерства та влади  засвідчила поява робіт Д. Мак Грегора, Р. Такера, 
Б. Келлермана, Дж. Пейджа, Р. Танненбаума, І. Вешлєр і Ф. Масарик, 
Пітер Друкер, Ф. Фідлер, В. Врум, Ф. Йєттон, М. Мескон, П. Херсі і К. 
Бланшард, та ін.  

 Лідер (англ. leader — вести, керувати) — особистість, яка 
користується беззастережним авторитетом і повагою у зв'язку зі 
своїми особистими видатними людськими, інтелектуальними або 
фаховими якостями [2,c.21].  

У житті лідера кар'єра й особисте життя тісно переплітаються, 
взаємодоповнюються. Справжні лідери ніколи не бувають пересічними 
людьми. їхні честолюбність, талант, здібності, сприйняття нового 
служать їм, а не панують над ними. Використовуючи це, лідери 
реалізують своє істинне покликання. Вони діють відповідно до свого 
бачення досконалості і прекрасного, демонструючи при цьому єдність 
мети, невгамовну енергію [1, с. 88].  

Лідерство виникає там, де є потреба в ініціативних особах, які 
добровільно беруть більшу відповідальність, ніж передбачено 
посадою, стають неформальним лідером. Лідер також є керівником, 
але характер його дій особливий. Він не управляє, а веде за собою 
людей, які є не його підлеглими, а послідовниками. Формально посада 
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керівника забезпечує передумови і для лідерства в колективі, але 
автоматично це не відбувається[3, с. 19].  

Чинники, що визначають можливість стати лідером наступні: 
вміння користуватися владними повноваженнями, професійна 
компетентність, організаційні здібності, високі моральні якості, 
харизматичний вплив та інші якості і можливості. Як відзначав В. О. 
Сухомлинський: «Кожного з нас повинна турбувати думка про 
проблему влади людини над людиною, влади старшого над молодшим. 
Влада — найбільш загальний, всеосяжний і одночасно гострий, 
тонкий, тендітний і небезпечний засіб. Це інструмент, яким можна 
зробити безболісну операцію, але можна і сильно розкроїти ніжну 
тканину людської душі. Цей інструмент дуже необхідний і одночасно 
небезпечний» [4, с. 12]. 

Американський вчений Р. Уотермен пише про три типи лідерів: 
«сторож», «маніпулятор коштами» і «будівельник-перетворювач». 
Новий тип керівника в американській літературі одержав назву 
«парадоксального керуючого». Як особистість, він може бути 
охарактеризований такими досить суперечливими рисами: твердий, 
але гнучкий; дуже серйозний, але має почуття гумору; дружелюбний, 
але вміє зберігати дистанцію; фанатично відданий своїй справі і 
врівноважений; мрійливий і в той же час реалістичний [3, с. 25]. 

Таким чином, керівництво полягає у праві особи давати офіційні 
доручення підлеглим, вимагати їх виконання.  Влада — це змога 
впливати на поведінку інших. Сучасна філософія менеджменту 
основою ефективного впливу на підлеглих вважає відносини 
керівництва і влади, побудовані на засадах лідерства [5, с. 40]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене зробимо висновок, що в 
сучасних умовах мистецтво лідерство в управлінні підприємством 
дасть нам змогу підняти людське бачення на рівень більш широкого 
світогляду, вивести діяльності людини на рівень більш високих 
стандартів, а також сформувати особистість, здатну досягти високих 
результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес 
лідерства дасть змогу вдосконалити внутрішньоуправлінську 
структуру відносин в організації, забезпечити постійний рух вперед 
для досягнення найкращих результатів, корисних як для суспільства, 
так і країни в цілому. 

Ми переконані, що нова парадигма лідерства повинна бути 
профілактичною, а не лікувальною.  
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ В БАНКІВСЬКІЙ 

СФЕРІ 
 

Тема працевлаштування дуже актуальна і життєво необхідна для 
кожної людини. Студенти не виключення. На  останніх курсах чи по 
закінченню навчання у кожного студента виникають питання, куди 
влаштуватися працювати, щоб побудувати блискучу кар’єру і 
отримувати гідну заробітню плату, щоб поважали в колективі і 
цінувало керівництво. 

Зараз в Україні є велика кількість банківських установ. 
Більшість з них запрошує на роботу готових спеціалістів, з певним 
досвідом роботи. Проте поширеною стає практика працевлаштування 
студентів за результатами проходження відповідних програм 
підготовки. Порівняємо найцікавіші, на мій погляд, програми банків 
ПриватБанк, ПроКредит Банк та Піреус Банк (табл.1). 

Провівши опитування щодо програм підготовки молодих 
спеціалістів банками, відмітимо, що бажання навчатися за цими 
програмами виявили 52% студентів. Як виявилось, про досліджувані 
програми підготовки 85% респондентів навіть не чули, що вказує на 
недостатній рівень довіри студентів до банків та цікавляться 
можливістю працевлаштуватися в цій сфері. Натомість деякі студенти 
вже мали справу з такими програмами підготовки, а саме з факультету 
«Обліку і фінансів» (11%), факультету «Економіки та менеджменту» 
(4%).  

Ознайомившись з трьома найбільш перспективними і цікавими 
програмами, студенти мали можливість вибрати найкращу. На їх 
погляд, такою є програма ПриватБанку (83%), яка поступається 
програмам ПроКредит Банку (13%), Піреус Банку (4%). Більшість 
респондентів надали перевагу програмі ПриватБанку через зручні 
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умови вступу (78%),  форму навчання (84%), тривалість навчання 
(81%), місце проведення (80%), фінансові умови (71%), результат 
навчання (83%).  

ПроКредит Банк вибрали 7% опитаних тому, що їм найбільше 
сподобалось місце проведення та фінансові умови. Піреус Банк 
зацікавив тільки тим, що під час навчання можна поєднувати 
стажування.   

Таблиця 1 
Порівняння програм підготовки молодих спеціалістів банками 

[1-3] 

Критерій 
порівнян

ня 
ПриватБанк 

ПроКредит 
Банк 

(програма 
«Young Bankers 

Programme») 

Піреус Банк 
(програма 
«Піреус-
Старт») 

Умови 
вступу 

- наявність доступу до 
інтернет; 
- реєстрація на сайті 
http://practice.privatban
k.ua; 
- для проходження 
практики необхідно 
мати карту 
приватбанку 
«Універсальна». 
 

Наявність будь-
якої вищої 
освіти; 
Знання 
англійської 
мови на рівні 
Intermediate. 
 
 
 

- надіслати 
резюме на 
електронну 
адресу банку 
або заповнити 
онлайн-
резюме; 
- тестування;  
- співбесіда з 
безпосереднім 
керівником 

Форма 
навчання 

онлайн-навчання  
 

стаціонарне 
навчання та 
стажування 
студентів 

стаціонарне 
навчання та 
стажування 
студентів 

Триваліс
ть 
навчання 

Максимум 2 місяці, 
але якщо студент 
закінчив навчання 
раніше, він може 
завершити практику 
до цього терміну 

6 місяців початкове 
стажування та 
навчання 
протягом 
випробувально
го терміну 
(3 місяці) 

Місце 
проведен
ня 

- 
http://practice.privatban
k.ua 

м. Київ У відділенні 
банку, в якому 
хоче 
працювати  
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випускник ВНЗ 
Фінансов
і умови 

Навчаючись, студенти 
можуть заробляти 
гроші на продажу 
банківських продуктів 

Виплата 
учасникам 
програми 
щомісячної 
стипендії в 
розмірі 2000 
грн., 
компенсація 
проживання 
іногороднім 
учасникам 
(1500 грн.) 

Можливість 
поєднувати 
навчання та 
роботу в банку 

Результа
т 
навчання 

- отримання 
сертифікату про 
проходження 
практики з оцінками; 
- зарахування в 
кадровий резерв; 
можливість 
працевлаштування. 

- можливість 
працевлаштува
ння; 
- знайомство з 
процесом 
надання 
банківських 
послуг. 

- можливість 
працевлаштува
ння 

Щоб залучити перспективних студентів до участі у програмах, 
варто їх зацікавити такими  зручними пропозиціями: онлайн-навчання, 
можливість надсилати резюме на електронну пошту, безкоштовне 
навчання, компенсація проживання (для іногородніх), можливість 
працевлаштування. 

Проходження найпопулярнішої програми серед студентів  
задовольняє різні групи потреб студентів, від найнижчих до найвищих:  

- потреби у безпеці ( підвищення рівня стабільності у 
майбутньому); 

- у належності до групи (бажання знайти друзів, бути в 
колективі і відчувати, що працівник не самотній); 

- у визнанні ( за кількістю балів, набраних під час проходження 
практики). 

Деякі студенти були вже знайомі з досліджуваними програмами: 
з програмою ПриватБанку знайомі були  6%,  Дельта Банку – 15% , так 
як значна частина респондентів працювали в них на канікулах.  Про 
переваги ПриватБанку я писав вище, а перевагою є те, що в Дельта 
Банку дуже розвинена мережа в Полтаві і є багато вакансій для 
студентів. На останнє питання про корисність проходження даних 
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програм, студенти вважають практику корисною – 63%, а деякі 
вважають, що ніякої користі від даних програм немає – 37%. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ 
БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 
В умовах перетворень, що відбуваються в економіці України 

на сучасному етапі розвитку, важливими постають питання, щодо 
внесення коректив у функціонування місцевих органів влади та 
пошуку нових напрямів бюджетної забезпеченості місцевих 
бюджетів(яка визначає потенціал майбутнього розвитку території) 
ресурсами, які б задовольняли їх необхідні потреби. Саме тому 
особливої актуальності набувають питання, що стосуються вивчення 
бюджетного потенціалу регіону та розробки можливих шляхів його 
посилення.  

У даний час основою соціально-економічного розвитку 
регіонів має стати забезпечення умов щодо максимального 
використання наявного бюджетного потенціалу, який відіграє 
вирішальну роль у виконанні місцевими органами влади тих функцій і 
повноважень, які на них покладено відповідно до Конституції та 
законодавства України. Вирішення завдань стратегічного управління 
потребує визнання вагомої ролі бюджетного потенціалу у процесах 
економічного розвитку, оскільки не виважена політика щодо його 
формування і використання негативно впливає на можливості 
розвитку регіонів [1, 2]. Щоб оцінити вагомість бюджетного 
потенціалу регіону, на нашу думку, перш за все, необхідно, з’ясувати 
сутність даного поняття. 

Таким чином, під бюджетним потенціалом регіону розуміємо 
потенційно можливу сума податкових та неподаткових надходжень 
бюджетних доходів, які акумулюються за рахунок пошуку та 
залучення додаткових джерел їх формування та можуть бути зібрані на 
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певній території в умовах чинного законодавства. 
Фактично під бюджетним потенціалом регіону пропонується 

розуміти суму потенціалів усіх діючих у регіоні доходів та витрат, що 
розкриває адитивну властивість бюджетного потенціалу.  

Доволі часто виділяють так званий реальний бюджетний 
потенціал, тобто наявний фактичний обсяг бюджетних ресурсів, 
акумульованих бюджетною системою на регіональному рівні. Його 
можна відобразити через величину грошових коштів, що формуються 
внаслідок використання держаних фінансових ресурсів (кошти 
місцевих бюджетів, відрахування з державного бюджету, надходження 
від майнової та фінансової діяльності органів місцевого 
самоврядування) [3]. 

Зважаючи на провідну роль у процесі формування доходної 
частини місцевих бюджетів трансфертів видається справедливим 
виокремлювати так званий зовнішній бюджетний потенціал, який 
повинен також враховувати й можливості місцевих органів влади 
щодо залучення зовнішніх запозичень для реалізації конкретних 
регіональних програм та проектів [3]. 

Тому, розглянувши сутність бюджетного потенціалу регіону, 
можна стверджувати, що саме він повинен стати основою для 
планування доходів бюджету певного регіону. Адже наявність 
інформації щодо стану бюджетного потенціалу дозволяє під час 
розроблення фінансової політики концентрувати зусилля на найбільш 
важливих напрямках розвитку території, визначати додаткові резерви 
фінансування, а також забезпечувати ефективний контроль за 
мобілізацією та використанням фінансових ресурсів [2].  

Виходячи з вищезазначеного, можна запропонувати такі 
напрями для підвищення бюджетного потенціалу регіону на сучасному 
етапі: ефективне управління бюджетними коштами; посилення 
відповідальності за дотримання бюджетного законодавства; 
впровадження єдиної методики оцінки фінансової стійкості бюджетів 
територіальних громад; зростання ролі місцевих податків і зборів 
шляхом скасування старих і запровадженням нової, економічно 
ефективної власної податкової бази (що частково зроблено в 
прийнятому Податковому кодексі України); перерозподіл доходів між 
місцевими бюджетами шляхом удосконалення податкового та 
бюджетного законодавства, зокрема зарахування податку з доходів 
фізичних осіб до бюджетів територіальних громад; посилення 
зацікавленості органів місцевої влади щодо підвищення рівня власної 
доходної бази за рахунок обсягу інвестицій, рівня доходів населення; 
скорочення централізованого фінансування; стимулювання 
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інвестиційної активності в регіоні шляхом врахування природно-
ресурсного, науково-технічного, виробничо-економічного та 
людського потенціалу. 

Отже, запропоновані напрями щодо зміцнення бюджетного 
потенціалу регіону дозволять виявити потенційні можливості органів 
місцевого самоврядування у формуванні додаткових доходів, 
підвищити ефективність та якість управління місцевими фінансами, а 
також визначити шляхи подальшого розвитку регіону та обґрунтовано 
обрати стратегію щодо забезпечення соціально-економічного розвитку 
території. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

В інноваційній діяльності важливе значення має облік 
інтересів багатьох суб'єктів ринку. Експерти в сфері конкурентних 
стратегій відзначають, що при побудові будь-якої стратегії необхідно 
брати до уваги відразу декількох гравців, тобто не тільки споживачів, 
але також саму компанію і її конкурентів [1]. Е. Демінг вважав, що 
основою майбутнього компанії є інновації, причому для виживання, не 
кажучи вже про успіх, компанії, які бажають перемогти конкурентів 
повинні бути попереду їх споживача [2]. Тому орієнтація на споживача 
в інноваційній діяльності не повинна бути єдиним основоположним 
принципом. До інноваційної діяльності необхідно підходити 
комплексно, а інноваційна активність компаній повинна не тільки 
носити екзогенний характер, тобто бути орієнтованою на кінцевих 
споживачів продукції, що виробляється, але також бути ендогенної, 
спрямованої на вдосконалення процесів всередині компанії.  
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Представники зовнішнього і внутрішнього середовища в 
рівній мірі впливають на діяльність компанії і зацікавлені в її 
процвітанні, за умови, що інноваційна діяльність задовольняє їх 
очікування і потреби. Представниками зацікавлених сторін 
зовнішнього середовища є: суспільство, споживачі, постачальники / 
партнери. Інноваційна стратегія, якої дотримуються компанії, сильно 
залежить від умов, створених в країні ведення бізнесу. Якщо компанія 
проводить інноваційні перетворення, то вкрай важливо, щоб державна 
політика була спрямована на підтримку інновацій. Перехід до 
економіки інноваційного типу забезпечує державі підвищення його 
світового рейтингу, а для компаній означає вихід на нові ринки і 
підвищення їх конкурентоспроможності. 

Від діяльності постачальників та партнерів компанії 
залежать процеси, пов'язані з виробництвом і розробкою нових видів 
продукції. Партнерами компанії можуть бути інвестори, які вкладають 
свої кошти в компанію, очікуючи поліпшення її конкурентних позицій 
на основі інновацій; окремі організації, з якими у компаній склалися 
ділові відносини; університети як «постачальники» людського 
капіталу та інноваційних ідей; держава за умови співпраці на основі 
державно-приватного партнерства. 

Задоволення інтересів споживача є, як вже зазначалося вище, 
одним з основних принципів інноваційної діяльності. Споживач 
визначає, яка компанія, продукт або послуга запропонує йому новий і 
оптимальний спосіб вирішення його проблем або задоволення потреб і 
зробить це при прийнятному співвідношенні якості і ціни. 

Представниками зацікавлених сторін внутрішнього 
середовища є власники, акціонери і персонал компанії. Задоволеність 
зацікавлених сторін внутрішнього середовища буде досягнута в тому 
випадку, якщо інноваційні перетворення будуть успішно прийняті 
ринком і споживачами. У свою чергу самі акціонери впливають на 
інноваційну діяльність своїми рішеннями щодо її проведення. Крім 
того, до змін та інновацій повинен бути готовий керівник компанії, 
якій необхідно розвивати свій бізнес в інноваційному напрямку і бути 
націленим на лідерство. 

Для персоналу компанії першочергову роль відіграє стійке 
положення компанії на ринку, яке призводить до стабільності. 
Персонал є основною рушійною силою інновацій - інтелектуальним 
капіталом компанії, тому при адекватній системі заохочень, а також за 
умови прихильності персоналу своїй справі і готовності робити все від 
нього залежне для успіху фірми формується нова інноваційна 
корпоративна культура.  
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Аналізуючи причини та наслідки сучасних глобальних  

фінансових проблем вчені сходяться на думці, що її базовою 
причиною була легковажність та безконтрольність надання кредитів. 
Остання світова фінансова криза спричинила втрату довіри не тільки 
до менеджменту кредитно-фінансових інститутів, та до банківської 
системи, але і до державних установ, які не виконали своїх 
контрольно-наглядових обов’язків. 

В даному контексті, на особливу увагу заслуговують 
інноваційні фінансові послуги, оскільки саме їх слабка 
контрольованість сприяє дестабілізації фінансової системи. Однією з 
таких послуг є тіньовий бенкінг — це інвестиційно-банківська 
діяльність, яка є абсолютно легальною і проводиться через 
посередницькі компанії (фонди, трасти, що створені під спеціальні цілі 
компанії). Ці посередники, як правило, не мають права залучати 
вклади населення і не мають банківських ліцензій, в останньому їх 
діяльність мало чим відрізняється від діяльності інвестиційних 
підрозділів банків. Діяльність фінансових посередників, значно 
полегшує надання фінансових послуг за рахунок того ,що ці 
посередники не підвладні регуляторам. 

Тіньовий бенкінг суттєво відрізняється від класичних 
тіньових операцій банків, які включають в себе операції з «відмивання 
«брудних грошей»» , переведення безготівкових грошей в готівкові 
для обслуговування тіньової економіки, фінансування корупції тощо. 
Тіньовий бенкінг відноситься до розряду легальних операцій. 
Найбільш поширеним видом легальних тіньових операцій є зворотній 
викуп активів у вигляді цінних паперів (операції «репо») Механізм цих 
операцій полягає в тому, що з балансу тимчасово прибираються 
«проблемні» кредитні активи за допомогою угод «репо». Тим самим 
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банк виглядає перед інвесторами як стійкий і надійний. Прикладом є 
усім відомий банк США Lehman Brothers. Існують банківські операції, 
які дозволяють прибрати з балансу «проблемні» активи не тимчасово, 
а назавжди. Це досить поширенні операції так званої сек’юритизації 
[1,c. 33]. Сутність їх в тому, що банк свої кредитні вимоги (кредитні 
активи) переоформляє в цінні папери, реалізація яких здійснюється 
через спеціальну посередницьку компанію. Така компанія, як правило, 
створюється самим банком і ним же контролюється. Банк продає 
кредитні вимоги спеціальній компанії оптом, змішуючи кредити різної 
якості. Компанія дробить ці вимоги на дрібні пакети цінних паперів і 
перепродає їх різного роду довірливим інвесторам на фінансовому 
ринку. Саме так сумнівні іпотечні кредити в США були перетворені в 
іпотечні цінні папери, які були розкуплені на фондовому ринку. 
Закінчилась така діяльність масштабною кризою 2008-2009 рр. Банки в 
даній ситуації формально є не причетними, а інколи виглядають 
постраждалими, тобто такими, які потребують активної державної 
підтримки у вигляді суттєвих фінансових вливань. 

Легалізація таких операцій пов’язана з тим, що у США  в 80-
і роки була проведена лібералізація фінансового регулювання операцій 
банків та фінансових посередницьких організацій. Лібералізація 
виявилась, в першу чергу, у відміні закону Гласса-Стігала, який 
забороняв кредитно-депозитним організаціям (комерційним банкам) 
проведення ризикових інвестиційних операцій за рахунок коштів 
вкладників. 

У відповідності до закону, який було прийнято в 30-і роки 
ХХ століття в умовах початку кризових явищ, високо ризикові 
спекулятивні операції з цінними паперами було виведено у так звані 
інвестиційні банки. Фінансові регулятори не несли відповідальності за 
спекулятивні операції таких банків, усі ризики лягали на інвесторів. 
Основні вимоги цього закону полягають у наступному: заборона 
комерційним банкам займатися операціями з цінними паперами, за 
виключенням операцій в результаті яких активи трансформуються в 
цінні папери, але держатель таких цінних паперів володіє такими ж 
правами по відношенню до активів, що і до трансформації; заборона 
на створення філій банків, що здійснюють операції з цінними 
паперами; заборона компаніям, що здійснюють операції з цінними 
паперами здійснювати традиційні види банківських операцій; заборона 
посадовим особам інвестиційних компаній одночасно займати посади 
в комерційних банках; створення корпорації зі страхування депозитів 
(Federal Deposit Insurance Corporation); ообов’язкове страхування 
банківських депозитів в сумі до 5000 доларів.  
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Закон Гласса-Стігала встановлював чіткі правила гри на 
банківсько-фінансовому ринку, що дозволяло розділяти та регулювати 
банківську діяльність та діяльність парабанківських посередників. 

Обмеження дії закону Гласса-Стігалла (по-суті його відміна), 
та інші послаблення фінансового регулювання відбулись в результаті 
запровадження закону Гремма — Ліча — Блайлі в 1999 році. Це 
посприяло тому, що, кошти вкладників банків почали перетікати на 
фондові ринки. При цьому для банківського нагляду “зник" повний 
спектр операцій банків, більша частина операцій для нагляду стали 
непрозорими. Як наслідок, недостатня урегульованість банківсько-
фінансової діяльності прискорила настання фінансової кризи у США, а 
потім і за її межами [2, с. 9]. Після фінансової кризи 2008-2009 рр. 
більшість країн встановили більш жорсткі правила роботи на 
фондових ринках для різних фінансових організацій. Це в певній мірі 
призупинило зростання тіньових операцій в загальних оборотах 
фінансово банківських операцій. Проте цього не достатньо щоб 
утримати активне зростання фінансових інновацій. Необхідна більш 
глибока їх регуляція з боку державних органів, в першу чергу це 
стосується національного (центрального ) банку. Окрім того, існують 
теоретичні колізії, які призводять до проблем практики регулювання 
фінансових послуг. Зокрема, категорії “інвестиційні послуги ” та 
“фінансові послуги ” застосовуються сьогодні в якості спільного 
поняття, тому усі правові акти що стосуються регулювання процесів 
надання фінансових послуг, стосуються як діяльності професійних 
учасників ринку цінних паперів(інвестиційних компаній, 
інвестиційних фондів тощо), так і діяльності кредитних (банківських) 
організацій). 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ КОМПЛЕКСУ  
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Готельне господарство – важлива складова туристичної індустрії. 
Його ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в 
економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації 
міжнародних зв’язків та інтеграції країни у світове співтовариство.  
Пріоритетним напрямком розвитку сфери готельних послуг є 
доведення їхньої якості до міжнародних стандартів і вдосконалення 
туристичних технологій. Упровадження нових видів і форм 
обслуговування, що дозволять у більш повному обсязі задовольнити 
потреби клієнтів. 

Стан вітчизняних готельних підприємств характеризується не 
тільки несприятливими умовами мікро- та макросередовища, але й 
недостатньою маркетинговою діяльністю цих підприємств, зокрема 
впровадженням тат ефективним використанням комплексу 
маркетингових комунікацій. 

Залучення інвестицій у готельний бізнес, а також поява на 
українському ринку таких відомих міжнародних брендів, як Хайятт, 
Ріксос, Редісон Сас, Хілтон, Інтерконтиненталь, Холлідей Інн – це 
ознака цивілізованого ринку готельних послуг, що зростає та 
розвивається за світовими канонами. І тому вітчизняні готельні 
підприємства, враховуючи зарубіжний досвід, повинні активно 
використовувати у своїй діяльності комплекс маркетингових 
комунікацій та оцінювати використання його складових, що і буде 
аналізуватися в даній статті[1]. 

Формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій 
є важливим фактором впливу на поведінку споживача, створення 
позитивного іміджу готелів, то що є більш вагомим посилення їхньої 
конкурентоспроможності та збільшення обсягу продажу готельних 
послуг. Аналіз структури комплексу маркетингових комунікацій  
підприємств готельного підприємства дозволяє виділити їх у 3 групи: 
великі, середні, малі та звернути увагу на наступні тенденції. 
Найбільше фінансових ресурсів витрачається на рекламу: у великих 

готелях – 66%, середніх – 81%, малих – 87%. У великих готелях більш 
раціонально та ефективно розподілено бюджет на комплекс 
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маркетингових комунікацій, де 66% фінансових ресурсів витрачається 
на рекламні заходи; 10% на роботу із громадськістю; 14,5% - на 
стимулювання збуту і 9.5% - на особистий продаж [2,3,4]. 

Отже аналізуючи структуру комплексу маркетингових 
комунікацій готельних підприємств в цілому можна зазначити, що 
значна частина коштів у всіх без винятку готелів витрачається на 
рекламні заходи. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 
АУДИТОРА 

 
 В умовах економічної кризи ефективність діяльності 

підприємства багато в чому залежить від організації системи 
внутрішнього контролю. Оскільки в основі функціонування такої 
системи, постійний моніторинг якої здійснюється службою 
внутрішнього аудиту, є визначення законності й доцільності 
здійснюваних на підприємстві операцій, ефективності використання 
майна підприємства, грошових коштів, то, відповідно постійно 
зростають вимоги до якості підготовки осіб, на яких будуть покладені 
зазначені функції. 

Аудитор – це посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту, 
уповноважена в установленому  порядку на проведення 
внутрішнього аудиту [1, c.2]. 

Аудитори повинні володіти необхідними знаннями та мати досвід 
роботи для виконання своїх посадових (функціональних) обов’язків 
відповідно до визначених законодавством вимог. Вони повинні 
постійно удосконалювати свої знання та підвищувати кваліфікацію. 

Навчання внутрішніх аудиторів є одним із факторів підтримки 
належного рівня кваліфікації, оскільки підвищення професійного рівня 

http://www.community.com.ua/
http://www.community.com.ua/
http://www.uapr.com.ua/
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забезпечує досягнення вищого фахового ступення спеціалістів та 
якості перевірок внутрішнього аудиту. Останнє здійснюється  шляхом 
самоосвіти і  направлення їх до освітніх закладів, що організовують та 
проводять навчання в галузях державного управління, юриспруденції, 
економіки, фінансів та аудиту. 

Обов’язковість проходження аудиторами підвищення кваліфікації 
встановлюється:  

- за ініціативою Голови ДСНС України; 
- за ініціативою керівника підрозділу внутрішнього аудиту; 
- за ініціативою Держфінінспекції у разі виявлення незадовільного 

стану внутрішнього аудиту, систематичного неякісного складання 
звітності про результати внутрішнього аудиту за результатами оцінки 
якості внутрішнього аудиту в установі [1, c.4]. 

Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є 
забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг. При 
підвищенні кваліфікації аудитори, з метою продовження терміну 
чинності сертифіката, щорічно проходять контрольне тестування у 
центрах, визначених АПУ. 

АПУ укладає типову угоду з навчальними закладами чи іншими 
організаціями (центрами), які мають на меті здійснювати постійне 
удосконалення професійних знань аудиторів по затверджених 
програмах. Ці програми вміщують питання з аудиту, бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового 
забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, 
математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі. 
Програми за своїм обсягом розраховані не менше ніж на 40 
академічних годин і повинні вміщувати лекційні, семінарські, 
практичні заняття та контрольне тестування  [2, c.167]. 

До загального обсягу удосконалення професійних знань аудиторів 
в межах 40 годин АПУ можуть бути зараховані: 

- публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних 
посібників з бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, економічного 
аналізу, господарського права для аудиторів, які мають вчені звання та 
наукові ступені за фахом «Бухгалтерський облік і аудит» 
(зараховується автору, співавторам в рік видання); 

- публікації у фаховому виданні АПУ - журналі «Аудитор 
України» в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша (20000 знаків) на 
рік; 

- розробка програм постійного удосконалення професійних знань 
аудиторів у разі їх затвердження АПУ; 

- викладання в обсязі не менше 20 годин на рік в Центрах; 
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- складання аудитором іспиту та отримання диплома АССА або 
СРА в рік його отримання [2, c.169]. 

В якості опціонної вимоги до кваліфікації аудитора в межах 
проекту методичних рекомендацій Національного центру обліку та 
аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту й 
Всеукраїнської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів 
України» також висувається наявність одного з професійних 
сертифікатів чи дипломів: CIA (Certified Internal Auditor), ACCA 
(Association of Certified Chartered Accountants), DipIFR (Diploma in 
International Financial Reporting), CIPA (Certified Internetional 
Professional Accountant). 

Постійне навчання внутрішніх аудиторів – можливість покращити 
якість внутрішнього аудиту в цілому та підвищити рейтинг 
аудиторської професії шляхом кваліфікованого виконання 
внутрішніми аудиторами своїх обов’язків. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

На успіх банківської діяльності впливають безліч чинників. Це і 
наявність фінансових, організаційних, інформаційних, матеріально-
технологічних ресурсів і особливості економіко-правового поля, в 
якому функціонують банки, і продуктовий ряд банків та вибір каналів 
збуту банківських продуктів і послуг, інтенсивне використання 
новітніх технологій тощо. Без ефективного управління та мобілізації 
зусиль і можливостей працівників на досягнення загальної мети 
діяльності фінансової установи неможливо досягти конкурентних 
переваг та підвищити ефективність діяльності банківської установи. 
Рівень розвитку банківської установи значною мірою залежить від її 
персоналу, який є вирішальним чинником у конкурентній боротьбі. В 
умовах динамічного розвитку банківської сфери, загострення 
конкуренції на ринку фінансових послуг, особливої актуальності 
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набуває проблема забезпечення умов для постійного підвищення 
ефективної мотивації праці банківського персоналу.  

Персонал банку – це сукупність постійних працівників, що 
отримали необхідну професійну підготовку та  мають досвід 
практичної діяльності у фінансово-кредитній установі [5, с. 61]. 

Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного 
складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і 
методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно 
організований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно 
економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов 
нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на 
рівні підприємства [1, с. 14]. 

Мотивація, як елемент управління включає в себе методи 
активізації зусиль персоналу підприємства (організації), що 
спрямовані на підвищення результативності їх діяльності. Система 
мотивації характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, які 
стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому 
щодо досягнення індивідуальних та спільних цілей діяльності 
організації. Система мотивації праці включає в себе такі етапи: 

- пошук незадоволених потреб особистості , що розглядаються; 
- аналіз можливих благ, які здатні задовольнити потребу; 
- вибір стимулів (благ), які можуть бути доступні особі; 
- встановлення комплексу підсилюючих стимулів; 
- реалізація стимулюючого впливу; 
- отримання заданого (прогнозованого) результату [3, с. 249.]. 
Відомий американський фахівець у галузі менеджменту Річард Л. 

Дафт розглядає мотивацію як сили, що існують усередині або поза 
людиною і збуджують у ній ентузіазм і завзятість під час виконання 
певних дій. Він зазначає, що мотивація працівників впливає на їхню 
продуктивність, і частина роботи менеджера якраз і полягає в тому, 
щоб спрямувати мотивацію на досягнення цілей організації. [4, с. 49]. 

Виокремлюють дві групи мотивації персоналу – матеріальна 
мотивація та нематеріальна. Матеріальна мотивація має грошовий 
вираз та спрямована на задоволення переважно фізіологічних потреб. 
Основним елементом матеріальної мотивації виступає заробітна плата. 
Вона, а також різні виплати та пільги, є основною формою грошових 
доходів, пов’язаних з виробничою діяльністю. Нематеріальна 
мотивація не несе безпосередніх матеріальних виплат і дозволяє 
працівникам задовольнити психологічні та соціальні потреби. До 
нематеріальних методів мотивації відносяться організаційні та 
морально-психологічні методи мотивації. Організаційні передбачають 
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залучення працівників до участі у справах організації. Морально-
психологічні методи полягають у створенні умов, за яких працівники 
відчували б професійну гордість. Для того, щоб робота приносила 
задоволення, завдання повинно містити значну частку ризику та 
можливість досягати успіху, присутність виклику, забезпечення 
можливості кожному на своєму робочому місці показати свої 
здібності, реалізувати себе в праці [3, с.249]. 

В основі мотивації праці лежить прагнення працівника 
задовольнити свої певні потреби на основі трудової діяльності . На 
підставі цього можна говорити про мотивовану діяльність як вільну, 
визначену внутрішніми причинами дію людини, спрямовану на 
досягнення своїх цілей, реалізацію своїх інтересів. А для того, щоб ці 
цілі органічно поєднувалися загально банківськими, необхідно, щоб 
саме трудова діяльність давала можливість задовольнити потреби 
працівника з мінімальними витратами. Важливо, щоб винагорода була 
пов'язана більшою мірою з трудовою діяльністю працівника, а не з 
іншими факторами, такими як службовий статус, стаж роботи, 
соціальний статус тощо. Якщо цієї умови не дотримуються, то 
формується мотивація не ефективності праці, а мотивація просування 
по службі, формування соціального статусу тощо, яка не обов'язково 
передбачає високу трудову активність. 

Для досягнення економічної та соціальної результативності праці 
персоналу необхідно використовувати певні заходи щодо 
удосконалення системи мотивації праці в сучасному українському 
комерційному банку:  

- підвищення окладів з урахуванням ступеня навантаження і 
стресових умов праці співробітникам. Особливу увагу потребує 
стимулювання співробітників фронт-офісів, підрозділів роботи з 
фізичними особами та фахівців, що займаються зменшенням 
простроченої заборгованості, оскільки саме ці  особи мають найбільш 
напружений і стресовий характер праці. 

- надання премій як діючого інструменту стимулювання. 
Критеріями преміювання повинні стати ефективність 
або результативність роботи. 

- введення спот-преміювання, одноразової винагороди за 
конкретне досягнення. 

- максимальне забезпечення працівників  корпоративними 
пільгами, які спрямовані на формування почуття турботи з боку 
організації (наприклад, організація харчування, медичне страхування, 
тощо). При цьому, соціальний пакет повинен передбачати можливість 
вибору пільг співробітникам. 
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- використовування морального заохочення як одного з 
найдешевших і найефективніших елементів системи мотивації 
(просування по службі, участь у прийнятті рішень на вищому рівні 
тощо).  

Отже, мотивація в широкому розумінні означає процес спонукання 
до дії для досягнення особистих цілей та цілей банку, або 
компенсаційний пакет, матеріальна і нематеріальна винагорода, яку 
отримує співробітник в якості компенсації за представлення 
організації свого часу, здоров’я і результатів праці.[2, с. 34]. 
Напружений характер роботи  банку потребує адекватної компенсації 
трудових зусиль. Тому, в першу чергу, необхідно приділити увагу саме 
економічному стимулюванню персоналу. Можливі також і інші 
напрямки удосконалення системи мотивації персоналу, які необхідно 
підбирати індивідуально, спираючись на  ступень навантаження і  
умови праці. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ В 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

В даний час в Україні в умовах ринкової економіки комунікація 
набуває все більшого значення для розвитку підприємства. Сучасні 
теорії управління розглядають комунікації як найважливіші умови 
виникнення та існування організацій, як основу розвитку соціальних 
систем.  

Комунікація забезпечує реалізацію всіх основних функцій 
управління – планування, організацію, керівництво та контроль.  

Ефективні комунікації сприяють підвищенню показників 
діяльності організації та рівня задоволеності працівників працею.  
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Наслідком ефективного управління внутрішніми комунікаціями 
буде поліпшення якості роботи, підвищення продуктивності праці, 
задоволеність співробітників роботою в компанії, їх залученість, 
зацікавленість і лояльність і т.д. Результативність та підвищення якості 
роботи приведуть до поліпшення фінансових показників, більшої 
привабливості бренду компанії для кінцевих споживачів і здобувачів 
вакансій, партнерів та інвесторів, а отже – до більш стійкого 
положення бізнесу.  

Якщо організація ефективна у сфері комунікацій, вона 
ефективна і у всіх інших видах діяльності. Саме тому неефективні 
комунікації – одна з головних сфер виникнення проблем в 
організаціях.  

Виділимо основні цілі комунікації [1, с. 179]:  
1. Забезпечення ефективного обміну інформацією між об'єктами 

та суб'єктами управління, а також між організацією та її оточенням.  
2. Удосконалення міжособистісних відносин у процесі обміну 

інформацією.  
3. Створення інформаційних каналів для обміну інформацією 

між окремими працівниками та групами і координація їх завдань і дій.  
4. Регулювання та раціоналізація інформаційних потоків.  
Аналізуючи основні цілі комунікації, можна виділити основну 

ідею комунікаційного процесу. Вона полягає в забезпеченні розуміння 
інформації, що є предметом обміну. Однак сам факт обміну 
інформацією не гарантує ефективності спілкування учасників цього 
процесу [2, c. 181].  

На сучасних підприємствах передача інформації охоплює всі 
підрозділи і всі сторони діяльності, тому зрозуміло, що її діяльність 
значною мірою залежить від ефективності комунікаційного процесу. 
Але в процесі комунікацій інформація може бути перекручена, 
неправильно зрозуміла або сприйнята.  

Ефективність обміну інформацією досягається тільки в тому 
випадку, коли одна сторона передає інформацію, а інша – правильно її 
сприймає. 

Ефективність механізму управління комунікаціями визначається 
комплексним ефектом (економічним, соціальним, інноваційним, 
управлінським, координаційним) від реалізації заходів в рамках 
прийнятої комунікаційної стратегії.  

Ефективне управління організаційними комунікаціями 
характеризується високим рівнем економічної та соціальної 
ефективності комунікаційних заходів та орієнтованістю на реалізацію 
довгострокових інтересів розвитку підприємства на основі створення 
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сприятливих комунікаційних умов. Оцінку ефективності комунікацій 
пропонується проводити за семи укрупненими блоками:  

1) структура комунікаційного простору (ступінь цілісності 
комунікаційної системи, розподіл і швидкість проходження інформації 
по ієрархічних рівнях);  

2) комунікаційний синергізм (взаємопов'язаність 
комунікаційних процесів, скоординованість внутрішньої і зовнішньої 
комунікаційної стратегії);  

3) якість комунікацій (повнота і достовірність переданої 
інформації, якість письмових комунікацій, ефективність 
комунікаційних заходів);  

4) комунікаційні потреби (ступінь задоволення інформаційних і 
комунікативних потреб, ступінь інформованості співробітників про 
стан організації в цілому і стан справ на місцях);  

5) комунікаційне забезпечення (забезпеченість технічними 
засобами комунікації, рівень витрат на технічні засоби комунікації, 
рівень володіння технічними засобами комунікації);  

6) комунікативна культура (наявність комунікативних 
стандартів і комунікативного регламенту, рівень комунікативної 
компетентності співробітників, наставництво, наявність традицій);  

7) зворотний зв'язок (ступінь відкритості керівництва до питань 
і пропозицій підлеглих, ступінь зацікавленості та залученості 
персоналу в процес управління, можливість висловлювати пропозиції 
щодо розвитку організації на різних рівнях управління, рівень 
зворотного зв'язку із зовнішнім середовищем).  
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ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
Кожне суспільство задля задоволення своїх потреб створює 

організації з певними технологіями виробництва товарів та послуг. В 
сучасних умовах будь-яку організацію варто розглядати як живий 
організм, що складається з конкретних людей — особистостей, які 
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пов’язані між собою системою цінностей, нормами, правилами, 
традиціями, звичаями тощо. Така система цінностей уособлює 
культуру організації. 

Авторитетні фахівці у сфері бізнесу все більше звертають 
увагу на психологічні аспекти ділової активності і погоджуються з 
тим, що організації, як і нації, мають свою культуру. Під цією 
категорією розуміють єдину модель знань, віри та поведінки. Для 
опису цього поняття користуються різними термінами, близькими за 
сенсом, але дещо різними за змістом: "культура підприємництва", 
"організаційна культура", "ділова культура", "внутрішня культура 
компанії", "корпоративна культура" тощо. Термін "корпоративна 
культура" вперше застосував (ще у Х1Х столітті) німецький 
військовий теоретик Х. Мольтке, він використовував його, 
характеризуючи взаємини в офіцерському середовищі. 

Корпоративну культуру можна визначити як комплекс думок, 
що поділяються членами організації, еталонів поведінки, настроїв, 
символів, стосунків і способів ведення бізнесу, які зумовлюють 
індивідуальність компанії. Корпоративна культура містить: 

• об’єднуючі й відокремлюючі норми — те, що спільне у 
членів цього колективу, через них легко виокремити "своїх" від 
"чужих"; 

• орієнтуючі та направляючі норми — те, що визначає 
функціонування колективу, ставлення до "своїх", "чужих", рівних, 
підлеглих та керівників, а також цінності, потреби, цілі й способи їх 
досягнення, комплекси необхідних для існування в цьому колективі 
знань, умінь, навичок, що типові для колективу способи впливу на 
людей тощо. 

Створення корпоративної культури, може формуватися 
стихійно, тоді вона складається з "уламків" культур, принесених 
різними людьми з попередніх колективів, а також організовано. 

У становленні культури першочергову роль відіграє керівник 
підприємства. Далекоглядні, підготовлені належним чином керівники 
успішних підприємств розглядають корпоративну культуру як 
могутній стратегічний інструмент, що дає можливість орієнтувати всі 
підрозділи і окремих співробітників компанії на спільні цілі й ціннісні 
установки, мобілізовувати ініціативу колективу, забезпечувати 
відданість справі та компанії, полегшувати спілкування й досягати 
взаєморозуміння. 

Базовим елементом корпоративної культури є її внутрішні 
цінності. До системи внутрішніх цінностей належать основні 
філософські положення та ідеї, що прийняті в компанії. Система 



 

163 
 

цінностей знаходить своє відображення у формулюванні кредо 
організації: ціль її діяльності, головні принципи, стиль, певні 
зобов’язання стосовно клієнтів, акціонерів, ділових партнерів, 
персоналу, суспільства. 

Ділове кредо організації  є концентрованим  вираженням її 
філософії та політики, що проголошуються і реалізовуються вищим 
керівництвом і поділяються співробітниками компанії  

Важливими складовими розвиненої корпоративної культури є 
міфи та легенди організації . Вони існують зазвичай у вигляді 
яскравих, метафоричних історій, анекдотів, що постійно циркулюють в 
компанії і передаються одними поколіннями керівників і 
співробітників іншим. 

Значний вплив на корпоративну культуру компанії може мати 
стиль управління, організаційна структура та її ієрархія.  

Значну роль в управлінні корпоративною культурою відіграє 
кадрова політика яка включає систему атестацій кадрів, оплату праці, 
стимулювання, систему соціальних гарантій тощо. Співробітники 
рекрутингових агентств одностайно відзначають, що на сьогодні, 
разом з професійними навичками, вимоги працедавців до 
психологічних, іміджевих, поведінкових характеристик претендента 
продиктовані специфікою корпоративної культури компанії, її 
ціннісними орієнтаціями, етичними обмеженнями, особливостями 
національного менталітету. 

Таким чином, саме сильна корпоративна культура є досить 
дієвим, ефективним інструментом управління персоналом та 
діяльністю організації.  
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦЯ В СИСТЕМІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: УКРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

Пошук нових і вдосконалення основних напрямків 
підвищення професіоналізму працівників-правоохоронців, курс на 
зміцнення здоров’ю засобами фізичної культури та спорту, досягнення 
високих результатів і показників особистої фізичної підготовленості 
можливо лише при якісній організації управління. 

Наукові дослідження практичної діяльності правоохоронців 
свідчать, що досягнення відмінних результатів оперативно-службової 
роботи можливо лише за умов високої психофізичної підготовленості 
фахівців, яка є основою їх професіоналізму. На підставі цього, а також 
з метою якісного виконання, вимог Національної доктрини розвитку 
фізичної культури і спорту, необхідно здійснювати заходи, які 
спрямовані на підвищення професіонально-фізичної підготовленості 
курсантів, слухачів відомчих вищих навчальних закладів і практичних 
працівників, щодо ефективного виконання ними службово-
оперативних завдань. 

Більшість наукових праць і досліджень, які проводилися та 
видавалися у межах цієї галузі, присвячено лише окремим складовим 
багатогранної системи підготовки до служби. Ураховуючи значення 
якісної професійно-фізичної підготовки персоналу до успішного 
виконання службових завдань, відсутність достатньої її теоретичної, 
практичної та методичної розробленості, а також вимоги реалій 
сьогодення, місцевості теорії й практики зумовили вибір теми. 

У зв’язку з цим, його актуальність полягає у визначенні 
найбільш ефективних психофізіологічних та управлінських напрямів, 
форм, методів і засобів, які сприяють розвитку якісної фізичної 
підготовки в системі професійної освіти працівників-правоохоронців. 
Вони повинні демонструвати систему загальноприйнятих наукового 
обґрунтованих поглядів на зміст фізичної підготовки на фоні 
психоемоційної готовності рядового і начальницького складу ОВС до 
виконання оперативно-службових завдань, процесу їх постійно-
фізичного вдосконалення, та управління ними. 

Нормативними документами МВС України, які визначають 
багатоступеневу професійну підготовку особового складу прийнятих 
ОВС, встановлено, що обов’язкові заняття з фізичної підготовки є 
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найважливішим компонентом конкретно-спрямованого впливу на 
якість оперативно-службової діяльності. 

Методологічну основу процесу вдосконалення діяльності 
існуючої системи фізичної підготовки і спорту повинні становити [1]: 
основні положення принципів єдності соціального і біологічного, 
загального і часткового при вивченні психолого-педагогічних явищ 
фізичного вдосконалення; принцип об’єктивності, єдності та 
концептуального положення психолого-педагогічної науки, щодо 
діяльності та свідомості, становлення особистості працівника-
правоохоронця як основного суб’єкта оперативно-службової 
діяльності; ідеї особистісно-діяльного підходу щодо розвитку 
особистості; функції фізичної культури і спорту та їх співвідношення з 
професійною освітою працівників спеціальних служб чи практичних 
підрозділів ОВС, як явищ соціальної дійсності в рамках формування 
високого рівня професіоналізму для майбутньої практичної діяльності. 

На думку авторів, це, насамперед, дозволить удосконалити 
загальну систему професійно-фізичної підготовки працівників-
правоохоронців України на основі модернізації цільового управління 
даним процесом, а також суттєво покращити систему відомчої освіти в 
галузі фізичної підготовки та спорту, знизити випадки травматизму й 
загибелі особового складу під час виконання службових завдань та 
підвищити їх ефективність. 

Реалізація завдань системи фізичної підготовки та спорту 
повинна покладатися на керівників усіх ступенів, кадрові апарати, 
відповідні кафедри і цикли, а її зміст мають складати: теоретичні 
знання, фізичні вправи, практичні навички та уміння [1]. 

Таким чином, у ході цілеспрямованого управління фізичної 
підготовки в професійній освіті правоохоронців, втілення в практичну 
діяльність новітніх форм та методів фізичного вдосконалення фахівців 
з поетапною розробкою, апробацією, випровадженням і дотриманням 
єдиних вимог щодо питань організації і реалізації системи фізичної 
підготовки і спорту. Ефективний розподіл компетенцій і 
відповідальністю між різними рівнями управління системою фізичної 
підготовки і спорту правоохоронців з максимальним підвищенням їх 
дієздатності. 
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМПЛЕКСНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ринкова трансформація підприємств у народному 
господарстві вимагає якісно нового підходу до оцінки фінансового 
стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі 
фінансового управління. Підґрунтям ефективного фінансового 
менеджменту підприємства виступає використання апарату 
фінансового аналізу, в якому чільне місце посідають методики 
комплексного оцінювання фінансового стану підприємства. 

Комплексний фінансовий аналіз – це сукупність заходів, 
спрямованих на збір, узагальнення та обробку вхідної фінансової 
інформації, з метою ідентифікації економічного потенціалу об'єкта 
аналізу, а також форма подання результатів такої ідентифікації. Саме 
цей вид аналізу уможливлює проведення як ретроспективної, так і 
перспективної оцінки фінансового стану підприємства, оптимально 
відповідає вимогам виконання таких завдань: залучення фінансових 
ресурсів; пошук високорентабельних проектів; оцінка надійності 
партнерів; оцінка доцільності інвестування; оптимізація фінансової 
діяльності підприємства; комплексне фінансове оздоровлення суб'єкта 
господарювання [1]. Важко визначитись, яке саме із зазначеного кола 
завдань є найпроблематичніше або найактуальніше, тому що 
вирішення кожного є вкрай необхідним в умовах ринку, конкуренції і 
особливо в умовах поглиблення фінансової кризи, непевності та 
підвищеного фінансового ризику. 

В умовах агресивного конкурентного середовища 
підприємства потребують ефективних механізмів позиціювання 
відносно конкурентів, ринкових базових індикаторів, навіть в 
порівнянні з досягнутими позиціями щодо власного фінансового 
стану. В пригоді стають методики комплексного фінансового аналізу, 
які дозволяють шляхом використання рейтингових моделей, 
стандартних мультиплікаторів, інтегральної бальної оцінки отримати 
ранж [3]. 

Оцінка майнового та фінансово-економічного стану 
підприємства створює необхідну інформаційну базу для ухвалення 
управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань оцінки та 



 

167 
 

купівлі-продажу бізнесу, напрямів виробничого та соціального 
розвитку, залучення або здійснення реальних та фінансових 
інвестицій, формування потенційних напрямів впливу на операційну, 
інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, що досліджується, 
з метою реалізації його фінансово-економічного потенціалу.  

Також практичне значення застосування апробованих 
практикою господарювання, як вітчизняною так і зарубіжною, моделей 
комплексного аналізу фінансового стану підприємства заснованих на 
використанні бальної оцінки та можливостей дискримінантного 
аналізу полягає у ідентифікації можливих сценаріїв розвитку в 
майбутньому, а саме: інтегральна оцінка фінансової стійкості 
(платоспроможності) за Г.В.Савицькою дозволяє віднести 
підприємство до одного з п’яти класів, що в свою чергу, створює 
підґрунтя оцінки ступеня фінансового ризику банкрутства [5]; 
методика рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності й 
ділової активності підприємств за В.В. Ковальовим дозволяє 
проаналізувати основні показники виробничо-господарської діяльності 
емітентів, зіставити їх із кращими результатами конкурентів і 
визначити, яке підприємство є найбільш успішно функціонуючим і 
вигідним з погляду вкладення інвестиційних засобів [2]; моделі MDA 
за вітчизняними та зарубіжними науковцями, використання спектр-
бального методу з використанням системи «рознесення» значень 
показників по зонах віддаленості від оптимального рівня (за зонами: 
ризику; небезпеки; стабільності та благополуччя) дають змогу 
діагностувати імовірність банкрутства підприємства) [4]; розрахунок 
інтегрального показника із застосуванням багатофакторної 
дискримінантної моделі за Положенням НБУ про порядок формування 
та використання банками України резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними банківськими операціями від 25.01.2012 
р. № 23 дозволяє визначити клас кредитоспроможності позичальника – 
юридичної особи та в перспективі уникнути кредитного ризику. 

Отже, оцінка окремих сторін фінансово-господарської 
діяльності підприємства на основі математичного моделювання 
органічно компонується в єдиному інтегральному фінансовому 
показнику. Позиціювання значення отриманого синтетичного 
показника в межах визначених інтервалів (груп, зон, класів), в свою, 
чергу спонукатиме до дій в бік зміцнення та покращення наявної 
позитивної оцінки фінансового стану або опрацювання пакету 
антикризових рекомендацій. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 

 
Основне завдання економічного розвитку населених пунктів – 

створення матеріально-фінансових умов для забезпечення її соціального 
розвитку, що, урешті-решт, є місією функціонування будь-якої 
економічної системи. Тому модернізація технологій управління 
економічним розвитком муніципальної економіки певним чином 
позначається на її соціальних параметрах.  

В свою чергу, соціальний розвиток населених пунктів є 
процесом підвищення соціального добробуту населення 
територіальної громади на основі забезпечення соціальних стандартів 
життя, гарантованих державою. 

Згідно з критеріями, що використовує ООН, характеристику 
рівня якості життя найбільш повно виражають такі комплексні 
показники життєвого рівня, як тривалість життя, стан здоров’я, 
освітній потенціал людини, рівень громадянського та культурно-
інтелектуального розвитку особи, ступінь забезпечення суспільно 
політичних свобод і рівень надійності правових гарантій громадян 
тощо. Багатоманітність проявів життєдіяльності населення 
муніципального утворення зумовлює різні аспекти його соціального 
розвитку, серед яких ми виокремлюємо: соціально-демографічний, 
соціально-гуманістичний, соціально-економічний, соціально-
демократичний розвиток, соціально-культурний, соціально-релігійний, 
соціально-екологічний розвиток [3, с. 17–18].  

З огляду на вищевикладене, модернізацію економічних інстру-
ментів соціального розвитку населених пунктів можна розглядати з 
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таких позицій: удосконалення економічних технологій реалізації 
муніципальної соціальної політики; використання економічного 
потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо забезпечення 
економічного розвитку населених пунктів; модернізації технологій 
функціонування та розвитку функціонально-галузевих комплексів 
муніципальної економіки, продукт діяльності яких визначає якість 
соціального середовища населених пунктів; впровадження 
економічних інструментів у функціонування соціальної 
інфраструктури.  

Одним із найважливіших завдань органів місцевого само-
врядування є формування та реалізація муніципальної соціальної 
політики, під якою ми розуміємо систему цілей, завдань і технологій 
їхньої реалізації, спрямованих на забезпечення членів територіальної 
громади соціальними послугами, на утримання та розвиток соціальної 
сфери населених пунктів. 

Муніципальний рівень покликаний конкретизувати методи, 
способи та механізми досягнення цілей, визначених державною 
соціальною політикою, з урахуванням особливостей конкретних 
територій. Завданням органів місцевого самоврядування, що є 
найбільш наближеними до населення, є безпосереднє надання 
комплексу соціальних послуг, які забезпечують умови життя людини 
та її відтворення. [2].  

При задоволенні потреби в громадських благах місцеві органи 
влади беруть відповідальність за їхнє надання різними способами, тобто 
не обов’язково шляхом організації власного виробництва. Тому масштаби 
та роль муніципального сектору виходять далеко за межі виробництва 
матеріальних і нематеріальних благ.  

Важливим аспектом забезпечення соціального розвитку 
населених пунктів є використання економічного потенціалу 
недержавних організацій, спроможних забезпечити лобіювання 
економічних інтересів членів територіальної громади, стимулювати та 
мотивувати підвищення рівня соціальної відповідальності суб’єктів 
місцевого бізнесу. Досвід країн з розвиненою демократією свідчить, 
що система забезпечення соціального розвитку населених пунктів 
може бути ефективною лише завдяки налагодженню конструктивних 
діалогових відносин органів місцевого самоврядування з 
інституційованими представниками громадянського суспільства. Якщо 
ці відносини здійснюватимуться на постійній і довготривалій основі, 
то це сприятиме прозорості та відкритості системи місцевого 
управління. Діяльність недержавних організацій має спрямовуватися 
на муніципальному рівні на: виконання конкретних завдань на базі 
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ефективного використання наявних для цього ресурсів; мобілізацію та 
підтримку необхідних для забезпечення розвитку населених пунктів 
ресурсів; виконання посередницької ролі у вирішенні конфліктних 
ситуацій між членами територіальної громади та суб’єктами 
підприємництва; забезпечення контактів з інститутами комунального, 
державного, корпоративного, приватного секторів муніципальної 
економіки. 

Репрезентативним прикладом функціонування ефективної 
моделі функціонування недержавних організацій на користь 
соціального розвитку населених пунктів через використання 
економічних інструментів є Польща. Так, відповідним рішенням ради 
гміни гарантується виділення певної суми з коштів місцевого бюджету 
для фінансування діяльності недержавних організацій, що 
використовується за допомогою: упровадження «системи грантів»; ви-
значення засад і процедур, за якими недержавні організації можуть 
подавати свої соціальні проекти та заявки на дотації з коштів місцевих 
бюджетів; упровадження «системи контрактів» – різновиду договору, 
на основі якого гміна делегує недержавним організаціям право 
надавати громадськості окремі послуги. Фактично відбувається 
закупівля певних послуг; співучасть у розробці стратегії локального 
розвитку – недержавні організації запрошуються до участі в підготовці 
різноманітних економічних і соціальних програм місцевого розвитку; 
здійснення спільних муніципальних програм, джерелом фінансування 
яких є зовнішні ресурси [7]. 

У контексті модернізації управління соціальним комплексом 
населених пунктів ефективному регулюванню процесів зайнятості 
населення на муніципальному рівні можуть сприяти угоди про 
соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування, 
працедавцями та профспілками. Пріоритетними завданнями політики 
зайнятості, що формується в населених пунктах, можуть бути: 
сприяння зайнятості випускників шкіл, середніх і вищих професійних 
учбових закладів; підвищення конкурентоспроможності робочої сили, 
розвиток нових форм взаємодії з працедавцями, що стимулюватимуть 
їх до створення нових робочих місць; здійснення інформаційної 
підтримки людей, що шукають роботу. Цілі, пріоритети, механізми 
реалізації стратегії соціального й економічного розвитку 
муніципального утворення мають бути представлені у вигляді 
спеціальних програм зайнятості, що розроблятимуться органами 
місцевого самоврядування спільно з відповідними центрами 
зайнятості.  
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Важливим інструментом з розробки й реалізації стратегічних 
рішень у сфері формування та використання доходів населення, со-
ціального захисту й соціального забезпечення мають стати муніципальні 
соціальні програми (об’єктні та проблемні). Об’єктна соціальна 
програма повинна містити взаємопов’язаний за ресурсами, виконавцями 
й термінами виконання комплекс заходів, спрямованих на поліпшення 
становища конкретних верств населення. Проблемна соціальна програма 
спрямовується на вирішення конкретних соціальних проблем 
муніципального сектору. Фінансування муніципальних соціальних 
програм можна здійснювати за допомогою муніципального 
замовлення, що дозволить: підвищити ефективність програм, 
спрямованих на вирішення найбільш гострих соціальних проблем 
муніципального утворення; забезпечити економне витрачання 
бюджетних коштів, позабюджетних фондів, підвищити ефективність 
їхнього використання; застосовувати додаткові ресурси за рахунок 
залучення громадських об’єднань, некомерційних і благодійних 
організацій; залучити приватних інвесторів; гарантувати гласність та 
прозорість; забезпечити конкуренцію й підвищити якість послуг, що 
надаються муніципальним сектором. 

Основними пріоритетами муніципальної політики у сфері 
освіти мають бути: формування адаптивного освітнього середовища; 
розвиток системи діагностування та корекції індивідуальних 
особливостей інтелектуального, фізичного розвитку й професійної 
орієнтації; упровадження інноваційних технологій на всіх рівнях 
освітньої системи; раціоналізація мережі освітніх установ населених 
пунктів, формування єдиної кадрової політики та єдиного 
інформаційного простору; підвищення рівня життя працівників сфери 
освіти на основі встановлення для них додаткових соціальних 
стандартів, що гарантуються органами місцевого самоврядування як 
доповнення до державних.  

Економічними інструментами розвитку муніципального 
сектору охорони здоров’я в умовах гострого дефіциту бюджетних 
коштів повинні стати: залучення позабюджетних засобів, засобів 
цільових фондів з охорони здоров’я громадян, засобів добровільного 
медичного страхування, добродійних внесків і пожертви; поступова 
комерціалізація, яка має здійснюватися за допомогою створення 
комерційних медичних центрів при лікувально-профілактичних 
установах населених пунктів.  

Модернізація регулювання розвитку житлово-комунального 
комплексу населених пунктів, функціонування якого значною мірою 
визначає якість муніципального соціального середовища, має 



 

 

 

172

передбачати застосування технологій інструментарію муніципального 
менеджменту, зокрема: розроблення стратегій розвитку житлово-
комунального господарства як складових стратегій розвитку населених 
пунктів у цілому; антимонопольне регулювання та підтримку 
конкурентного середовища (шляхом залучення до надання житлово-
комунальних послуг на конкурсній основі приватних фірм); цінове 
регулювання; використання маркетингових технологій (сегментування 
та вивчення ємності ринку житлово-комунальних послуг, розробка 
засобів ціноутворення й просування послуг); збір та аналіз 
маркетингової інформації; здійснення (SWOT-аналізу тощо); розробку 
й реалізацію бізнес-планів, інвестиційних проектів як організаційно-
економічних засобів впливу на нестабільні ситуації, антикризове та 
ситуаційне управління; використання елементів інноваційного 
менеджменту у сфері запровадження ресурсозберігаючих технологій на 
підприємствах житлово-комунального господарства, застосування 
інноваційних підходів в оновленні мереж, технічних засобів, 
упровадження електронних засобів обліку ресурсів, у тому числі за 
рахунок коштів регіональних (локальних) програм; застосування новітніх 
інформаційних технологій для збору, перетворення і збереження даних з 
метою прийняття оперативних управлінських рішень; упровадження 
нових організаційно-економічних та інституційних засобів і механізмів 
господарювання в житлово-комунальному господарстві муніципальних 
утворень.  

Ураховуючи гостроту проблем, що нагромадились у житлово-
комунальному комплексі муніципальних утворень, особливої ваги 
набирає питання впровадження альтернативних форм управління 
житлово-комунальним господарством, що дозволять усунути 
монополізм виробника в організації надання житлово-комунальних по-
слуг. Беручи до уваги міжнародний досвід, можливі щонайменше два 
варіанти розв’язання цієї проблеми: 1) проведення конкурсів з 
обслуговування житлового фонду з активним залученням приватних 
фірм; 2) передача функцій замовника від відділу житлово-
комунального господарства виконкому органу місцевого 
самоврядування третім особам.  

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що без модернізації 
економічних інструментів досягнути європейських параметрів 
соціального розвитку населених пунктів неможливо. З іншого боку, 
без орієнтації на соціальний розвиток модернізація технологій 
управління місцевим економічним розвитком втрачає сенс, оскільки 
саме людина, забезпечення її потреб і реалізація інтересів є 
квінтесенцією існування муніципальної економіки.  
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  В 
СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
Українська система оподаткування, що характеризується 

високим рівнем централізації податкових повноважень, все ще не 
відповідає вимогам ринкової економіки. Податкове планування, як 
основна складова податкової політика, яка реалізується в країні, 
потребує постійного вдосконалення для досягнення рівня, при якому 
може бути забезпечено необхідну розвиток економіки. 
Найважливішим фактором податкового планування є необхідність 
підтримки збалансованості бюджетної системи та стимулювання 
інноваційної активності регіонів. 

У зв'язку з цим набуває важливого значення податкове 
планування, а саме забезпечення зростання податкових надходжень до 
бюджету, що в свою чергу вимагає розробки нового наукового підходу 
до оцінки податкового потенціалу регіонів в системі податкового 
планування. 

У науковій літературі досі зустрічаються різні думки щодо 
розкриття змісту категорії податковий потенціал і концептуальних 
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підходів до його оцінки [1]. Результати оцінки податкового потенціалу 
кожного регіону повинні відображати здатність регіональних 
платників податків фінансувати надання державних послуг в 
сформованих економічних умовах і розвиток міжбюджетного 
вирівнювання регіонів. Враховуючи, що показники оцінки 
податкового потенціалу для регіонів з різним територіальним устроєм 
можуть бути отримані різними методами, і кожен з них має свої 
переваги і недоліки, які впливають в кінцевому підсумку на 
комплексну оцінку податкового потенціалу регіону, важливо, щоб 
вибір цих методів та їх реалізація були засновані на пропонованих до 
податкового потенціалу конкретного регіону вимогах. 

У широкому сенсі податковий потенціал слід розуміти з 
позиції податкової політики держави і завдань податкового 
планування, оскільки від ефективності управління податкового 
потенціалу залежить оцінка діяльності податкових органів держави та 
її суб'єктів (регіонів). Податковий потенціал регіону в широкому його 
значенні - це забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень 
для сталого розвитку регіону та його територій в умовах постійного 
розвитку податкової політики та системи податкового планування. 

У вузькому значенні податковий потенціал слід розглядати з 
позиції податкових доходів, що надходять до бюджетів різних рівнів. 
Тобто податковий потенціал регіону у вузькому його значенні 
розуміється як максимально можливий обсяг податкових надходжень 
до бюджетів усіх рівнів в умовах, що склалися використання ресурсів 
регіону та чинного законодавства[1]. 

Умови, в яких формується економічний розвиток регіону, 
одночасно є сукупною величиною всіх факторів, що впливають на 
податковий потенціал регіону. Під факторами, що впливають на 
податковий потенціал регіону, розуміються причини, що визначають і 
впливають на формування податкових доходів [2]. 

Фактори за їх впливом на податковий потенціал згруповані в 
групи: -перша група факторів характеризує рівень розвитку 
продуктивних сил регіону, включаючи розміщення продуктивних сил, 
кліматичні та географічні характеристики регіону, бюджетної політики 
регіону, міграційний фактор і сформоване податкове навантаження; - 
друга група чинників включає принципові чинники формування 
податкового потенціалу, що випливають їх склалася в країні 
податкової системи та чинного податкового законодавства, що 
враховують податкову політику держави та її регіонів, узгодження 
податкової та бюджетної політики, рівень податкового навантаження 
за видами економічної діяльності та видами податків, а також розподіл 
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податків по бюджетах різних рівнів; - третя група чинників 
представлена стимулюючими і регулюючими чинниками і включає: 
диференціацію платників податків в регіоні, ефективну реалізацію 
податкової політики, якість податкового планування, виявлення й 
усунення тіньової економіки. 

Для оцінки кожної групи факторів формуються показники, 
аналіз і зміна яких дозволяє дати загальну оцінку податкового 
потенціалу та обґрунтувати тенденції їх динаміки на найближчу і 
довгострокову перспективу для цілей податкового планування. 

Отже, комплексна методика оцінки податкового потенціалу 
регіону, що включає етапи: оцінку економічного розвитку регіону з 
позиції податкової сприйнятливості; кількісну оцінку податкових 
потенціалів територій регіону з позиції найбільш значущих для 
бюджету регіону податкових доходів; порівняльний аналіз фактичного 
(можливого) і прогнозного значень податкового потенціалу регіону дає 
можливість ефективно і результативно здійснювати податкове 
планування всіх рівнів. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В КАРЬЕРНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

СОТРУДНИКОВ 
 

Никой личный и организационный жизненный цикл немыслим 
на современном этапе без карьерных стратегий. Целостное 
представление о карьере сопряжено с рассмотрением понятий 
«лидерство» и «наставничество», поскольку выстраивание карьеры 
может быть результатом не только осознанного персонального 
стремления к профессиональному росту, но и целенаправленной 
политики организации и руководства, а также одной из функций 
управления персоналом. Теоретико-концептуальные основы изучения 
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карьерного продвижения базируются на работах Ф.Герцберга, 
П.Друкера, С.Кови, Н.Лукашевич, П.Сорокина, М.Тевене. 

Используя научный подход социологии управления для 
рассмотрения карьеры как социального явления и практики 
социальной мобильности, выясним роль первого руководителя в 
планировании карьеры своих подчинённых на примере реализации 
карьерных технологий директора сельской школы. Данная должность 
подразумевает административное и бюрократическое содержание, в 
числе которого работа с документами, забота о решении текущих 
проблем, управление педагогическим коллективом, взаимодействие с 
родителями. Властные полномочия руководителя школы ограничены 
тем, что большая часть решений исходит в директивном порядке от 
районо и гороно, а с другой стороны наталкивается на наличие 
развёрнутых неформальных связей из-за которых социальная иерархия 
вмешивается и превалирует над школьной иерархией.  

Насколько широк спектр карьерных поведенческих актов 
школьных работников? В основном они связаны с самопрезентацией 
педагогов на конкурсах различных уровней, регулярным участием в 
семинарах, конференциях, прохождением стажировок, обучением в 
вузах, защитой кандидатских диссертаций, самоактуализацией на 
административной должности. 

Поэтому главным механизмом планирования карьеры своих 
подчинённых является индивидуальная работа с сотрудниками, 
наполненная особым психологизмом и порой драматизмом. Такая 
коммуникация предполагает всесторонний анализ интересов, 
профессиональных и личностных качеств, взаимоотношений с 
коллегами каждого члена педагогического коллектива. Для этого 
используются различные методы: личные беседы, наблюдение за 
поведением работника при выполнении служебных обязанностей и во 
время неформального общения, изучение автобиографий, 
анкетирование и тестирование, проведение деловых игр. Всесторонний 
подход помогает выявить сильные и слабые стороны работника, его 
потенциал, способность к обучению, основные мотивирующие 
факторы и карьерные экспектации. 

Чтобы обеспечить вовлечённость педагогического персонала в 
карьерный самоменеджмент, руководителю школы следует отказаться 
от традиционной роли контролирующего и отдающего приказы и взять 
на себя исполнение новой роли наставника, распространителя 
информации, помощника в работе, слушателя.  

Для помощи руководителю школы в карьерном развитии 
своих сотрудников можно использовать труд профессиональных 
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психологов и социологов, которые способствуют выявлению лиц, 
наиболее подготовленных к освоению новых знаний и принятию 
ответственности, способных служить в качестве агентов 
трансформации для передачи инновационных практик; созданию 
заинтересованности у руководителей в собственном инновационном 
поведении и таком же аналогичном поведении своих подчинённых; 
преодолению наследия боязни инициативы (создание благоприятной 
культуры без наказаний за неизбежные ошибки); созданию 
множественных каналов для передачи мнений и предложений 
подчинённых. 

Альтернативой «управления карьерой сверху» может стать 
реализация концепции «всеобщего лидерства», которая формирует 
иной тип менеджмента, основанный на культуре «решение-действие-
корректировка» и инновационного экспериментирования, 
противостоящего современному «наказанию за ошибки», царящему в 
большинстве предприятий. 

Опасности, подстерегающие директора школы на пути 
управления карьерной стратегией своих подчиненных, базируются на 
необъективных предпочтениях (фаворитизм) и макросоциальных 
реалиях (например, распространение коррупции и её мягких форм – 
непотизма и кронизма).   

Нельзя опускать и гендерные аспекты управления карьерой в 
школе. Разговаривая о приоритетах и тревогах, связанных с 
выстраиванием карьеры подчинённых, женщины-руководители 
проявляют заботу об субъективных оценках её протекания и влиянии 
на атмосферу в школе, связанную с необходимостью поддержания 
внутреннего единства, внимания к личным взаимоотношениям, 
поощрения совместной работы. 

Таким образом, руководитель школы, влияя, а иногда и 
непосредственно участвуя в карьерном росте своих подчиненных, 
реализует функции лидерства, формального и неформального, - 
является «мостом» для своих последователей между старым и новым, 
прошлым и будущим, связывая стратегические цели с 
индивидуальными.  
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
В умовах зміни економічних умов та поглиблення 

глобалізаційних процесів, все більшого значення набувають питання 
перебудови існуючої на сьогодні структури вітчизняної економіки. 
Запорукою побудови високорозвиненої країни, є перехід від застарілих 
технологій до новітньої, високотехнологічної структури виробництва. 
Даний процес пов’язаний не лише з проблемою залучення великих 
капітальних вкладень, але й з побудовою оптимального механізму 
взаємодії економічних суб’єктів та держави, а також міжнародних 
інвесторів. Поряд з тим, останні, будуть інвестувати лише за умови 
забезпечення дотримання гарантій прав та створення сприятливого 
нормативно-правового забезпечення їх роботи. 

Попри намагання протягом всіх років незалежності створити 
ефективну систему стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційної 
діяльності, на сьогодні, дана сфера перебуває у занепаді. Значні 
фінансові складнощі в обслуговуванні Державного бюджету, не дають 
можливостей державі активно фінансувати інноваційні проекти, а 
існуючі механізми недержавного стимулювання, практично не 
реалізуються на практиці. Всі зазначені проблеми та необхідність їх 
вирішення, задля створення ефективної інвестиційно-інноваційної 
сфери, в сукупності, визначають актуальність обраної тематики 
дослідження. 

Питання необхідності реформування інвестиційно-інноваційної 
сфери та роль держави у даних процесах, були предметом дослідження 
багатьох науковців, серед них і: Геєць В.М., Васильєва Т.А., Козик 
В.В., Майорова Т.В., Трапєзніков В.А. та інші. Попри ґрунтовні і 
різнобічні дослідження науковців, окремі питання ролі держави у 
стимулюванні інвестиційних процесів залишаються не вирішеними. Це 
насамперед стосується меж державного стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності.  

Держава відіграє надзвичайно важливу роль у стимулюванні 
інвестиційно-інноваційних процесів. Взагалі, за підрахунками 
міжнародних експертів відомо понад 300 різноманітних видів 
підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності. Вони можуть бути, як 
прямими, так і опосередкованими. Незважаючи на широке 
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різноманіття форм і методів державного стимулювання інноваційної 
діяльності, у розвинутих країнах виділяють специфічні підходи до 
даного процесу. Інноваційна діяльність розглядається, як специфічна і 
досить важлива складова економіки, а тому, застосування тих чи 
інших інструментів обумовлюється загальним економічним курсом 
держави і тими пріоритетами, які вона визначає на певний проміжок 
часу. Державою може бути обрано, як пріоритет, розвитку певної 
галузі, або технології. Такий підхід дає можливість використати 
отриманні переваги у майбутньому і здобути лідируючі позиції на 
міжнародному ринку. 

Щодо вітчизняного досвіду державної підтримки інвестиційно-
інноваційної діяльності, то вона може реалізовуватись за допомогою 
таких напрямків: 

- Непрямі інструменти державної підтримки інвестиційно-
інноваційної діяльності. Основні напрямки непрямого стимулювання 
інноваційної діяльності наведені у Законі України «Про інноваційну 
діяльність», у відповідності до якого, державою передбачається: 
визначення пріоритетів інноваційної діяльності, створення на різних 
державних рівнях інноваційних програм та їх впровадження, 
нормативно-правове забезпечення інноваційних процесів, захист прав 
та законних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності, створення та 
розвиток інфраструктури необхідної для розробки та реалізації 
інноваційних проектів [1]. 

- Прямі інструменти державної підтримки інвестиційно-
інноваційної діяльності. До таких інструментів, на законодавчому рівні 
належать: повне або часткове фінансування реалізації інноваційних 
проектів, стимулювання банків та небанківських фінансових інститутів 
до надання кредитів суб’єктам інноваційної діяльності, встановлення 
пільгових кредитів для інноваційних підприємств.  

В умовах, коли інвестиційно-інноваційна діяльність перебуває у 
надзвичайно складному економічному становищі, особливо 
актуальним є питання щодо її державної фінансової підтримки. 
Основними видами такої підтримки є: безвідсоткові кредити (повністю 
або в обсязі 50%); компенсації за кредитами наданими іншими 
фінансовими установами; гарантії банкам та іншим небанківським 
фінансовим інститутам, що надають кредити для розвитку 
інноваційних проектів і програм [2, с. 24].  

Повне та часткове безвідсоткове кредитування інноваційних 
проектів здійснюється за рахунок коштів бюджетів різних рівнів: 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Обсяги 
фінансових коштів, що можуть бути спрямовані для надання 
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інвестиційного податкового кредиту розраховуються окремо на кожен 
рік і визначаються Кабінетом Міністрів України. В залежності від 
загального стану економіки ця цифра може сягнути 10%, від загальних 
бюджетних надходжень з податку на прибуток. Проте, вимоги до 
ефективності використання інвестиційних ресурсів є досить 
жорсткими, а тому, інвестиційний податковий кредит переважно 
надається підприємствам під конкретно визначений інноваційний 
проект, терміном не більше ніж на 5 років. Саме такий термін є 
найбільш прийнятним для введення інновацій і відповідає сучасним 
умовам розвитку нових технологій. 

Взагалі державна фінансова підтримка може мати більш 
різноманітніші форми, які реалізуються у вигляді грошових 
асигнувань; державних преференції, грантів або замовлень; позик, 
субсидій, дотацій. Проте основною умовою надання державної 
підтримки має бути підтримка реалізації базових досліджень. Щодо 
стадії впровадження інновацій, то тут вирішальну роль повинен 
відігравати приватних сектор. Саме така система часткової участі 
держави, з подальшим впровадження результатів інвестиційно-
інноваційної діяльності у промислове виробництво, відповідає 
світовим тенденціям та є запорукою інтеграції інноваційної галузі в 
економіку країни. 

Підсумовуючи, можна зробити наступний висновок, що 
державна підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності – це 
безперервний процес впливу держави на інвестиційно-інноваційну 
діяльність, з використанням прямих та непрямих інструментів 
державного регулювання, метою якого є пришвидшення інноваційної 
активності та забезпечення схильності господарюючих суб’єктів до 
запровадження інновацій. 
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ПРИЙНЯТТЯ  УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО 
ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 

ПІДРЯДНИКАМИ 
 

Управлінська  діяльність одна з найважливіших факторів 
функціонування й розвитку підприємства. Інформаційною базою для 
прийняття управлінських рішень є дані бухгалтерського обліку. Саме 
дані бухгалтерського обліку можуть забезпечити управлінців точною і 
об’єктивною інформацією, оскільки в бухгалтерському обліку 
зосереджені найбільш достовірні дані про господарську діяльність 
підприємства. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [5] бухгалтерський облік за обліковими 
функціями поділяється на фінансовий, податковий та управлінський 
(внутрішньогосподарський). Управлінський облік пов’язує процес 
управління з обліковими процесами. Прийняття управлінських рішень 
здійснюється на підставі внутрішньої (управлінської) інформації, яка 
надається управлінському персоналу підприємства, а також 
фінансової звітності підприємства. 

Основними нормативними документами, що регулюють 
питання обліку та відображення у фінансовій звітності інформації 
щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками є Закон 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
[5], Податковий Кодекс України [3], НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [2], П(С)БО 11 «Зобов’язання» [4], Інструкція 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій [1], а також наказ про облікову політику підприємства. 

До облікової інформації підприємства щодо розрахунків з 
постачальниками та підрядниками належать первинні документи, а 
саме накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт 
(послуг), рахунки за спожиті послуги тощо; регістри аналітичного і 
синтетичного обліку, а саме журнали, відомості за рахунком 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; фінансова звітність 
підприємства – форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».  

Чітко налагоджена система бухгалтерського обліку розрахунків 
з постачальниками та підрядниками дозволяє контролювати стан 
заборгованості перед постачальниками та підрядниками з метою 
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дотримання строків погашення; формувати графік погашення 
зобов’язань перед постачальниками та підрядниками за одержані 
товари, роботи, послуги; своєчасно пред’являти претензії 
постачальниками щодо незадовільної якості та кількості  товарно-
матеріальних цінностей; проводити списання кредиторської 
заборгованості, за якої минув строк позовної давності. 

Дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності дозволяють 
визначити оптимальну структуру та обсяг зобов’язань перед 
постачальниками та підрядниками. Для цього облікова інформація 
використовується з метою: 

формування бюджету кредиторської заборгованості; 
розробки системи показників (коефіцієнтів), що 

характеризують, як кількісну, так і якісну оцінку стану й розвитку 
відносин із кредиторами підприємства із встановленням оптимальних 
значень таких показників; 

проведення аналізу відповідності фактичних показників їхньому 
оптимальному рівню, а також виявлення причин відхилень.  

За одержаними результатами аналізу розрахунків з 
постачальниками та підрядниками розробляється комплекс 
практичних заходів щодо оптимізації структури та обсягів зобов’язань 
перед постачальниками та підрядниками. До таких заходів можна 
віднести: 

спостереження за співвідношенням дебіторської і кредиторської 
заборгованості: значна перевага дебіторської заборгованості створює 
загрозу фінансової стійкості підприємства і робить необхідним 
залучення додаткових засобів, в свою чергу, перевищення 
кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести до 
неплатоспроможності підприємства; 

постійний контроль стану розрахунків за простроченими 
зобов’язаннями; 

розробка різноманітних моделей договорів із гнучкими умовами 
оплати. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

В умовах мінливого ринкового середовища та постійних 
трансформаційних процесів в економіці України, питання управління 
конкурентоспроможністю є досить актуальними і вимагають 
подальшого вирішення, розвитку та удосконалення. На сьогодні 
необхідністю є формування нових підходів до створення моделі 
управління підприємствами, які б мали змогу відповідати вимогам 
споживачів, успішно конкурувати на ринку, адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства являє собою певний аспект менеджменту підприємства, 
спрямованого на формування, розвиток та реалізацію конкурентних 
переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб'єкта 
економічної конкуренції. Сучасна концепція управління 
конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на використанні 
базових положень науки управління, відповідно до яких основними 
елементами системи управління є мета, об'єкт і суб'єкт, методологія та 
принципи, процес та функції управління [1] . 

Управління  конкурентоспроможністю  підприємства можна 
визначати  як  сукупність  заходів,  які  спрямовані  на  систематичне  
вдосконалення  виробу, постійний  пошук  нових  каналів  збуту,  
нових  груп  покупців,  поліпшення  сервісу,  реклами.  Його  
необхідно  розглядати,  як  складову  частину  системи  управління  
підприємством. 

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства 
буде  найбільш  ефективнішим  у  тому  випадку,  коли  він  посилює  
мотивацію  діяльності  людей.  При  такому  механізмі  узгодженість  
інтересів взаємодіючих  сторін  досягається  вибором  методів  і  
ресурсів  управління відповідно до природи факторів управління, на 
які здійснюється вплив.  При  неузгодженості  інтересів  неможливе  
здійснення  ефективного  впливу  на  внутрішні  та  зовнішні  фактори  
і  досягнення  поставленої  мети.  Вирішальний  фактор,  що  визначає  
стабільність  конкурентоспроможності  підприємства –  це  не  просто  
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його  здатність  виробляти високоякісні товари, а й можливість 
забезпечити комерційний успіх на ринку. 

Структуру основних елементів системи управління 
конкурентоспроможністю формують програмно-цільові комплексні 
блоки, що відображають конкретні організаційні,  економічні,  техніко-
технологічні заходи в їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності,  
реалізація яких сприяє результативному здійсненню управлінських 
рішень у цій сфері діяльності. 

До найважливіших з них віднесено: вибір стратегічних 
напрямків досягнення синергії корпоративного менеджменту;  
комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю 
наукомісткої продукції;  реформування системи управління 
персоналом та трудовою мотивацією;  системний підхід до підвищення 
ефективності планування та диверсифікації виробництва;  
вдосконалення внутрішньофірмової системи обліку та аналізу,  
фінансового менеджменту. 

Управлінські рішення щодо формування нормативів 
конкурентоспроможності, доцільності реалізації конкретних ринкових 
цілей і стратегічного напрямку розвитку, проведення конкретних 
організаційно-економічних, технічних, технологічних та інших заходів 
підвищення конкурентоспроможності приймаються на підставі аналізу 
інтегрального, одиничних, групових показників 
конкурентоспроможності, а також прогнозних значень 
конкурентоспроможності і її основних чинників, як підприємства, що 
розглядається, так і його конкурентів [2] . 

Отже, варто зазначити, що забезпечення рівня високої 
конкурентоспроможності означає, що всі ресурси, які використовує 
підприємство, більш продуктивніші і приносять більший прибуток, 
ніж його ринкові конкуренти. З цього слідує, що підприємство займає 
стабільне місце на ринку товарів та послуг і його продукція 
користується постійним попитом споживачів. Керівництво 
підприємства повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в 
умовах господарювання, і проводити різноманітні перетворення в 
політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими 
перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на 
нові ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового 
статусу підприємства, створення спільних виробництв, впровадження 
нових технологій, модернізація форм збуту продукції. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Медична реабілітація - це комплекс лікувальних і 

профілактичних заходів, який спрямований на максимально можливе 
відновлення втрачених здібностей пацієнта після різних захворювань. 
Реабілітація також спрямована на відновлення м'язової сили пацієнта, 
а також попередження повторного захворювання або виникнення 
ускладнень. 

До основних принципів медичної реабілітації належать:    
• ранній початок проведення реабілітаційних заходів;    
• комплексність застосування необхідних засобів;    
• індивідуалізація програми реабілітації;    
• етапність реабілітації;    
• безперервність і послідовність протягом усіх етапів 

реабілітації;    
• поєднання загального та спеціального дій;    
• соціальна спрямованість реабілітаційних заходів;   
 •використання методів контролю адекватності навантажень та 

ефективності реабілітації.     
Сьогодні медична реабілітація - це не просто призначення яких-

небудь вправ після виписки з лікарні або курс фізіотерапії в кінці 
стаціонарного періоду. Реабілітація - це комплекс заходів, які 
включають в себе участь лікарів різних сфер - фізіотерапевтів, 
масажистів, трудотерапевти, психологів, логопедів та інших.  

Важливу роль в реабілітації відводять фізичним вправам. Успіх 
лікування залежить, як від правильно встановленого діагнозу, так і від 
оптимально підібраного і проведеного лікування, а також правильної 
та своєчасної реабілітації пацієнта.  

 Реабілітація має одну єдину мету - по можливості максимально 
повне відновлення втрачених функцій у пацієнта, виходячи з наявних 
наслідків травми або захворювання, і проведеного лікування. 

Залежно від галузі застосування, реабілітація може бути:  
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 Ортопедична; 
 Неврологічна і нейрохірургічна;  
 Кардіологічна реабілітація  
Метою реабілітації є швидка регенерація м'язів при їх атрофіях, 

пов'язаних з тривалою гіподинамією, з метою відновлення сили і 
тонусу кінцівки, відновлення повного обсягу рухів у суглобах після 
іммобілізації (після переломів), прискорення регенерації тканини 
хрящів, відновлення фізичної активності після інсультів і т.д. 

До методів медичної реабілітації ставляться наступні методи:   
лікувальна гімнастика, електроміостімуляція, кріотерапія.  

Правильно підібраний комплекс реабілітаційної програми 
допоможе пацієнту максимально швидко відновитися після 
перенесеної травми або операції, поверне йому відчуття свободи рухів 
і можливість спілкування з оточуючими людьми, друзями, рідними та 
колегами без будь-яких обмежень. 

Медична реабілітація може бути успішною тільки в разі 
врахування характеру і особливостей перебігу відновних процесів, 
порушених при тому чи іншому захворюванні функцій. Для 
призначення адекватного комплексного диференційованого відновного 
лікування необхідна правильна оцінка стану хворого за показниками, 
які відображають ефективність реабілітації, а для його проведення 
сучасна реабілітаційна аппаратура. 
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Державна податкова інспекція у Шевченківському районі 
Головного управління Міндоходів у м. Києві (Україна) 

 
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 
При проведенні податкового регулювання особливого 

значення набувають відносини власності, тобто відносини, що 
складаються між різними суб’єктами – державою, підприємствами, 
громадянами. Від цього залежать і податкові відносини. Це пов’язано з 
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тим, що значна частина податків стягується або з майна підприємств 
чи фізичних осіб, або з землі, яка є власністю, або з доходів від цієї 
власності. Особливе значення мають відносини держави з великими 
підприємствами, головним чином державних форм власності. 
Здебільшого вони є підприємствами-монополістами, і надання їм будь-
яких пільг, у тому числі й податкових, ставить ці підприємства в 
особливі умови й негативно впливає на розвиток ринкових відносин. 

Сутність податкового регулювання, з теоретичного погляду, 
полягає в досягненні відносної рівноваги між головними функціями 
податків: фіскальною та регулюючою, тобто в досягненні 
найсприятливішого паритету. Це залежить передусім від градації 
податкових ставок. Процес оптимізації податкових ставок складний. 
Він починається з оптимізації державних витрат, встановлення 
співвідношення з можливостями реальної економіки. При визначенні 
загального валового продукту та державного бюджету враховують 
різні чинники (дефіцит бюджету, інфляцію, грошову готівку та її 
кількість тощо). 

При визначенні методів податкового регулювання потрібен 
розрахунок соціальних наслідків проведення цього регулювання. Це 
дасть можливість державним органам прийняти обґрунтованіше 
управлінське рішення і вийти на створення раціональнішої податкової 
системи, а також своєчасно вносити необхідні корективи. 

Податкове регулювання виконує не тільки поточні завдання, а 
може брати участь у майбутньому плануванні як окремих податків, так 
і цілих напрямів діяльності. Однією з найважливіших проблем для 
економіки України є розширення інвестиційної діяльності та 
залучення інвестицій з-за кордону. Для цього потрібно створити 
відповідний інвестиційний клімат, і насамперед податковий. 
Ефективним методом є надання інвестиційного податкового кредиту, 
що дає можливість оперативно керувати і визначати інвестиційний 
клімат країни [1]. 

Насамперед визначаються суб’єкти надання податкового 
кредиту. З урахуванням інтересів країни він надається тим іноземним 
підприємствам і кредиторам, які орієнтовані на найважливіші 
соціальні та економічні програми держави. Велике значення мають 
також довгострокові державні гарантії для підприємств-інвесторів. Ці 
гарантії повинні не тільки забезпечувати недоторканність інвестицій та 
їх повернення, а також створювати умови для розвитку цього напряму 
діяльності та адекватно реагувати на різні зовнішні чинники 
(інфляцію, зміну політичної ситуації, ринкової кон’юнктури тощо). 
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Важливим напрямом проведення інвестиційної державної 
політики має бути орієнтація її на середній та малий бізнес. При цьому 
постає проблема надання податкового інвестиційного кредиту. 
Підприємства малого та середнього бізнесу перебувають здебільшого 
у підпорядкуванні та податковій підзвітності місцевим органам 
самоврядування, які, як звичайно, отримують недостатні податкові 
надходження у свої бюджети. Тому виникає проблема з наданням 
податкових інвестиційних кредитів цими податковими органами. 

У країнах з розвиненою ринковою системою надання 
податкового інвестиційного кредиту є одним із найважливіших 
методів податкового регулювання. 

Суттєвим методом податкового регулювання виступає також 
податкове регулювання лізингових операцій. Ті підприємства, які 
займаються лізинговими операціями, можуть звільнятися від 
оподаткування, наприклад, своїх доходів, прибутку, отриманого від 
проведення цих операцій. Від сплати податку на додану вартість 
можуть звільнятися операції, пов’язані з наданням лізингових послуг. 
Якщо підприємство здійснює операції, пов’язані з міжнародним 
фінансовим лізингом, то йому можуть надаватися пільги при сплаті 
мита або інших податків. 

Загалом надання пільг по окремих податках – це дуже 
ефективний важіль впливу на економічний стан регіону. Але потрібно 
визначитися з цільовим наданням пільг. У більшості країн податкові 
пільги мають переважно підприємства-виробники, що дає змогу 
стимулювати виробництво тієї чи іншої продукції, підвищувати її 
конкурентоспроможність, збільшувати та розширювати питому вагу на 
ринку. Крім того, завдяки пільгам підприємство може не тільки 
вижити в складних умовах, а й налагодити серійне виробництво 
продукції. 

Треба також мати на увазі, що територія держави неоднорідна 
за своїми природними умовами, розвитком промисловості або 
сільського господарства тощо. Податкове законодавство дає змогу 
державі порівняти ці території та вирівняти їх економічно або 
наблизитись до цього. 

При проведенні податкового регулювання – визначенні ставки 
оподаткування, податкової пільги або надання податкового кредиту – 
необхідно враховувати зовнішні чинники, основним з яких є інфляція. 

Значне місце в податковому регулюванні будь-якої держави, і 
України зокрема, посідає відкриття вільних економічних зон (ВЕЗ), так 
званих офшорних зон. Вони створюються з метою демократизації 
зовнішньоекономічної діяльності, а також активізації роботи 
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підприємств на різних напрямах економічної діяльності. Такі зони 
мають широкий ступінь відкритості для іноземних інвестицій, а 
всередині зони утворюються найсприятливіші митний, податковий та 
інвестиційний режими. 
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ЕКОНОМІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ ВІД РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ. ФАКТ АБО ВИГАДКА? 
 

Військові дії в Донецькій і Луганській областях різко змінили 
життя регіону. Перебої з подаванням води та електроенергії, 
блокування автошляхів і залізниць, обстріли території поставили 
підприємства Донбасу на грань виживання. Великий бізнес пішов на 
безпрецедентні заходи, щоб зберегти компанії. Евакуація сімей 
співробітників, переведення частини персоналу на дистанційну роботу 
і перенесення виробничих потужностей у мирні райони країни − це 
лише частина аварійних заходів. 

Україна вчиться по-новому торгувати з Росією. Найближчий 
сусід, на частку якого припадає близько чверті українського товарного 
експорту, вкрай незадоволений угодою про асоціацію між Україною та 
ЄС. З півночі лунають погрози припинити відносно України дію 
договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД. 

Багато в чому ЗВТ завжди була умовністю. Принцип «торгівля 
без бар'єрів» часто порушувався під надуманими приводами. Щодо 
української продукції РФ вводила десятки обмежувальних заходів. 
Впливові російські компанії лобіювали антидемпінгові та захисні 
заходи проти імпорту з України. Щодо продукції сільського 
господарства і харчової промисловості діяли нетарифні бар'єри – 
ввезення товарів забороняли переважно під приводом їх 
невідповідності санітарним нормам. Останнім часом будь-які 
формальності і зовсім стали зайвими – торгові обмеження вводяться 
Москвою в ручному режимі і в максимально короткі терміни. Після 
виходу РФ з режиму вільної торгівлі всі українські товари 
обкладатимуться імпортними митами. Середньозважений тариф для 
української продукції в такому разі складе приблизно 8% [2]. 
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Якщо Росія активно обмежуватиме імпорт з України протягом 
кількох років, це призведе до найбільш суттєвих змін 
зовнішньоторговельного режиму України з часів дерегуляції 
економіки на початку 1990-х. Можу припустити, що це дасть набагато 
сильніші стимули для структурних перетворень української 
промисловості, ніж отримані від приєднання України до СОТ і 
створення зони вільної торгівлі з ЄС. 

Криза у відносинах між Україною і Росією, спровокована 
анексією Криму, вилившись у військову агресію на Донбасі, 
підштовхнула країни Заходу до ескалації антиросійських санкцій. Але 
на відміну від 70-х років минулого століття, коли під час холодної 
війни держави вели гонку озброєнь, в основі нинішнього протистояння 
– зіткнення економік. Уряд Арсенія Яценюка не залишився осторонь 
від світової тенденції і вперше в історії України затвердив санкції 
проти російських компаній та окремих фізичних осіб, підозрюваних у 
злочинах проти територіальної цілісності країни та її громадян. 

12 вересня набрав чинності Закон України «Про санкції». Цим 
документом Україна нарешті приєдналася до групи держав, які вже 
ввели обмежувальні заходи проти резидентів Російської Федерації. 
Документ можна розглядати як інструмент для майбутнього торгу між 
Україною та РФ. З українського боку, тиск може чинитися на низку 
бізнесів російського походження . Документ містить 26 видів санкцій – 
зокрема, заморожування активів, заборону на ведення господарської 
діяльності на території України, на користування радіочастотним 
ресурсом, Інтернетом та іншими засобами зв'язку, на участь у 
приватизації об'єктів держвласності, на користування ліцензіями, а 
також – повну або часткову заборону транзиту всіх видів ресурсів [4]. 

Прийняття закону поки що не означає набрання санкціями 
чинності. Усі економічні заходи, прописані в документі, починають 
діяти після певної процедури. Відповідно до ст. 5 закону, рішення про 
санкції приймається Радою національної безпеки і оборони, вводиться 
в дію указом президента України і затверджується протягом 48 годин 
парламентом. Також, комітет Європарламенту із міжнародної торгівлі 
схвалив угоду, якою відкриває шлях для безмитного експорту із 
України до ЄС, починаючи з кінця квітня.  Європейські та українські 
політики підтримали 20 березня пакет розміром у майже 500 млн. євро 
($ 695 млн.) у вигляді щорічних торгових пільг для України, 
відкриваючи шлях для безмитного експорту із України до ЄС, 
починаючи з кінця квітня. 

Таким чином Брюссель надає Україні необмежений доступ до 
500 мільйонів споживачів у 28-ми країнах блоку ще до того, як 
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запропонована двостороння угода про вільну торгівлю набуде 
чинності наприкінці цього року[1]. Ця пропозиція ЄС триватиме до 1-
го листопада, після чого обидві сторони сподіваються, що повна угода 
про вільну торгівлю, прийнята відповідно до Угоди про асоціацію і 
після президентських виборів в Україні, вже почне діяти. 

До державної власності Російської Федерації належать цілих 
три банки з групи найбільших. Згідно з даними Національного банку 
України, Російській Федерації в особі Державного агентства з 
управління майном належать 60,9% ВТБ Банку. Центральному банку 
Російської федерації опосередковано належить 100% Сбербанку Росії. 
98,6% Промінвестбанку контролює державна корпорація «Банк 
розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» [3]. 

Отже, після проведеного дослідження даної проблеми можна 
зробити висновок, що українська економіка дуже залежна від 
Російської федерації, але  ця залежність взаємна. Україна може 
компенсувати нестачу експорту в Росію, експортом до ЄС через 
безмитний режим торгівлі. Але даний етап конфлікту знаходиться в 
початковій стадії і наступні показники національної економіки 
залежать від прийняття подальших рішень з обох сторін. 
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Стратегічною метою трансформації сучасної економічної 

системи України є розвиток трудового потенціалу шляхом 
ефективного його фінансового забезпечення. Вітчизняна економіка 
характеризується низьким рівнем оплати праці та й інших виплат, що 
не забезпечує простого відтворення робочої сили, а також на 
формування і відтворення трудового потенціалу України, 
спричиняючи його деградацію.  
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Саме тому в сучасних  економічних умовах необхідно 
своєчасно здійснювати планування державних соціальних пріоритетів 
щодо фінансування розвитку трудового потенціалу. Збереження 
здоров’я населення, створення сприятливих умов праці, можливість 
отримання гідної винагороди за свою працю повинно забезпечуватись 
ефективним управлінням процесом фінансового забезпечення 
трудового потенціалу. Головним завданням при цьому має бути 
тристороння співпраця між працівником, працедавцем та державою.  

Враховуючи регіональні особливості використання трудового 
потенціалу, слід забезпечити ріні умови для його фінансування, 
зокрема освіти, праці, забезпеченості основними благами (житлом, 
закладами охорони здоров’я, соціальним захистом, місцем проведення 
дозвілля, дошкільними, шкільними та позашкільними навчальними 
закладами), здійснення підприємницької діяльності тощо. Забезпечити 
такі основні складові механізму фінансування розвитку трудового 
потенціалу необхідно в першу чергу, щоб не допустити вже й так 
катастрофічного падіння рівня трудового потенціалу. 

Розробка системи фінансового забезпечення повинна 
базуватися на теоретичних та практичних рекомендаціях науковців, 
практиків, аналітиків, з метою вибору оптимальних варіантів та 
альтернативних джерел фінансової підтримки. Фінансове забезпечення 
розвитку трудового потенціалу є складною, надзвичайно вагомою за 
обсягом і впливом на модернізацію економіки України та зміцнення 
зазначених потенціалів проблемою, що вимагає використання як усіх 
можливих механізмів фінансового забезпечення, так і введення в дію 
всіх елементів і складових [1]. Тому при цьому слід зосередити увагу 
на сучасних державних, суспільних та індивідуальних потребах, на 
функціонуванні трудового потенціалу як системи у відповідності до 
вимог підвищення якості життя. 

Сучасний розвиток національної економіки на публічно-
приватних засадах потрібно здійснювати на основі поєднання та 
реалізації інтересів приватних власників, держави та населення 
шляхом еквівалентного розподілу кінцевого продукту [2]. Отримавши 
кінцевий результат, проаналізувавши засоби витрачені для його 
отримання, можна зробити висновок для кожного з учасників  як 
ефективно здійснювати заходи щодо управління фінансування 
розвитку першоджерела – трудового потенціалу. 

Українській економіці на сьогоднішній  день в умовах кризи і 
агресії важко адекватно реагувати на виклики нової економіки – 
економіки знань, а саме на розвиток трудового потенціалу як її основи. 
Вона потребує термінового впровадження ефективних механізмів 
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управління та підтримки такого стану фінансового забезпечення 
трудового потенціалу, при якому б забезпечувався його розвиток. 

Для стабільного фінансування розвитку трудового потенціалу 
необхідно залучати кошти з державного бюджету, надавати фінансову 
підтримку з власних джерел приватних підприємств, забезпечити 
пільгове банківське кредитування, а також правильно і ефективно 
використовувати прямі іноземні інвестиції. Адже рівень забезпеченості 
фінансовими ресурсами є одним із критеріїв ефективного розвитку 
трудового потенціалу. Важливе значення має результат вкладення 
коштів у розвиток трудового потенціалу, адже позитивний результат 
сприятиме розвитку національної економіки на загальнодержавному 
рівні, регіону – на мезорівні, підприємства – на мікрорівні, і 
особистості зокрема [3].  

Людина, колектив, суспільство приймають рішення і діють 
на основі своїх знань, навичок, потреб, інтересів,  які значною мірою 
визначені успадкуваннями й умовами розвитку, що піддаються 
вивченню, передбаченню, а особливо фінансуванням розвитку. 
Розвиток трудового потенціалу завжди потребує ресурсних вкладень, 
адже його кількість та якість залежать від забезпеченості матеріально-
технічними, трудовими, фінансовими ресурсами та від їх ефективного 
використання. Це свідчить про те, що проблеми фінансового 
забезпечення розвитку трудового потенціалу завжди актуальні для 
держави, для всього сучасного суспільства та кожного громадянина 
зокрема. 
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РЕЛЕВАНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

ЗАЙНЯТОСТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФЛЕКСІК'ЮРІТІ 
 

Складність вирішення проблем зайнятості населення у країні 
та в окремому регіоні посилюється відсутністю цілеспрямованої 
державної політики у сфері зайнятості, яка була б органічно пов’язана 
та узгоджена з напрямами економічного і соціального розвитку 
держави і регіонів та мала б адресну нормативну, фінансову та 
організаційну підтримку. Державна політика у сфері зайнятості 
передбачає, перш за все, активізацію участі держави у реалізації 
концепції флексік’юріті. 

Згідно концепції флексік'юріті, знизити рівень безробіття 
можна, застосовуючи інструменти, які урівноважують і навіть 
синергетично стимулюють гнучкість ринку праці [1] й соціальну 
захищеність [2]. 

При цьому для оцінювання гнучкості пропонується 
використовувати показники еластичності як такі, що найкраще 
відповідають сутності гнучкості; для оцінювання захищеності – 
методику розрахунку рівня економічної безпеки, однією зі складових 
якої є соціальна безпека. 

Оцінивши основні складові концепції флексік'юріті (гнучкість 
– низька, захищеність – висока), Для позиціонування ринку праці 
України пропонується використовувати матрицю «гнучкість / 
захищеність», яка з точки зору технології побудови, ґрунтується на 
класичних стратегічних матрицях (рис. 1). 

Стратегічна позиція «посилення гнучкості», в якій опинилась 
Україна, характеризується низьким рівнем гнучкості зайнятості через 
жорстке трудове законодавство, розширення тіньового ринку праці та 
відносно високим рівнем соціальної безпеки (за офіційними даними) 
на фоні демографічної кризи. 
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Рис.1. Стратегічна матриця «гнучкість / захищеність» з 

позиціями країн та сценаріями розвитку подій. 
Подальший розвиток подій у сфері зайнятості доцільно 

будувати, використовуючи сценарний підхід [3] (можливі сценарії 
розвитку подій позначені цифрами на рис. 1). 

Найкращий (оптимістичний (1)) сценарій розвитку подій у 
цьому випадку – це перехід до «перспективної позиції», а далі – до 
флексік'юріті. Це найбільш складний з точки зору фінансового, 
організаційного та нормативно-правового забезпечення шлях.  

При поглибленні економічної та демографічної кризи 
можливий песимістичний сценарій (2), пов'язаний з «відкатом» до 
«слаборозвиненої позиції 1», тобто так і не набувши гнучкості, 
можлива втрата захищеності. 

Базовий (найбільш реальний з точки зору тенденцій зміни 
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позиції у 2010 та 2012 рр.) сценарій (3) передбачає перехід від 
існуючої позиції «посилення гнучкості» до «збалансованого 
розвитку», а далі – до флексік'юріті. 

Узагальнюючи наведені сценарії, варто зазначити, що 
необхідність удосконалення структури зайнятості і забезпечення 
збалансованого розвитку ринку праці вимагає від органів державного 
управління та виконавчої влади зосередження уваги, перед усім, на: 
формуванні гнучкої системи робочих місць з урахуванням пріоритетів 
прогресивного розвитку господарського комплексу; сприянні 
створенню малих та середніх підприємств (насамперед у сільському 
господарстві, харчовій, хімічній та легкій промисловості тощо) як 
джерел нових робочих місць; поширенні гнучких і нестандартних 
форм зайнятості. Вкрай важливо при цьому досягти збалансованості 
потреб ринку праці і підготовки кадрів навчальними закладами у 
розрізі професій і спеціальностей. Особливу увагу при цьому варто 
приділити необхідності підтримки нестандартної зайнятості, яка 
знаходить своє втілення в усіх трьох сценаріях розвитку подій та тісно 
пов’язана з таким суспільним явищем як прекарізація (нестабільність, 
дерегуляція) трудових відносин. 
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ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ 
 

Виконання завдань пов’язаних із соціально-економічним 
розвитком регіону, покладених на органи місцевого самоврядування, 
реалізується головним чином через бюджет розвитку в складі місцевих 
бюджетів. Ресурси цього бюджету спрямовуються на розбудову 
місцевої соціальної та виробничої інфраструктури. Однак обмеженість 
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фінансових ресурсів місцевого самоврядування останніми роками 
спричинила спрямування коштів місцевих бюджетів здебільшого на 
розв’язання поточних проблем, а питанню формування та 
використання бюджету розвитку приділяється значно менше уваги. 

Проблеми пошуку шляхів зміцнення фінансової бази місцевих 
органів влади та реалізації ідеї бюджету розвитку приділяється увага 
багатьма вітчизняними вченими, зокрема І. Запатріною, О. Кириленко, 
О. Крайник, І. Луніною, К. Павлюк, І. Чугуновим та ін. Однак 
практичних напрацювань все ще недостатньо для повного втілення ідеї 
бюджету розвитку місцевих бюджетів у життя. 

Незважаючи на можливості місцевих органів влади формувати 
та використовувати бюджети розвитку для фінансування інвестиційної 
діяльності, жорстка фінансова залежність регіонів від центру заважає 
їм використовувати бюджет розвитку як дієвий інструмент розвитку 
відповідної території.  

У новій редакції Бюджетного кодексу України [1] зроблено 
спробу зміцнити бюджети розвитку місцевого самоврядування за 
рахунок закріплення за ними додаткових видів надходжень, зокрема 
єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого 
самоврядування. Включення до складу надходжень бюджету розвитку 
єдиного податку суттєво збільшило дохідний потенціал бюджетів 
розвитку місцевих бюджетів. Так, в 2011 році за рахунок цього 
податку до бюджетів розвитку зведених бюджетів районів України 
залучено майже 310 млн грн. і його частка в бюджеті розвитку 
становила 35,2 % загального обсягу надходжень, а приріст загального 
обсягу надходжень бюджету розвитку бюджетів міст України склав 
більше ніж 1,6 млрд грн. і питома вага джерела становила 36,7 %. 
Єдиний податок виступає найбільш надійним і стабільним джерелом 
надходжень бюджету розвитку. 

В рамках проведення реформи місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади в основі якої лежить децентралізація 
влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад 
Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради 
України проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України" [2]. Проектом Закону пропонується врегулювати 
бюджетні правовідносини, пов’язані з впровадженням нової моделі 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних 
відносин, удосконаленням казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, посиленням відповідальності головних розпорядників 
бюджетних коштів. Внесення змін зазнає і процес формування 
бюджету розвитку місцевих бюджетів. Так, запропоновано вилучити з 
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переліку надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів 
 єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого 
самоврядування. Оскільки, у 2013 році питома вага єдиного податку у 
надходженнях бюджету розвитку місцевих бюджетів Івано-
Франківської області складала 78 %, а за 10 місяців 2014 року – 78,6 %, 
то вилучення єдиного податку негативно вплине на можливість 
використання коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів як 
джерела інвестиційних ресурсів на місцях.  

В умовах переходу України до середньострокового 
бюджетного планування  та формування цільових програм на основі 
стратегічного плану розвитку територій, бюджет розвитку має стати є 
реальним фінансовим інструментом забезпечення розвитку територій. 
Саме удосконалення механізму посилення інвестиційної спроможності 
органів місцевого самоврядування через бюджети розвитку, 
розглядатиметься в подальших наукових дослідженнях. 

ЛІТЕРАТУРА 
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СИСТЕМА  ГРЕЙДУВАННЯ  ЯК  ІННОВАЦІЙНА  ФОРМА  

ОПЛАТИ  ТА  МОТИВАЦІЇ  ПРАЦІ  НА  СУЧАСНИХ  
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

необхідністю створення на підприємствах дієвої системи оплати праці. 
Збільшення вартості  робочої  сили, податкове  навантаження на   
заробітну плату, заборгованість по заробітній  платі – це далеко не 
повний перелік проблем оплати праці, з якими роботодавці та 
робітники стикаються дуже часто, тому удосконалення системи оплати 
праці є надзвичайно  актуальним   завданням. 
   Форми  та  системи  оплати  праці,  які  використовується  в  
даний час на більшості вітчизняних підприємств - морально застарілі. 
Це виявляється в тому, що більшість з  них не  враховують ні 
специфіку роботи підприємства в  ринковій економіці, ні 
відповідальність та результати праці працівників. Як показує досвід 
матеріального стимулювання працівників закордонних фірм, 
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вирішення цієї проблеми полягає у розробці та впровадженні  
альтернативної  системи  посадових  окладів  –  системи  ґрейдів.  

Останнім часом українські компанії в умовах наростаючої 
конкуренції  все  більше  приділяють  увагу  питанням мотивації  
персоналу  –  як  матеріальної,  так  і  нематеріальної.  Організувати  
оплату праці працівників – це значить розробити, задіяти і постійно 
підтримувати в працездатному стані інструментарій, який забезпечує 
грошову оцінку виконаної  роботи,  нарахування  і виплату заробітної 
плати  у  відповідності  з  цією  оцінкою.  

Однією  з  сучасних  систем оплати  праці  виступає  система  
грейдів. Процес  управління  фондом  оплати   праці (ФОП) на 
вітчизняних підприємствах в умовах ринкової трансформації  потребує 
удосконалення. Тому особливої актуальності набуває розробка 
ефективної,  прозорої  системи  стимулювання  персоналу [1].  

 Економісти  запропонували  безліч  методик  для  розробки  
корпоративних систем  оплати  праці,  але  однією з найпопулярніших 
продовжує залишатися грейдинг. Найбільш відомі системи 
грейдування,  запропоновані  компаніями  Watson  Wyatt  і  Hay  Group.  

Система  грейдів  є  свого  роду  корпоративним  «табелем про 
ранги», в  якому  кожному  кластеру (ґрейду) посад  відповідає  свій   
рівень заробітної  плати.  Грейдинг – це метод створення  
універсальної ієрархії  посад  (рангів) для всього персоналу  компанії;  
система оцінки, що дозволяє  визначити  прийнятні  для  всіх  
працівників  рівні  компенсації на основі зіставлення відносної 
цінності для компанії різних ділянок роботи (посад). Процедуру 
грейдування слід розглядати як практичний  інструмент,  який  дає  
змогу повніше  врахувати індивідуальні  потреби   підприємства  у  
диференціації  постійної  частини  заробітної   плати [2]. Головною   
перевагою  системи  грейдинга є переклад нематеріального показника 
«цінність  роботи співробітника»  в грошовий еквівалент. На основі 
системи грейдів також розробляється соціальна  політика компанії, 
мотиваційні програми та програми кар'єрного розвитку (працівники 
знають про зміну рівня доходів при різних  кар'єрних  просуваннях) 
[3].  

Система грейдів має ряд переваг порівняно з системою 
посадових окладів,  адже  вона дозволяє працівникам отримати 
уявлення про можливу зміну рівня доходів при різних кар’єрних 
переміщеннях. Керівництву підприємства дана система допомагає в 
прийнятті рішення при індексації заробітної плати і визначенні 
допустимого розміру винагороди на нових посадах;  HR-службі (підбір 
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персоналу) – спростити адміністрування  корпоративної   системи  
матеріального   стимулювання. 

Отже, реалізація запропонованої системи ґрейдування на 
підприємстві  дозволить:  підвищити  стимулювання і мотивацію 
персоналу  до високої  продуктивності праці; підвищити   
професійність  та кваліфікаційний  рівень  працівників; вдосконалити  
систему  управління персоналом  підприємства.  Все це   дозволить  
покращити  основні  техніко - економічні показники виробничо - 
господарської діяльності підприємства.  
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UKRAINE IS TOP COUNTRY TO DO BUSINESS 
 
    Ukraine, like many other countries in the region and around the 

globe today, continues to face exceptional economic challenges. So far the 
country has weathered the storm better than many commentators had 
expected. Clearly, its geographic position and natural resources, as well as 
the ‘human factor’, have all played important roles in this achievement. 
Ukraine’s proximity to both the European Union and Russia, the sheer 
quantity of its consumers (nearly 46 million) and the physical size of the 
country make it an excellent location for businesses to expand both locally 
and regionally. The 2012 UEFA European Football Championship had a 
success, and investment for that event has significantly improved 
infrastructure (roads, railway, and airports). 

 The Ukrainian market is poised for progress, guided by a motivated, 
reform-minded government that has dedicated itself to rooting out market 
inefficiencies, improving Ukraine’s business climate, and pursuing deeper 
economic integration into the global market. This ambitious agenda is 
buoyed by a population eager for stability, change, and a return to 
prosperity. Since the ouster of former President Yanukovych in late-
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February, Ukraine has made promising headway towards a brighter 
economic future, instituting a more transparent government procurement 
system, simplifying business registration requirements, and signing the 
economic portion of its Association Agreement with the European Union 
[1]. 

 However, this forward momentum has been attenuated by a shifting 
regional trade dynamic, Ukraine’s overreliance on commodity exports, and 
still-present issues related to endemic corruption, which are challenged that 
will need to be managed for Ukraine’s economic rebirth to come to fruition. 

 Ukraine’s private sector, made up of a diverse range of local and 
foreign companies, has been the driving force keeping the economy afloat, 
creating jobs, and generating tax revenues. Major infrastructure projects are 
needed to improve basic quality of life standards and with the generosity of 
the donor countries, funding is available. The government has sent strong 
signals that it welcomes foreign investment, and has already taken bold 
steps to turn the page on the past. 
 Per capita income has been rising, but average wages remain low compared 
to European standards. The official average monthly salary for employees 
in Ukraine was UAH 3,380 (USD 423) in June 2013. Average salaries in 
Kyiv were 50% higher than in the rest of the country. Many companies 
continue the practice of paying salaries ‘in envelopes’, so official numbers 
may not accurately reflect the actual level of personal income. Despite these 
negative statistics, Ukraine has developed an affluent middle class. 
Minimum rents in Kyiv are between USD 300-400 per month. Restaurant 
prices in Kyiv are approaching, if not exceeding, those of major European 
cities. Ukraine has a sizeable unofficial,underground economy that accounts 
for up to 30-40% of GDP. 

 The Ukrainian economy grew at an annual rate of over 7% from 2000 
to 2008, and nominal GDP reached UAH 950 billion (USD 180 billion). 
However, in the fall of 2008, the global economic crisis resulted in a 
contraction of Ukrainian industrial production, a devaluation of the national 
currency, and a severe credit crunch. GDP contracted by approximately 
15% in 2009 but then grew at an average of 5% p.a. in 2010 and 2011 
before a further recession in the second half of 2012. For the whole year 
2012, the Ukrainian real GDP grew by only 0.2% while the inflation rate 
amounted to 0.6% in 2012 (compared to 8% in 2011). The real GDP for the 
first quarter of 2013 contracted for about 1%, and the inflation rate is less 
than 1% annualised. 

 During 2013 the IMF mission visited Ukraine several times to discuss 
economic policies that could be supported by a new stand-by arrangement 
in the amount of SDR 10 billion (USD 15.4 billion). Important policy issues 
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regarding the reduction of the fiscal and current account deficits and 
reformation of the energy and banking sectors remained unresolved and 
further discussion is forthcoming. There is no certainty that this stand-by 
arrangement will be finalised in the near future [3]. 

 Ukraine’s main export products are metals and agriculture products 
(together accounting for 40% of exports). The main items imported are 
mineral fuel, petroleum and petroleum distillation products, machines and 
equipment, and chemicals. CIS and European countries account for more 
than 70% of Ukraine’s foreign trade. According to Doing Business 2013, 
published by the World Bank Group, Ukraine stands at 145 in the ranking 
of 185 economies on the ease of trading across borders. The indicator is 
based on the number of documents required and the time and cost to export 
and import [2]. 

 Ukraine has established diplomatic relations with over 170 countries. 
Ukraine is a member of the United Nations, the Council of Europe, the 
International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD), the World Trade 
Organisation (WTO) as well as a number of other international 
organisations. It also cooperates with the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD), but is not a member. 

Finally, it would be great to add that Ukrainian market offers many 
possibilities attracting foreign companies to the country. The size of the 
country with around 50 million inhabitants offers a large potential market. 
The market is also not as saturated as in many Western European countries 
and margins are therefore higher in many sectors. Some sectors are quite 
new in the country, such as modern logistics, and therefore offer new 
opportunities. The retail sector is also not as developed as in Western 
Europe or even some other parts of Eastern Europe. The sector has, 
however, been growing quite rapidly during this decade and was ranked on 
third position among the most interesting locations for enlargement of retail 
trade after India and Russia (A.T. Kearney) [3]. 

LITERATURE 
1.  Doing business and investing in Ukraine, August 2013 [Electronic resource]: 
www.pwc.com/ua. 
2. Ease of Doing Business in Ukraine, World bank group, 2014 [Electronic 
resource]:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine. 
3. Electronic Publications of Pan European Institute, 10/2010 [Electronic resource]: 
http://www.tse.fi/pei/pub. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА РИНКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЦУКОР 

 
Одним з ключових моментів у процесі виробництва та 

реалізації продукції підприємствами бурякоцукрового підкомплексу є 
вибір відповідних методик розрахунку оптово-відпускних та 
роздрібних цін з ефективним поєднанням ринкових важелів процесу 
ціноутворення, адже саме процес ціноутворення та реалізації основної 
продукції цукровиробниками підлягає державному регулюванню та 
безпосередньому ринковому впливу. Головним чином вимагає 
особливого дослідження процес ціноутворення на цукор – основну 
продукцію бурякоцукрового виробництва і є цінним продуктом 
харчування в раціоні людини.  

Важливою характеристикою процесу реалізації цукру є 
встановлення  оптово-відпускних цін на нього. Як правило, 
встановлення оптово-відпускних цін на цукор відбувається до Закону 
України «Про державне регулювання виробництва та реалізацію 
цукру», який встановлює мінімальні закупівельні ціни на цукровий 
буряк та цукор квоти «А» та рекомендований обсяг виробництва цукру 
на кожен маркетингових рік з метою недопущення перевиробництва та 
товарних надлишків (табл.1). Відповідно до встановлених цін на 
законодавчому рівні підприємства не мають можливості закуповувати 
цукровий буряк та реалізувати цукор за нижчою ціною.  

Таблиця 1  
Мінімальні закупівельні ціни на цукровий буряк та цукор квоти «А» та 

рекомендовані обсяги виробництва 

Період 

Цукрові буряки Цукор Граничний 
розмір поставки 
цукру квоти «А» 

на внутрішній 
ринок, тис. тонн 

грн/тн без 
ПДВ 

грн/тн з 
ПДВ 

грн/тн без 
ПДВ 

грн/тн з 
ПДВ 

2007/2008 141,67 170 2083,33 2500 2040  
2008/2009 141,67 170 2083,33 2500 1985 
2009/2010 214,9 257,88 3125 3750 1984  
2010/2011 291,66 350 4250 5100 1892  
2011/2012 339,42 407,1 4250 5100 1860  
2012/2013 339,85 407,8 4083,33 4900 1833 
2013/2014 338,1 405,7 4677,69 5614 1826  
2014/2015 343,55 412,26 4722,68 5667,22 1811  

Джерело: сформовано автором за даними [1].  
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Формування оптово-відпускних цін на цукор відбувається 
безпосередньо на підприємствах цукрової галузі на основі собівартості 
виробництва та реалізації цукру, але з урахуванням умов ринку та 
сезонності виробництва продукції, а формування роздрібних цін – ще з 
урахуванням витрат роздрібної мережі на його реалізацію, що 
підтверджується нижче на рис. 1.  

 
  
 
 Рис.1. Динаміка середніх оптово-відпускних та роздрібних   
цін на цукор на внутрішньому ринку України протягом 2011/2012 та 
2012/2013 маркетингові роки 
Джерело: [2, 3, 4] 

Протягом аналізованого періоду оптово-відпускна ціна на 
цукор постійно знижується, що в кінцевому результаті призводить до 
недоотримання рівня прибутку цукровими заводами. Аналогічно 
відбувається коливання роздрібних цін, які крім собівартості та 
сезонності виробництва залежать ще й від споживчого попиту 
населення та кінцевих споживачів. Протягом наступного 2013/2014 
маркетингового року оптово-відпускна та роздрібна ціна зростає і за 
прогнозами експертів вже у 2014/2015 маркетинговому році оптова 
ціна цукру становитиме 9,5 – 10 грн/кг, що в першу чергу викликано 
подорожчанням матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів. [3] 
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 ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Одна з головних задач для підприємств різних форм власності – 

це  пошук ефективних способів управління працею, що забезпечують 
активізацію людського фактора [1]. Для вирішення цього завдання 
велике значення має проведення мотиваційної політики. 

Під мотиваційною політикою розуміється процес, при якому 
менеджер спонукає інших до роботи для досягнення цілей організації, 
тим самим досягаючи задоволення їхніх власних бажань. Таким 
чином, поняття «мотиваційна політика» є більш широким порівняно з 
поняттям «мотивація», оскільки включає в себе весь набір методів і 
засобів по керівництву персоналом для досягнення успіху в реалізації 
цілей підприємства. 

Мотиваційна політика підприємства повинна бути направлена 
на: підвищення трудової активності персоналу, прагнення до 
професійної майстерності і особистісному зростанню, створення 
сприятливого мікроклімату і згуртування команди, пошук нових 
шляхів, методів, форм і засобів та технологій підвищення прибутку, 
збереження стабільного складу команди, збереження фізичного і 
психічного здоров'я, розвиток почуття гордості за свою належність до 
підприємства, збереження і примноження особистісних ресурсів [1]. 

Мотиваційна політика фірми є складовою частиною економічної 
політики в цілому. Тому потреби, що підлягають задоволенню в 
деякому періоді, залежать від співвідношення між накопичуваною і 
споживаною частиною прибутку, величини коштів, що спрямовуються 
на оплату праці, механізацію та автоматизацію виробництва, на 
підтримку і розвиток соціальної сфери. Основним джерелом коштів 
для задоволення потреб працівника фірми є одержуваний ним дохід. 
При оцінці результатів праці та отриманого за їх досягнення 
винагороди можливі як задоволення, так і незадоволення потреби. В 
останньому випадку необхідно або скорегувати процес мотивації, або 
врахувати його негативні наслідки в наступних періодах. Видимість 
простоти представленого мотиваційного процесу оманлива. Його 
практична реалізація утруднена рядом обставин. Перш за все, це 
внутрішня суперечливість потреб, з одного боку, їх взаємозв'язок і 
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взаємозумовленість, з іншого боку. Недостатній розмір доходів, 
звичайно, веде до зниження рівня задоволення потреб, однак, 
залишається неясним, які саме потреби не задовольняються, як це 
відбивається на працівниках. Ускладнюючим фактором процесу 
мотивації є не очевидність мотивів, їх рушійної сили, які з них мають 
найбільш сильний, дієвий вплив на працівника. Стимули високої 
якості та продуктивності треба шукати не за межами виробництва, а 
всередині нього. Ринок забезпечує обмін товарів на гроші і навпаки. 
Однак він не забезпечує обміну реальним досвідом. На ринку можна 
купити конкурентоспроможний товар, але купити на ринку 
конкурентоспроможність і стимули до неї неможливо. 

Тому вітчизняним і зарубіжним підприємствам доводиться йти 
методом проб і помилок, самостійно знаходити найбільш підходящі і 
дієві методи організації та заохочення праці. Мотивація праці повинна 
будуватися на основі факторів, що безпосередньо залежать від 
працівників.  

ЛІТЕРАТУРА 
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КАТЕГОРІЯ «ТРАГЕДІЯ ГРОМАД» ЯК СКЛАДОВА 
РОЗУМІННЯ СТАЛОГО ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Поняття «трагедія громад» («трагедія спільнот», «трагедія 

спільного») вперше вжив та обґрунтував Гарретт Хардін у своїй статті 
«Трагедія громад» [1], яка побачила світ в журналі Science. З того часу 
термін почав широко використовуватись як міждисциплінарне 
поняття. 

Однак ще у 1833 році у нарисі про теорію громад Вільяма 
Форстера Ллойда [2] було описано цей концепт як процес 
марнотратного використання майна, що перебуває у спільному 
володінні (конфлікт між егоїстичними і суспільними інтересами). Це ж 
підтверджує Гоббсівську метафору людини, що перебуває в стані 
природної дикості – коли люди, які кожен особисто прагнуть до 
індивідуальних благ, закінчують війною поміж собою. А також 
підтримує думку Девіда Юма, який у 1739 році у тритомній праці 
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«Трактат про людську природу» [4] наводить приклад втрати 
хліборобами власного врожаю з огляду на взаємну недовіру і 
нездатність до співпраці, або ж Аристотеля, який в праці «Політика», 
де зазначав: «Люди турбуються передусім про те, що належить їм 
особисто, і меншою мірою про те, що становить предмет спільних 
інтересів, тобто належить їм усім; коли ж вони й турбуються про 
нього, то остільки, оскільки це стосується кожного індивіда» [3, с. 38]. 

Загалом, трагедія громад визначає як вільний доступ до 
ресурсу, наприклад, пасовища, фйорди тощо, повністю знищує його 
через надмірне використання. Це відбувається тому, що всі 
користуються ресурсом та отримують особисті вигоди, а витрати 
змісту ресурсу лягають на плечі всіх членів громади рівномірно. 

Основне бачення Гарретта Хардіна: «Трагедія полягає в тому, 
що кожен замкнений в межах системи, яка сприяє людину 
збільшувати…, – в світі, який є обмеженим. Кінцевим пунктом, до 
якого всі поспішають, є катастрофа, – кожен переслідує власний 
інтерес у суспільстві, яке вірить у свободу громад» [1, p. 1244]. 

На сьогодні основне значення поняття «трагедія громад» – 
процес деградації навколишнього середовища, якого слід очікувати в 
ситуаціях надмірного використання багатьма членами громади 
певного обмеженого ресурсу. 

«Трагедія громад» визначається як сукупність явищ, які 
пов’язані з чіткими протиріччями між особистими інтересами і 
суспільним благом. Термін широко побутував (1970-1980 рр.) у теорії 
ігор, що є частиною сучасної інституціональної економічної теорії. 

Елінор Остром у своїй праці «Управляючи громадським: 
еволюція інститутів колективної діяльності» [5] справедливо доводить, 
що люди можуть управляти і управляють ресурсами спільної 
власності, не руйнуючи та знищуючи їх. Відтак, вона спростувала 
один з основних постулатів «трагедії громад» – приватна власність як 
єдиний ефективний механізм її подолання. Роботи Елінор Остром є 
відображенням того, що наш соціальний, екологічний та особистісний 
розвиток залежать від життєздатності громад, адже формування 
домовленостей всередині самих громад та самостійне колективне 
управління суспільними ресурсами є раціональною моделлю 
управління на локальному рівні. 

З огляду на це, пізніше Гарретт Хардін переглянув свою точку 
зору, уточнивши, що те, що він описав, насправді було «трагедією 
некерованого спільного». 

Отже, для уникнення ефектів «трагедії громад» чи «трагедії 
некерованого спільного» слід змінювати поведінку та звички людини; 
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бачити комплексний розвиток територіальної громади в соціальному, 
екологічному та економічному вимірах на засадах сталості. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Малий бізнес є невід’ємною складовою ринкового 
господарства, що надає йому гнучкості, мобілізує фінансові й 
виробничі ресурси, прискорює темпи науково-технічного прогресу, 
вирішує проблему зайнятості населення, а також формує економічно 
самостійний і стабільний середній клас. Тому багатостороння 
підтримка розвитку малого бізнесу та побудова соціально орієнтованої 
економіки має стати головним вектором реформ в Україні, що 
слугуватиме фактором підвищення рівня життя населення та 
сприятиме процесам інтеграції національної економіки у світове 
глобальне господарство. 

Для ефективного функціонування малих підприємств і 
реалізації їх переваг необхідно мати організаційно-економічний 
механізм управління конкурентоспроможністю підприємствами 
малого бізнесу. 

Сучасний механізм та стратегічні завдання розвитку малих 
підприємств в Україні розглядали дослідники Л. Мартинюк, А. 
Чернявський, О. Цариненко. Проблемами стратегічного розвитку 
малих підприємств займалися Варналій З.С., Войнаренко М.П., 
Воротін В.Є., Ващенко К.О., Геєць В.М., Лібанова Е.М., Фатхутдінов 
Р.В. та багато інших вчених і практиків. 

В структурі сучасної змішаної економіки органічно 
співіснують та взаємодоповнюються малий, середній та великий 
бізнес. При цьому малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а 
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відтак і найбільш поширеним сектором економіки. Малий бізнес – це 
самостійна,систематична господарська діяльність малих підприємств 
будь-якої форми власності та громадян-підприємців, яка проводиться 
на власний ризик з метою отримання прибутку [1].  

Малий та середній бізнес в Україні сьогодні не можна назвати 
головною рушійною силою економіки. До цієї категорії можна 
зарахувати понад 90% підприємств та компаній. Однак їх реальний 
внесок у ВВП – лише близько 14%. У Європі цей показник вищий у 
кілька разів. Всупереч збільшенню прибутків українського малого 
бізнесу, починаючи з 2000 року, його частка у ВВП не тільки не 
зростає, а неухильно знижується [2]. 

Тому незаперечне значення малого бізнесу для розвитку 
національної економіки визначає необхідність суттєвого зростання 
його економічної ефективності, що в першу чергу визначає 
підвищення конкурентоспроможності малих підприємств. 

Управління конкурентоспроможністю малих підприємств 
варто аналізувати у двох аспектах – внутрішньому та зовнішньому. 
Внутрішнє управління конкурентоспроможністю відбувається на рівні 
підприємства або групи підприємств, де суб’єктами виступають 
керівники та менеджери малого підприємства, а об’єктами – процеси 
планування, організації, мотивації, координації та контролю 
економічної роботи підприємств; зовнішнє – на регіональному та 
національному рівнях. 

Велика кількість вітчизняних малих підприємств не може 
зробити ефективним функціонування усіх складових механізму 
управління конкурентоспроможністю (управління асортиментом, 
якістю, техніко-технологічною базою, маркетингом, логістикою, 
ціновою конкурентоспроможністю), віддаючи перевагу лише деяким з 
них. Основними бар’єрами розвитку підприємства є недостатній рівень 
кваліфікації керівників, дефіцит фінансових та інформаційних 
ресурсів, а, головне, невпевненість в стабільності свого стану на 
ринку. 

Такий стан речей дозволяє зробити висновок, що більшість 
сучасних вітчизняних малих підприємств є негнучкими, тому що у 
більшості з них внутрішнє управління конкурентоспроможністю 
зводиться переважно до управління виробництвом продукції або 
наданням послуг. При цьому недостатня увага приділяється 
управлінню асортиментом продукції та послуг й діагностиці 
споживчого попиту [5, с. 96]. 

Зростання та утримання досягнутого рівня 
конкурентоспроможності малих підприємств можливе лише завдяки 
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виявленню та нейтралізації негативних факторів та стимулюванню дії 
позитивних, а саме удосконалення організаційної структури, 
збалансування економічного потенціалу, впровадження нових 
технологій. Для реалізації цих завдань необхідно відслідковувати 
динаміку вдосконалювання галузевих лідерів, перейняти й швидко 
впроваджувати нововведення, що сприяють скороченню розриву. Тому 
в останні роки все більшої популярності набирають спеціальні 
управлінські інструменти моніторингуконкурентів і запозичення 
передового досвіду [4, с.50]. 

Проте, без загальної трансформації національної економіки 
підвищення конкурентоспроможності малих підприємств фактично не 
здійсненне. Серед першочергових завдань варто виділити створення 
умов для модернізації технічного й технологічного переозброєння 
підприємств та стимулювання розвитку виробничої і соціальної 
інфраструктури як найважливішого чинника модернізації країни й 
збільшення зайнятості населення [3]. 

Отже, проведене дослідження свідчить, що підвищення 
ефективності управління конкурентоспроможністю малих підприємств 
вимагає значних зусиль як з боку власників та менеджменту 
підприємств малого бізнесу, так і з боку державних органів 
управління, що мають суттєво збільшити підтримку малого бізнесу. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ЯК ФАКТОР 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

       В українській теорії та практиці державотворення проблема 
децентралізації влади завжди посідала вагоме місце, починаючи з 
моменту проголошення незалежності України. Особливо ця проблема 
актуалізувалась у 2014 році, оскільки внутрішньополітичний розвиток 
держави та зовнішня ситуація навколо України загострили питання 
децентралізації влади – передачу повноважень та ресурсів на нижчі 
рівні публічного управління. 

Децентралізація є однією з форм розвитку демократії, що 
дозволяє при збереженні держави та її інститутів, розширити місцеве 
самоврядування, активізувати населення на вирішення власних потреб 
та інтересів, звузити сферу впливу держави на суспільство, замінюючи 
цей вплив механізмами саморегуляції, виробленими самим 
суспільством, зменшити витрати держави і платників податків на 
утримання держапарату і його матеріальних придатків – армію, 
міліцію тощо. 

Серед багато численних проблем децентралізації, особливе 
місце належить бюджетній децентралізації. Під бюджетною 
децентралізацією розуміють будь-які види мобілізації фінансових 
ресурсів в бюджетах органів місцевого самоврядування, це спосіб 
виміру величини переходу національної економіки від 
адміністративно-командної до ринкової. Вона доцільна за потреби 
досягнення розумного оптимуму між формуванням доходів місцевих 
бюджетів і фінансуванням делегованих повноважень. 

Фіскальна децентралізація означає поділ доходів та,  або 
витрат грошових коштів на нижчому рівні влади, зберігаючи при 
цьому фінансову відповідальність на вищому [1]. Цей процес  
називається бюджетним федералізмом, він може мати відношення до 
унітарних, федеративних і конфедеративних держав. Бюджетний 
федералізм стосується  «вертикалі диспропорції", де центральний уряд 
виділяє дуже багато або дуже мало грошей на більш низькі рівні. Він 
розглядається як спосіб підвищення контролю урядом нижчих рівнів 
влади.  

Варто порівняти переваги та недоліки централізації та 
децентралізації[2]: 

Централізація: 
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Переваги Недоліки 

 зменшує адміністративні 
витрати  

 роз’єднує країну 
 слабкий рівень громад 

 
Децентралізація: 

Переваги Недоліки 

 сприяє ефективному 
виконанню функцій 
державного сектора 

 розширює можливості і  
збільшує ресурси громади – 
села,  селища, міста 

 розвиває територію та 
добробут  мешканців 

 зміцнює фінансову 
незалежність органів 
місцевого самоврядування 

 призведе до зниження 
економічної 
ефективності при 
виробництві 
загальнодержавних 
благ 
 

На даний момент для децентралізації бюджету треба створити 
умови,а саме: законодавчо мають бути встановлені правила витрат 
коштів місцевих бюджетів; варто визначити суми які закріпленні за 
кожним місцевим бюджетом; варто виявити, чи всі місцеві бюджети в 
змозі самостійно задовольнити  потреби свого настелення. 

Проводячи політику фіскальної децентралізації або 
централізації, слід враховувати численні фактори економічного 
розвитку, серед яких не останню роль відіграють особливості 
державної політичної системи і історично сформованих 
взаємовідносин між її різними ланками. Самоврядні ланки економіки 
повинні мати нормальні умови для господарської діяльності та бути в 
ефективному використанні всіх видів ресурсів, а місцеві влади - у 
стабільному економічному зростанні місцеві ради мають самостійно 
визначати напрями використання коштів своїх бюджетів. 

Децентралізація – це запорука ефективного територіального 
розвитку, шлях до демократизації, дійсного народовладдя. 
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ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Україна пройшла складний шлях від становлення до розвитку, 

від адміністративно-командної до ринкової економіки, від 
антикризового до стратегічного управління, від жорсткого 
заорганізованого державного управління до його трансформації на 
демократичних засадах.  

В Україні у запровадженому з 11 жовтня 2010 року 
Класифікаторі видів економічної діяльності державне управління 
визнане як один з основних видів діяльності (секція О, розділ 84 
«державне управліня й оборона; обов’язкове соціальне страхування»), 
що охоплює державне управління загального характеру в економічній 
та соціальній галузі.  

Держава є основним інструментом політичної системи 
суспільства, що здійснює управління останнім, охорону його 
економічної та соціальної структури, організацію і упорядкування 
соціально неоднорідного суспільства, забезпечення його цілісності та 
безпеки. Це історично складена структура для забезпечення потреб 
політичної еліти, соціальних групі громадян. Вона, як зазначив С. 
Рябов, є монопольним носієм суспільної влади, інституцією творення 
цієї влади [1]. 

Основою держави є державна влада, яка одночасно забезпечує 
існування держави та досягнення її цілей, та є її обов’язковим 
атрибутом. Державна влада впливає на процеси в суспільстві за 
допомогою спеціальних органів та установ.  

Державне управління, на думку В. Цвєткова, за змістом є 
процесом реалізації державної влади, її зовнішнім, матеріалізованим 
вираженням, яке поза цим не існує. Сфери діяльності держави 
безпосередньо трансформуються в сфери державного управління. Це 
розроблення й здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, правове 
визначення і регулювання відносин в масштабах всього суспільства, 
формування та реалізація державного бюджету тощо [3].  

У державного управління є його об’єктивні основ, а саме 
природно-географічні умови, культурно-історична спадщина та 
соціально-економічні умови.  
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За словами Г. Атаманчука неприпустимо механічно 
впроваджувати світову науку, її потрібно розглядати крізь призму 
власної національної свідомості, власної національної культури. З 
погляду системного підходу під державним управлінням слід розуміти 
процес цілеспрямованого впливу суб’єкта державного управління, що 
представляє державну владу у вигляді спеціально утворених органів та 
їх системи, на об’єкт управління, яким є все суспільство або його 
частина, внаслідок якого задовольняються потреби держави і 
суспільства [2].  

Українські вчені Н. Нижник та С. Мосов запропонували 
розглядати державне управління як діяльність органів та установ усіх 
гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) з 
вироблення й здійснення регулюючих, організуючих і координуючих 
впливів на всі сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що 
змінюються.  

З погляду суб’єкт-об’єктних відносин державне управління це 
неперервний процес реалізації відповідних управлінських функцій, у 
зв’язку з чим для нього можна застосувати визначення через ці 
функції, а саме: державне управління є процесом планування, 
організації, мотивації, контролю та пов’язуючих їх комунікації і 
прийняття рішень з метою формулювання та досягнення цілей 
держави. Узагальнюючи та систематизуючи це визначення, до 
предмета державного управління слід віднести процеси здійснення 
суб’єктом державного управління функцій управління (планування, 
організації, мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень) з 
метою досягнення цілей та інтересів держави шляхом формування 
відповідних органів, що будуть організовувати, координувати та 
контролювати вплив на об’єкт державного управління.  

Значуще є визнання управлінської праці як окремого виду 
діяльності і запровадження наукового аналізу для визначення способів 
ефективного розв’язання управлінських проблем.  

Засновником наукового управління вважається американський 
вчений Ф. Тейлор. Поняття «наукове управління» введено Л. 
Брандейсом у 1910 р. Серед найбільш відомих, визнаних світом 
зарубіжних представників науки управління: М. Вебер, Н. Вінер, Ф. 
Гілбрет, В. Глушков, П. Друкер, Д. Дункан, У. Ешбі, Е. Мейо, М. 
Мескон, Г. Саймон, А. Файоль, М. Фоллет, Д. Форрестер та інші.  

Практика становлення і розвитку України підтвердила хибність 
захоплення лише політичним та функціональним чинником 
державотворення й неврахування та ігнорування його ціннісної основи 
– свідомісної, національної, мовної, прав людини на свободу совісті та 
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віросповідання. Всі зазначені чинники прямо чи опосередковано 
суттєво впливають на успішність, ефективність, результативність і 
справедливість державної влади та державного управління.  
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ВИЩА ОСВІТА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
 

Економічний та соціальний розвиток країни в сучасних умовах 
забезпечується переважно не ресурсними, а науково-технологічними 
та інноваційними факторами. З огляду на це для України надзвичайно 
важливим питанням є активізація таких факторів, в числі яких ключове 
місце належить системі вищої освіти.  

В умовах глобалізації та посилення конкуренції на 
міжнародному рівні, потреба створення потужної 
конкурентоспроможної системи вищої освіти актуалізує принципову 
важливість пошуку та формування власних конкурентних переваг, які 
дозволять зайняти належну нішу на ринку освітньо-наукових послуг та 
утримувати позиції в умовах сучасного динамічного освітнього 
середовища. Стратегічними кроками на шляху посилення 
інституційної спроможності системи вищої освіти є забезпечення 
інноваційного типу господарювання на основі продукування нових 
технологій, їх практичної апробації у виробництві, а також створення 
дієвого механізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП) у 
системі вищої освіти в Україні.  

Інновація є успішним комерційним застосуванням знань, будь 
то нові або вдосконалені продукти та послуги, чи нові або 
вдосконалені ділові або виробничі процеси. Інновації створюють нову 
і більш високооплачувану роботу, а також кращі і дешевші продукти 
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для споживачів. В середньостроковій і довгостроковій перспективі 
інновації є єдиним найбільш важливим фактором сталого 
економічного розвитку [1, с. 11]. 

За визначенням [2, с.194], державно-приватне партнерство у 
системі вищої освіти розуміється як спільна і погоджена діяльність 
держави і приватного бізнесу, що направлена на активізацію розвитку 
інституцій вищої освіти країни, посилення економічної спроможності 
навчальних закладів, підвищення рівня фінансового і соціального 
забезпечення суб’єктів освітньо-наукового процесу, досягнення 
поставлених цілей приватного бізнесу в процесі партнерства, розподіл 
можливих економічних і соціальних ризиків і відповідальності між 
учасниками даного партнерства. На нашу думку, ДПП у системі вищої 
освіти є дієвим механізмом посилення інноваційного розвитку 
економіки, здатним прискорити продукування інновацій, і як 
результат, сприятиме економічному зростанню вцілому через 
формування людського капіталу країни.  

Специфіка сучасного етапу науково-технічного прогресу 
вимагає перетворення вузівського сектора вітчизняної науки в 
потужну підсистему інтегрованого науково-дослідного комплексу 
країни, здатну поєднувати масштабне проведення фундаментальних 
досліджень з конкурентоспроможними розробками комерційного 
характеру. Це, в свою чергу, зумовлює важливість розробки підходів і 
конкретних заходів по досягненню цієї мети, а також окремих видів 
роботи в її рамках, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності 
вузів і інтегрованих з ними структур. 

Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу вищих 
навчальних закладів дозволила виявити, що вітчизняна система вищої 
освіти спроможна забезпечити інноваційний розвиток національного 
господарства людським капіталом (локальний показник людського 
капіталу в системі вищої освіти становить 0,94), проте недостатній 
рівень фінансування (локальний показник фінансування наукових 
досліджень і розробок вищих навчальних закладів дорівнює 0,67) 
перешкоджає реалізації людського потенціалу, на що вказує локальний 
показник результативності діяльності вищих навчальних закладів 
(0,62). Це зумовлює необхідність узгодження обсягів і якості 
складових інноваційного потенціалу сфери вищої освіти, а саме 
наявного людського капіталу з рівнем фінансового забезпечення, 
результативністю та якістю науково-інноваційної діяльності закладів 
вищої освіти, ефективність якої оцінюється лише на 69% на 
теперішній час [3, с. 9].   
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Задекларований керівництвом країни курс розвитку економіки 
на інноваційній основі не підтверджується на практиці. Модернізація і 
підготовка переходу вітчизняної економіки на траєкторію 
інноваційного розвитку передбачає докорінні зміни не тільки в 
галузевій структурі, матеріально-технічній базі економіки та 
організації відтворювального процесу, а і у системі управління на всіх 
рівнях - в окремих організаціях, регіонах, галузях і державних органах 
управління. 

 При цьому однією з найважливіших умов успішного переходу 
на інноваційний розвиток стає розумна послідовність і взаємозв'язок 
змін, що відбуваються, забезпечується спадкоємність кращих традицій 
управління, органічна єдність і взаємозв'язок впроваджених інновацій, 
що орієнтується на мультиплікований ефект від вкладень в їх розробку 
і отримання швидкої віддачі від вкладених коштів. Це стає можливим 
лише при послідовному вдосконаленні управління, причому в ряді 
випадків інноваційний розвиток управління повинен відбуватися у 
випереджаючому порядку, забезпечуючи необхідні умови успішної 
реалізації і комерціоналізації науково-дослідних і проектно-
конструкторських розробок.  

Не зважаючи на значну увагу до системи вищої освіти та 
розумінні її ролі в процесі становлення інноваційної економіки з боку 
держави, суспільства та наукового загалу, багато питань щодо 
механізмів посилення інституційної спроможності суб’єктів вищої 
освіти – університетів, їх ролі в інноваційній економіці, можливостей 
реалізації проектів на основі ДПП тощо залишаються поза увагою. 
Вирішення названих питань є тематикою подальших досліджень 
науковців. 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Досягнення інвестиційного розвитку значною мірою 

визначається інвестиційним потенціалом на певній території і 
організацією інвестиційних процесів. Тому побудова моделі 
інвестиційного розвитку неможлива без всебічного, комплексного та 
системного дослідження цих понять та удосконалення на цій основі 
відповідних теоретичних засад з метою надання їм рис цілісності, 
комплексності й завершеності за рахунок узагальнення наявних 
підходів й доповнення їх обґрунтованими положеннями.  

Останніми роками питанням використання інвестиційного 
потенціалу та організації інвестиційних процесів як окремих суб’єктів 
господарювання, так і регіонів і країни в цілому приділяється значна 
увага як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких: І. А. 
Беломестова, А. Я. Бистров, И. А. Бланк, Л. Дж. Гитман, І. І. 
Д’яконова, В. В. Іванова, В. В. Ковалєва, М. М. Колісник, В. Лагутін, 
В. А. Ляліна, А. М. Марголін, А. А. Пересада, Ф. С. Тумусов, В. Г. 
Федоренко, У. Шарп та ін. Але незважаючи на наявність значної 
кількості ґрунтовних наукових робіт, й дотепер лишається багато 
невирішених проблем і протиріч у цій сфері дослідження. 

Регіони України  мають великий економічний потенціал: 
достатньо розвинуту систему виробництва, відносно багаті природні 
ресурси, освічене населення, вигідне географічне положення, що є 
основою для інвестиційного і економічного розвитку економіки, як 
регіонів, так країни в цілому. 

Тому, досить актуальним є питання з’ясування взаємозв’язків 
основних елементів інвестиційного розвитку. 

Першим елементом інвестиційного розвитку, нерозривно 
пов'язаним з інвестиціями, є інвестиційний потенціал. У зв’язку з тим, 
що інвестиційний потенціал, його динамізм і ефективне використання 
створюють передумови для стійкого інвестиційного і економічного 
розвитку як окремих галузей економіки, регіонів, так і країни в цілому, 
то доцільно розкрити сутність даного поняття. 

На нашу думку інвестиційний потенціал – це можливості, 
переваги (ресурсні, економічні, трудові, інтелектуальні, природно-
кліматичні, фінансові, інфраструктурні, споживчі, виробничі, 
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інноваційні і інституційні), що є на певній території, дозволяють 
поліпшити якісні і кількісні характеристики діяльності на основі 
використання власних і залучених інвестиційних ресурсів, які можуть 
бути здійснені в процесі інвестиційної діяльності задля досягнення 
вищого рівня соціально-економічного розвитку. 

Сутність інвестиційного потенціалу має двоякий характер: з 
одного боку, він є результатом ефективного використання потенційних 
можливостей регіону, а з другого – фактором його подальшого 
розвитку за рахунок здійснення інвестиційного процесу. Тобто, 
категорії інвестиційний потенціал та інвестиційний процес нерозривно 
пов’язані між собою. 

Другим елементом інвестиційного розвитку, що характеризує 
соціально-економічний стан держави в цілому та становить основу її 
розвитку є інвестиційний процес.  

Поняття “інвестиційний процес” у працях зарубіжних вчених 
визначається як прийняття інвесторами рішення відносно цінних 
паперів, в які здійснюються інвестиції, обсягу та терміну інвестування, 
а також механізм який об’єднує тих, хто пропонує гроші, з тими , хто 
їх пропонує  [1, с.10; 2, с.15]. 

На нашу думку інвестиційний процес це – сукупність 
економічних відносин з приводу розробки інвестиційного проекту, 
пошуку й залученню інвесторів, укладання договорів на обсяги та 
строки залучення інвестицій, визначення заходів їх використання та 
узгодження термінів їх повернення на основі взаємодії матеріальних, 
нематеріальних, фінансових та інших інвестиційних ресурсів, 
раціональне поєднання яких забезпечує інвестиційний розвиток 
економіки. 

Сутність інвестиційного потенціалу має двоякий характер: з 
одного боку, він є результатом ефективного використання потенційних 
можливостей регіону, а з другого – фактором його подальшого 
розвитку за рахунок здійснення інвестиційного процесу. Тобто, 
категорії інвестиційний потенціал та інвестиційний процес нерозривно 
пов’язані між собою. На нашу думку первинним рушієм 
інвестиційного розвитку є саме інвестиційний потенціал (можливості, 
переваги), а інвестиційний процес є вже тією сферою, де реалізується 
даний потенціал. 

Тобто можна говорити про те, що інвестиційний розвиток є 
результатом використання інвестиційного потенціалу і досягнення 
поставлених цілей в результаті здійснення інвестиційного процесу. 

Перспективи подальших досліджень полягають в побудові 
ефективної моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки 
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регіонів і країни в цілому, на основі використання наявного 
інвестиційного потенціалу. 
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ  
     ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
   На сучасному етапі економічної глобалізації необхідною 
передумовою формування наукових і технологічних переваг країни 
виступає ефективна взаємодія ключових елементів національної 
інноваційної системи  - держави, науки та бізнесу, як інструмента 
відносин нового типу між різними секторами економіки, науки і 
освіти. Накопичений світовий досвід дозволяє визнати одним з 
основних механізмів розширення ресурсної бази й мобілізації 
невикористаних резервів для економічного розвитку державно - 
приватне партнерство (далі - ДПП).  
   Державно-приватне партнерство забезпечує механізм залучення 
приватних інвестицій в розвиток освітніх установ, не даючи при цьому 
права здійснювати приватизацію установ, тим самим створює умови 
для взаємного інтересу держави і бізнесу. Особливістю ДПП є те, що 
підприємницькому сектору передається не власність, яка належить 
державі, а лише право на управління власністю і її використання в 
інтересах вирішення конкретної задачі [1, c.32]. 
  До пріоритетних областей для запровадження проектів  ДПП 
відносять: розвиток виробничої й транспортної інфраструктури; 
житлово-комунальне господарство; охорона здоров'я й соціальні 
послуги; фінансування наукових досліджень, що мають перспективи 
комерціалізації; розвиток інноваційної інфраструктури. 
   Становлення та розвиток державно-приватного партнерства в різних 
країнах висвітлені в працях зарубіжних і українських вчених. Основні 
положення теорії господарського партнерства держави і приватного 
сектора розглянуті в працях таких вітчизняних та зарубіжних учених, 
як,   
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І. В. Богдана [2], В. Г. Варнавського [4], О. М. Головінова [5], І. В. 
Запатріної [6], А. В. Кліменко [3], В. Кнюпфера [7], В. О. Корольова 
[3], О. М. Москаленко [8], Л. І. Федулової [8], а також в численних 
законодавчих актах, нормативно – правових документах, програмних 
та аналітичних документах ОЕСР, Європейської Комісії, та ін. 
   З прийняттям Закону України «Про державно - приватне 
партнерство» 1 липня 2010 року, реєстраційний N 2404-VI в сучасній 
редакції, вимагається розробка та прийняття законопроекту про 
внесення змін до названого Закону щодо державно – приватного 
партнерства у науковій та інноваційній сферах [10]. 
   Держава бачить у приватному секторі додаткові ресурси, ефективний 
менеджмент і розраховує отримати вигоду від цього. Вступаючи в 
партнерство з бізнесом, вона, як правило, дістає не тільки можливість 
залучення додаткових джерел фінансування що знижують 
навантаження на бюджет, але і гнучкішу і більш дієву, ніж традиційна 
бюрократія, систему управління проектом, що підвищує ефективність 
державних витрат. У партнерстві менеджмент приватних організацій,  
ефективніший, оскільки процеси ухвалення і реалізації управлінських 
рішень стають більш демократичними. Це приносить обопільну вигоду 
партнерам від спільної роботи, оскільки державний сектор страждає 
відносною повільністю і негнучкістю. 
      Мотивація участі в партнерстві державного сектора обумовлена і 
стимулюванням інноваційної активності бізнес-структур, що  
виробляють високотехнологічну продукцію; створенням нових 
науково орієнтованих фірм і підтримкою малих і середніх 
інноваційних підприємств; розробкою ключових технологій для  
державних  та регіональних потреб; залученням до економічного 
обороту і комерціалізації результатів досліджень і розробок, 
отриманих з використанням засобів державного бюджету; 
нарощуванням і розвитком інфраструктури. 
   Бізнес, йдучи на господарську співпрацю з державою, розраховує на 
підтримку за рахунок адміністративних, матеріальних, фінансових, 
природних ресурсів держави, вбачаючи в органах публічної влади 
стабільного, надійного, відповідального і взаємовигідного партнера. 
Приватний бізнес бере на себе основний комерційний ризик 
функціонування на ринку і, як правило, має найбільшу частину 
прибутку. Він отримує для себе певний набір гарантій, преференцій і 
сподівається зняти багато бар'єрів, що перешкоджають його розвитку.  
   Мотивація участі в партнерстві представників бізнесу обумовлена і 
новими можливостями для розвитку інноваційного бізнесу. Проте 
приватні компанії можуть також приєднатися до державно-приватного 
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партнерства і з більш специфічними мотиваціями, зокрема, для 
забезпечення доступу до результатів досліджень і розробок 
державного сектора; доступу до державної інфраструктури, а також 
інформації і високо технологічного устаткування.    
   Як правило, державно-приватне партнерство радикально змінює 
господарські зв'язки і взаємовідносини між владою та бізнесом в 
кращу сторону, сприяючи плідній співпраці і зниженню вірогідності 
виникнення різних видів  конфліктів. Різноманітність форм, механізмів 
і сфер застосування державно-приватного партнерства роблять його 
універсальним механізмом для вирішення цілого ряду довгострокових 
завдань. Ці завдання розповсюджуються від створення і розвитку 
інфраструктури до розробки і адаптації нових перспективних 
технологій і видів послуг [3]. 
   Мотивація впливає великою мірою з двох боків, як з боку 
державного сектору: стимулюванням інноваційної активності бізнес-
структур, розробкою ключових технологій для  державних  та 
регіональних потреб і т.д.; так і з боку приватного: новими 
можливостями для розвитку інноваційного бізнесу, надією на 
підтримку за рахунок адміністративних, матеріальних, фінансових, 
природних ресурсів держави. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її 

розвитку, проблема мотивації персоналу набула важливого значення, 
оскільки вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе 
лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної 
спонукати працівників підприємств до ефективної діяльності. 
Розробити ефективний механізм мотивації персоналу можна, лише 
знаючи те, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які 
мотиви лежать в основі її дій. 

У широкому розумінні мотивацією є сукупність рушійних сил, 
що,  спонукають людину до виконання певних дій [1, с.83]. Ці сили 
можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження, і змушувати 
людину свідомо чи несвідомо робити ті чи інші вчинки. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики мотивації 
трудової діяльності зробили такі вчені, як А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, 
Г. Гілбрейт, А. Маслоу, Л. Портер, а також вітчизняні вчені та 
мислителі такі, як М. Вольський, Г. Цехановецький, Т.Ф. Степанов, 
І.В. Вернадський, І.Я. Франко та інші. 

Дослідження умов, які сприяють, а не перешкоджають 
реалізації позитивного людського потенціалу, має як практичне, так і 
теоретичне значення, оскільки може підвести не тільки до 
формального знання причин людської поведінки, а й до проектування 
соціальних середовищ, які оптимізуватимуть розвиток, діяльність і 
благополуччя людини [4, с.24]. 

Варто зауважити, що винагороди, визнання, високий заробіток 
та інші зовнішні фактори мотивації персоналу в процесі діяльності 
підсилюють внутрішню мотивацію. Проте, щоб вище вказаний процес 
відбувався, необхідна наявність у суб’єкта відчуття автономності 
(незалежності). 

Проте необхідно звернути увагу і на зворотній ефект. 
Схильність суб’єкта  приписувати відповідальність за наслідки своєї 
діяльності зовнішнім силам є підтвердженням того, що зовнішнє 
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підкріплення, у свою чергу, послаблює внутрішню мотивацію. В цьому 
випадку підсилюється зовнішній контроль і послаблюється відчуття 
незалежності. 

Відомо, що мотивація працівників підвищується, якщо вони 
вірять, що їх зусилля обов’язково дозволять їм досягти мети (теорія 
постановки цілей) й приведуть до отримання особливо цінної 
винагороди. Якщо ж вірогідність успіху або цінність винагороди 
оцінюється працівниками невисоко, то мотивація їх знижується.    

Науковці Е. Дісі та Р. Раян у своїх відкриттях зазначають, що 
не тільки незначні матеріальні винагороди, а й погрози, прискіпливі 
оцінки та  нав’язані цілі послаблюють внутрішню мотивацію, оскільки 
так підсилюється відчуття зовнішнього контролю, недовіри до 
виконавця. 

Тож, організація може лише впливати на мотивацію 
співробітників, а не виробляти її. Мотиваційні чинники, що 
відображають зміст роботи збільшують позитивну мотивацію 
персоналу. Ними є, наприклад, досягнення в роботі й визнання за 
досягнення, можливість зростання, просування по службі, 
відповідальність, творчий початок у праці, змістовність праці тощо. 

З іншого боку такі чинники, як політика компанії, технічний 
нагляд, відносини з керівництвом не можуть привести до підвищення 
продуктивності. Це і випливає з теорії мотивації Ф. Герцберга [2, с.68].  

Результативна робота працівника може бути не оцінена 
винагородою через існування неадекватної системи оцінки 
професійної діяльності і обмеженості бюджетних ресурсів. Це пояснює 
теорія очікувань, що ґрунтується на твердженні, що людина спрямовує 
свої зусилля на досягнення мети тільки тоді, коли вона впевнена в 
задоволенні своїх потреб [4, с.24]. 

Ефективний керівник повинен завжди дбати про своїх 
працівників і мотивувати їх до праці, але не лише нагородами та 
преміями. Потрібно використовувати і такі мотивуючі засоби як: 
прохання, порада, примус, покарання, критика, наказ, вказівка, 
розпорядження. Проте всі ці засоби мотивування не діятимуть поки 
вони не стануть включати в свою сферу інтереси, потреби, бажання, 
зацікавленість працівника. 

Таким чином, на сьогоднішній день не існує єдиного підходу 
до аналізу мотивації праці: різні теорії мотивації пропонують свої, 
відмінні один від одного підходи до посилення мотивації персоналу. 
Тож в сучасних умовах необхідні нові моделі оплати праці, що дають 
простір розвиткові особистої матеріальної зацікавленості. Необхідно 
не просто забезпечувати матеріальну зацікавленість у визначених 
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результатах праці, але і зацікавити працівника в підвищенні 
ефективності праці. 
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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ 
 

Останній рік для України став доленосним. Швидка зміна 
політичної влади супроводжувалась значними матеріальними та, на 
жаль, людськими втратами. Військово-політичний конфлікт на сході та 
півдні нашої держави призвів до відторгнення значної частини 
території разом з наявними там ресурсами.  Фатальним це стало і для 
економічної ситуації всередині країни. Рівень життя пересічних 
громадян впав, збільшився рівень безробіття, зросла інфляція при 
незмінних доходах населення, поглибилися соціальні протиріччя. В 
таких умовах постраждали, практично, всі галузі та сфери 
національного господарства України, включаючи і таку її сферу як 
туризм.  

Туристична сфера в Україні має ключове значення. По-перше, 
дана сфера є одним із суттєвих джерел наповнення державного 
бюджету після промисловості, транспорту, ремонту, зв’язку та 
видобування природних ресурсів. По-друге, туризм є категорією 
соціальною, оскільки сприяє відтворенню та відновленню людських 
ресурсів, пожвавлює розвиток малого та середнього бізнесу, 
прискорює становлення середнього класу як основи розвиненого 
суспільства. Окрім того, у довгостроковій перспективі туризм сприяє 
розвитку відсталих регіонів, приваблюючи туди внутрішні та іноземні 
інвестиції.  

Іншими словами, саме сфера туризму може стати відправною 
точкою переорієнтації національного господарства, оновлення та 
інноваційного відтворення усіх його сфер та галузей. Прикладом 
можуть слугувати такі країни як Туреччина, Єгипет, Чорногорія, де 
сфера туризму є пріоритетною, а її державне регулювання 
здійснюється всебічно. 

Вплив держави на формування туристичної сфери здійснюється 
різними шляхами та на різних територіальних рівнях – місцевому, 
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регіональному, загальнонаціональному і, навіть, міждержавному. [2, с. 
183] На сьогодні існує два типи моделей державного регулювання 
розвитку туристичної сфери. Це, зокрема, модель ринкової 
«самоорганізації» даної сфери та модель, за якої у більшій чи меншій 
мірі здійснюється  централізоване  державне регулювання розвитку 
туризму. Модель ринкової самоорганізації розвитку сфери туризму є 
ефективною, коли суб’єкти туристичного ринку займають сильні 
позиції в умовах розвиненої ринкової економіки країни. Ця модель 
може існувати, коли туристичний імідж певної країни у світі є 
високим, а сфера туризму – добре розвиненою, що абсолютно не 
відповідає українським реаліям.  У випадку України, централізований 
державний вплив на туризм є обов’язковим. Варто зауважити, що 
навіть у таких розвинених країнах як Франція та Іспанія здійснюється 
цілеспрямоване  державне регулювання розвитку сфери туризму.  

Поки що в Україні потенціал туристичної сфери є у значній мірі  
нереалізованим, а можливості розвитку різноманітних його напрямків 
невикористаними. Не вдалося у повній мірі зацікавити іноземців у 
відвідуванні України, створити сприятливі умови для їх відпочинку та 
ознайомлення з  національною культурною спадщиною. Серед 
основних факторів, які перешкоджають розвитку іноземного туризму в 
Україні вчені виділяють неефективне та нераціональне використання 
природних ресурсів, відсутність стратегії розвитку туризму та чіткого 
його регулювання, недостатній розвиток інфраструктури, низький 
рівень сервісу та якості послуг, неякісне транспортне обслуговування  
та, загалом, технологічну відсталість даної сфери разом із низькою 
поінформованістю іноземних громадян про  можливі туристичні 
послуги в Україні. [3, с. 424]   

Водночас через корумпованість та заангажованість вітчизняного 
ринку створилась парадоксальна ситуація, коли пересічним українцям 
часто «дешевше» та «комфортніше» відпочити деінде, але не у власній 
країні. Тож громадяни України, фактично, перетворились на інвесторів 
розвитку туризму таких країн як Туреччина, Єгипет, Болгарія тощо.   

Новим ударом для розвитку сфери відпочинку стала анексія 
Автономної республіки Крим та втрата, принаймні на певний час, 
рекреаційних ресурсів, наявних там, разом з можливими доходами від 
них. Загрозливою продовжує залишатись ситуація і в деяких інших 
місцевостях сходу та півдня України, що відлякує потенційних 
туристів. 

Проте, як відомо, будь-яка криза, у тому числі політична,  несе в 
собі приховані можливості для розвитку.  За останній рік суттєво зріс 
імідж України у світі. Тепер уже добре відомо, що українці бажають 
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жити у демократичному суспільстві, прагнуть до забезпечення 
реалізації європейських цінностей на вітчизняних теренах. Україну 
дійсно почали сприймати як частину Європи. У багатьох іноземців 
з’явився інтерес та бажання відвідати Україну. 

У таких умовах стимулювання державою розвитку туристичної 
сфери повинно здійснюватись у двох основних напрямках. По-перше, 
необхідно стимулювати зростання зацікавленості іноземців у 
відвідуванні України та  ознайомленні з її культурною спадщиною 
шляхом проведення перманентної  пропаганди у світових засобах 
масової інформації та забезпечення розвитку в Україні туристичної 
інфраструктури, яка відповідає світовим вимогам.    

По-друге, потрібно стимулювати громадян України до 
відпочинку на батьківщині. До речі, у цьому році розвиток 
внутрішнього туризму в Україні має виняткове соціальне значення, 
оскільки різке зниження матеріального рівня значної частини 
населення перешкоджає обирати відпочинок за кордоном. З боку 
держави, необхідними на сьогодні є дії з організації змістовного 
оздоровлення та відпочинку широких верств населення за найнижчими 
доступними цінами, зорієнтованими лише на потреби відновлення 
матеріальної бази. 

Незважаючи на те, що розвитком соціального туризму 
опікується значна частина організацій, об’єднань та підприємницьких 
структур різної форми власності найефективніше соціальний туризм 
ще й зараз знаходить свій прояв у межах профспілкової системи. На 
жаль, за останнє десятиліття значна частина баз відпочинку, санаторіїв 
та дитячих оздоровчих таборів була безповоротно втрачена або 
переведена у приватну власність за незаконними корупційними 
схемами. Те ж, що залишилось часто потребує оновлення та ремонту. 
Зусилля держави повинні бути спрямовані на повернення втрачених 
туристичних об’єктів та відновлення існуючих. Окрім того, під 
постійним контролем влади повинні перебувати канали 
розповсюдження профспілкових путівок. 

В Україні невикористаними залишаються можливості розвитку 
сільського (зеленого) туризму. В розвинених країнах світу сільський 
(зелений) туризм або агротуризм користується широким попитом у 
різних категорій споживачів, в тому числі у заможних, оскільки 
дозволяє мешканцям великих міст відновити сили на природі. За такої 
форми туризму люди мають можливість не тільки відпочити та 
позбутися стресів, характерних для життя в урбанізованих районах, 
але й ознайомитися з побутом сучасних сільських мешканців та 
народними традиціями. До речі, зі спостережень практики сільського 
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туризму в Україні, селяни переважно займаються задоволенням 
матеріальних потреб туристів, які безпосередньо оплачуються. Брак 
задоволення духовних потреб людей та неврахування значення 
різноманітних розваг  часто  змушує їх до швидкої зміни місця 
відпочинку. [1, с. 521] 

У довгостроковій перспективі розширення пропозиції зеленого 
туризму в Україні може сприяти розвитку малого бізнесу в 
агрорегіонах та припливу туди інвестицій. На заході нашої країни уже 
є позитивний досвід створення приватних готелів з вираженими 
етнічними особливостями, однак даний напрямок потрібно активно 
розвивати ще й в інших регіонах.  

Таким чином, у сучасних умовах для активізації розвитку 
туристичної сфери потрібні конкретні державні заходи, по-перше, у 
напрямку стимулювання відвідування іноземцями України з метою 
ознайомлення ними з національною культурною спадщиною. По-
друге, потрібними є дії держави щодо відновлення та розвитку 
внутрішнього туризму в Україні.  
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СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ТУРИЗМ 
 

Розвиток туризму в України вимагає від майбутніх фахівців 
галузі практичних та теоретичних знань, вмінь та навичок. Наукова 
складова (написання курсової роботи, участь у студентських 
проблемних клубах, круглих столах, конференціях тощо) покликана 
більш широко розкрити окремі теми та процеси, що відбуваються на 
вітчизняному та міжнародному туристичних ринках. 
Головною метою наукової діяльності студентів з напряму підготовки 
Туризм є перевірка теоретичних та прикладних знань, які їм будуть 
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необхідні в процесі практичної фахової діяльності. Написання 
курсових робіт, участь у студентських проблемних клубах, круглих 
столах, конференціях це все є важливими науковими складовими у 
виробленні кожним студентом навичок самостійного дослідження 
положень, висновків, законів, набутті досвіду вивчення і опрацювання 
теоретичних матеріалів, аналітичного дослідження статистичних та 
фактичних матеріалів діяльності суб’єктів господарювання. 
У процесі наукової діяльності студент повинен продемонструвати: 
1) знання основних нормативних та законодавчих актів, що 
стосуються вітчизняного та світового туризму. 
2) обізнаність з основних програмних теоретичних положень 
програми підготовки та вміння розширити їх діапазон  шляхом 
вивчення наукової літератури. 
3) уміння систематизувати та виокремлювати проблеми 
становлення туристичної галузі з сучасним етапом економічного 
розвитку суспільства. 
4) самостійність викладення матеріалу, зрілість використання 
математичних, статистичних, облікових та інших способів обробки 
інформації. 

5) уміння робити об’єктивні висновки і узагальнення, давати оцінки 
розвитку туристичної галузі. 
Студент може самостійно обирати та пропонувати тему наукового 
дослідження. При цьому зазначаються головні аспекти його наукової 
роботи, а саме: 
1. Актуальність теми. Кожне наукове дослідження може претендувати 
на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема 
відповідає сучасним потребам розвитку туризму. 
2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент 
повинен розкрити проблему наукового дослідження на сучасному рівні 
розвитку туристичної галузі, використовуючи необхідні наукові 
знання. Крім того, студент повинен розкрити поняття і терміни, що 
стосуються проблеми, включаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні 
факти і реальні практичні приклади.  
3. Дослідницький характер. У науковому дослідженні повинні 
міститись елементи дослідження: 
 вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, 
журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних 
авторів; 
 систематизація та аналіз накопиченого матеріалу, формування 
власної точки зору на поставлену проблему; 
 порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності 
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вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій. 
4. Грамотність оформлення. У науковому дослідженні не повинно бути 
граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись 
правил цитування, оформлення зносок, списку використаних джерел 
та літератури. Виконання цієї вимоги виховує у студента культуру 
оформлення наукових праць, яка знадобиться у майбутній практичній 
діяльності. 
Неприпустиме механічне списування матеріалу з книг, 
журнальних статей, тощо. Студент повинен самостійно 
формулювати власні думки, не допускати повторень. 
Кожне нове наукове дослідження повинно бути здійснено творчо, 
самостійно, на основі глибокого вивчення законодавчих на 
нормативних документів, праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 
використання статистичного матеріалу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, КАК ЭТАП 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ТУРИСТИЧЕСКОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Качество туристических услуг и продуктов является одним 
из важнейших факторов успешной деятельности любого предприятия 
туристической сферы, обеспечивающих защищенную позицию в 
конкурентной среде, высокую долю продаж на рынке туристических 
услуг, повышенную и устойчивую цену продаж. 
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Качество стало наиболее эффективным вкладом в 
конкурентоспособность туристических производителей на мировом 
рынке. Это отражает фундаментальные перемены, которые происходят 
в самой природе международной конкуренции в сфере туризма. 80-е 
годы ХХ столетия стали беспрецедентными с точки зрения роста 
внимания к различным аспектам качества и практического их освоения 
во всем мире [4]. 

Однако отечественная индустрия туризма недостаточно 
серьезно отнеслась к этой проблеме и в силу сложившихся 
обстоятельств упустила значительное время. У отечественных 
производителей сегодня единственный путь восстановления 
национального туризма — это совершенствование политики в области 
качества. Именно поэтому тема управления качеством услуг в сфере 
туризма на сегодняшний день весьма актуальна. 

Управление качеством (англ. Quality control) – деятельность 
оперативного характера, осуществляемая руководителями и 
персоналом предприятия, воздействующими на процесс создания 
продукции с целью обеспечения её качества путём выполнения 
функций планирования и контроля, коммуникации (информации), 
разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по качеству 
[1]. Цель в области качества является вершиной пирамиды 
планирования и устанавливает задачи бизнеса, определяемые высшим 
руководством, а также тактику и стратегию, формируемые 
руководством среднего звена. 

Руководство предприятия, опираясь на принцип целостности 
качества, которое распространяется на каждый процесс, каждый вид 
деятельности, каждого сотрудника, делает своей главной задачей 
обеспечение конкурентоспособности туристических продуктов и услуг 
на отечественном рынке. Например, главная задача обеспечения 
конкурентоспособности турпродуктов и услуг будет достигнута, если 
будут реализованы, например, такие цели: 

1. Повышение качества продукции и услуг, например на 
10%. 

2. Уменьшение себестоимости продукции и услуг, например 
на 5%, за счет снижения количества рекламаций туристов. 

3. Увеличение объема продаж например, на 8%, за счет 
повышения качества обслуживания. 

Частичные цели ориентируются на исполнителей тех 
структурных подразделений, которые в наибольшей степени влияют 
на их достижение. 
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Формулирование частичных целей возможно проводить по 
методу SMART: 

S-Specific. Точность и ясность формулирования, которая не 
оставляет места для множественного и неправильного толкования. 

M-Measurable. Количественное выражение всего, что 
возможно, фиксация того, каким может быть результат, если цель 
будет достигнута. 

А-Аchievable. Цели должны быть достигнуты, чтобы 
поддерживать желание персонала работать. 

R-Related. Цели должны совпадать с экономическими 
целями организации, стратегией, корпоративной культурной 
(ценностями), интересами исполнителей и должны учитывать 
региональные условия. 

T-Time-bound. Цели должны быть определены по срокам 
достижения. 

При разработке целей учитываются:  
- фактические и будущие потребности организаций и рынков, которые 

обслуживаются; 
- фактические характеристики продукции и показатели процессов; 
- уровень удовлетворенности .заинтересованных сторон; 
- результаты самооценки; 
- сравнение с лучшими достижениями, результаты анализа 

деятельности конкурентов, возможности для улучшения; 
- ресурсы необходимые для осуществления целей [6]. 

В таблице 1.1 приведен пример развертывания цели — 
повышения качества услуг на туристическом предприятии. 
Таблица 1.1 

Исполнитель Формулирование цели 

Директор 
предприяти
я 

Создать условия, которые позволяют достичь повышения 
качества товаров и услуг на 10%. Обеспечить 
подразделения необходимыми ресурсами. Создать 
условия для постоянного совершенствования процессов 
предоставления услуг. Обеспечить эффективное 
использование системы управления качеством на 
предприятии. 

Заместитель 
директора 
(отдел 
маркетинга) 

Обеспечить персонал предприятия необходимой 
информацией о качестве услуг основных конкурентов. 

Менеджер Обеспечить оперативное получение и обработку 
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по качеству информации о жалобах, претензиях, рекламациях 
полученных от туристов. Оперативно управлять 
проведением внутренних аудитов качества услуг. Раз в 
квартал разрабатывать на основе анализа информации из 
аудитов оперативные мероприятия по устранению 
отклонений и мероприятия по их предотвращению. 

Начальник 
отдела 
туризма 

Добиться 100% наличия сертификатов на комплектующие 
туров. Разработать и внедрить (определить сроки) 
систему предупредительных мероприятий , которые 
предотвращают некорректное и непрофессиональное 
обслуживание туристов. Предупредительный 
статистический контроль перевести в усиленный режим. 
Сохранять его до тех пор, пока параметры и стабильность 
качества не будут доведены до нормы. 
Обеспечить постоянный анализ качества потребленных 
туристических продуктов посредством метода обратной 
связи с потребителями.  

 
Цели в области качества необходимо довести до сведения 

сотрудников предприятия таким способом, который даст им 
возможность принимать участие в их осуществлении. Цели 
необходимо систематически анализировать и пересматривать по мере 
необходимости. Определить, каким образом создавать и внедрять 
систему управления качеством: своими силами или путем привлечения 
специализированной фирмы, которая проведет базовое обучение 
руководителей предприятия методологии управления качеством. 

Для исполнения решения руководства разрабатывается план-
график создания системы качества, с помощью которой можно и 
должно организовывать и проводить эффективную работу, повышая 
стабильность и уровень качества туристического продукта и 
обслуживания туристов, а значит, и повышать конкурентоспособность 
предприятия на рынке в целом. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бурчакова М.А. Управление качеством/ М.А. Бурчакова, М.Ф. Мизинцева.- М.: Изд-во 
Рос. ун-та дружбы народов, 2004.- 176 с. 
2. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному 
господарстві: навч. посібник/ О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.- Х.: ХНАМГ, 2012.- 414 с. 
3. Кунц Г., О'Доннел С. Управление. Системный и ситуационный анализ 
управленческих функций. В 2-х т.- М.: Прогресс, 1981. 
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Дело, 1992.- 701 с.- 
ISBN 0-06-044415-0, ISBN 5-85900-015-4. 



 

235 
 

5. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики.- 6-е издание.- М.: 
Дело и Сервис, 2009.- 304 с.- ISBN 978-5-8018-0334-0. 
6. Топольник В.Г. Управління якістю продукції ресторанного господарства: Навчальний 
посібник./ Топольник В.Г.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.- 174 с. 

 
 

Бриліцький Богдан Віталійович 
Київський національний лінгвістичний університет (Україна) 

 
МОНАКО - КАРЕТА ДЮЙМОВОЧКИ 

 
Князівство Монако - карликова країна, розташована в 

живописному куточку, на півдні Європи, в 10 км. від кордону двох 
великих держав Франції та Італії. З одного боку князівство обмежує 
лазурний берег Середземного моря. З іншого боку пролягає кордон з 
Францією. Загальна площа країни становить 1,98 кв. км.  

Монако (грец. «Monoikos»), походить від двох грецьких слів: 
«Monos», що означає «один», і «oikos», що означає «будинок». 
Дослівно ця назва перекладається як «Єдиний  будинок».Князівство 
Монако включає в себе чотири міста. Це столиця Монако, старовинне 
місто, Монте-Карло, улюблене місце відпочинку світової еліти, Ла-
Кондамін, центр бізнесу і морський порт, Фонвей, промисловий округ 
[1, с.1]. 

Ця мініатюрна та витончена країна нагадує карету Дюймовочки. 
Така собі маленька, проте гарно декорована й блискуча. І справді, 
відвідуючи Монако, Ви потрапите в царину казки, теплої та світлої 
завдяки клімату та історичному минулому.Якщо Ви «людина-свято», 
вічно спраглі до розваг та атракцій, мрієте про видовища та атракції - 
тоді Монако ніби створене для Вас. А лазурний берег цієї країни – 
просто казка: чисте і лагідне море, свіже і тепле повітря, акуратні 
пляжі. Ну хіба може бути місце для відпочинку краще за Монако? 
Звісно, що ні. 

Ще 150 років тому князівство Монако було тихе поселення, де 
основними заняттями були рибальство і сільське господарство.Така 
ситуація не влаштовувала тодішнього монарха - принцаФлорестана. 
Порадившись із французькими колегами, він завзято взявся за 
"перебудову". Проте Флорестан вирішив ще й перетворити князівство 
в осередок хорошого життя  
 
і вишуканого смаку, тобто у "приманку" найбільш заможних і 
витончених людей, словом, для обраних. Першим пунктом у своєму 
проекті далекоглядний князь поставив ніщо інше, як казино. 
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Найзнаменитніше у світі казино Монте-Карло було побудовано у 
1864  на ділянці скелястої місцевості, купленої колишнім хазяїном по 
смішній ціні. Спочатку будинок був невеликою віллою, яку потім 
неодноразово перебудовували і розширювали. Усередині казино серед 
пишно прикрашених інтер'єрів стоять столи для рулетки і карткових 
ігор, ігрові автомати. Про розміри ставок можна судити хоча би за 
числом "Роллс-Ройсів", котрі чекають своїх господарів перед входом 
[2, с.6]. 

Монако – країна мрій з великими перспективами економічного, 
соціального та політичного життя. Ця мікродержава основний потік 
капіталу отримує з туристичної сфери та грального бізнесу, які 
найкраще розвинені на цій території. Щодня до Монако прибувають 
сотні туристів, які не абияк збагачують державний бюджет. Хоча 
країна за розмірами території не перевищую Київську область, але 
знаходиться на досить високому економічному та соціальному рівні. 
Державна влада проводить досить широку політику стосовно 
екологічної ситуації країни, намагаючись стабілізувати ситуацію з 
приводу забруднення середовища. 
Монако славиться безпрецендентним порядком і рівнем безпеки. 
Звичайно, на малій території легше організувати захист від 
злочинності й тероризму, і зробити проживання безпечнішим, ніж у 
великій державі, але в Монако це питання доведене до маніакальної 
чистоти. Це одне з небагатьох місць на планеті, де дами можуть 
носити коштовності, а не зберігати їх у сейфах. Також, вагомою 
перевагою країни є менталітет населення, яке дуже привітно ставиться 
до туристів, приймає їх як рідних, робить так, щоб гість не залишився 
без уваги та повністю задовольнив свої потреби, бажання та 
сподівання [3, с.84-87]. 

Як людина, яка побувала в Монако, я від щирого серця раджу 
завітати до цієї країни, насолодитися тією атмосферою, позитивом та 
надихнути себе новими ідеями, бажаннями та мріями. Ця країна 
заслуговує на вашу увагу, навіть тільки тому, що в народі її 
прозивають "справжнім раєм". 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ 
 

Трете тисячоліття ознаменувалося важливими, а почасти і 
доленосними подіями в світі. Україна стала інтегрованою і відкритою 
до тих трансформацій, які відбуваються на планеті, тому всі позитивні 
та негативні зміни в глобальному вимірі позначаються також і на 
становищі українського суспільства. 

Туризм у цьому тисячолітті відкриває особливості масового 
туристичного продукту разом із його стандартизацією та серійним 
виробництвом, спеціалізацією та різноманітністю пропозицій, а також 
із сучасним продажем та рекламою, часто віртуальною. ХХI ст. вчені 
вже прозвали століттям туризму. Туризм – це єдина виробнича галузь, 
про яку майже всі згадують із задоволенням. Адже «туризм» 
асоціюється у людей з приємним місцем, де вдалося побувати в 
минулому і яке хочеться відвідати у майбутньому. У зв’язку з цим: 

По-перше, туризм – дивовижний феномен життя людства XXI 
ст., який активно впливає на світову економіку і сприяє розвитку 
майже 50 суміжних із ним галузей; 

По-друге, постійно у сучасній світовій економіці важливе 
місце набирає міжнародний туризм (він займає перше місце серед всіх 
секторів економіки по кількості робочих місць); 

По-третє, біля 50 % країн – туризм – головне джерело 
прибутків; 

По-четверте, у зв’язку зі зростанням суспільного інтересу до 
туристичного бізнесу підвищується і значення наукового вивчення 
аспектів розвитку історії світового і вітчизняного туризму. 

Туризм – це унікальна галузь народного господарства. При 
невеликих капіталовкладеннях туризм є однією з найприбутковіших 
галузей. За оцінками Світової ради з туризму та подорожей непрямий 
дохід туристичної галузі в 2011 р. склав 3 трильйонів дол., а 
опосередкований дохід становив 22,8 трильйонів дол. Доходи від 
туристичної галузі в 2011 р. перевищили доходи від автомобільної 
промисловості. Безпосередньо у світовій сфері туристичних послуг 
зайнято понад 260 млн. осіб, або 10 % усіх працівників [1., с. 17]. У 
багатьох країнах світу туризм перетворився на основну та передову 
галузь економіки, випереджаючи за темпами зростання доходів 
нафтовидобуток. 
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Вражаючі результати ХХI ст. були досягнуті завдяки 
численним знаменним подіям, таким як ювілей християнства, літні 
Олімпійські ігри в Сіднеї та зимові в Солт-Лейк-Сіті, Європейський та 
Світовий чемпіонати з футболу та ін. 

Відбувається зміщення в моделях споживання – для багатьох 
туризм уже не розкіш, а природна необхідність. В деяких, особливо 
європейських, країнах навіть сформувалось таке поняття, як «право на 
туризм», відображене в Глобальному етичному кодексі туризму, 
прийнятому Всесвітньою туристичною організацією (ВТО). 

Україна, згідно цих даних, посідає одне з провідних місць у 
світі і входить у двадцятку країн, що приймають найбільшу кількість 
туристів(18,936 млн. чол.), випереджаючи такі країни як Туреччина 
(18,916 млн. чол.), Канаду (18,265 млн. чол.), Грецію (16,039 млн. 
чол.), Польщу (15,670млн. чол.), Португалію (11,282 млн. чол.), 
Нідерланди (10,739 млн. чол.),Угорщину (9,259 млн. чол.), Хорватію 
(8,659 млн. чол.), Єгипет (8,646 млн. чол.), Чехію (6,435 млн. чол.) та 
інші провідні туристські держави. 

З іншого боку, доходи від туризму в Україні становили лише 
3,485млрд дол., тоді як, наприклад, Туреччина отримала 16,853 млрд. 
дол., Канада – 14,632 млрд. дол., Греція – 14,259 млрд. дол., 
Нідерланди – 11,516 млрд. дол., Португалія – 8,349 млрд. дол., 
Хорватія – 7,902 млрд. дол., Єгипет –7,591 млрд. дол., Польща – 7,239 
млрд. дол., Чехія – 5,007 млрд. дол., Угорщина – 4,519 млрд. дол. 

Така велика різниця між показником кількості іноземних 
туристів і доходами від міжнародного туризму не відповідає загальним 
світовим тенденціям. В середньому доходи від одного туриста в світі 
складають 866дол., в Україні цей показник дорівнює 184 дол., а 
сьогодні ще менше. Розмір цього показника залежить від ряду 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. Це, насамперед,середня 
тривалість подорожі, загальний рівень цін на готельні та туристські 
послуги, якість обліку тощо. 

Сьогодні наша держав має вагомі об’єктивні передумови, щоб 
увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. 
Завдяки вигідному географічному розташуванню, вона з давніх часів є 
перехрестям транспортних та людських потоків з Півночі на Південь 
та з Заходу на Схід. Україна володіє значним туристично-
рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, 
багатством флори і фауни, розвиненою мережею транспортних 
сполучень, індустрією подорожей та туризму, численними культурно-
історичними пам'ятками, високим освітнім рівнем населення. 
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Сучасний туризм є дійовим засобом формування ринкового 
механізму господарювання, надходження значних коштів до 
державного бюджету, однією з форм раціонального використання 
вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії 
рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання 
історико-культурної спадщини. 

Головна мета розвитку туризму в Україні полягає в створенні 
продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного 
максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, 
забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 
соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги 
та історико-культурної спадщини. Це стосується насамперед найбільш 
привабливих туристично-рекреаційних зон. Туристична привабливість 
України обумовлена різноманітністю її ресурсів (Чорне та Азовське 
моря, Карпатські та Кримські гори, ліси,річки та озера, національні 
парки та історико-культурні пам’ятки тощо), розбудовою індустрії 
туризму, особливо готельної бази та санаторно-курортного комплексу. 
Територіальна близькість до основних генераторів туристичних 
потоків у Європі, наявність прямого транспортного зв’язку практично 
з усіма регіонами світу, спрощений візовий режим, зокрема для 
громадян країн ЄС, Швейцарії, США,Канади, Австралії та Нової 
Зеландії покращили доступність національного турпродукту. 

В умовах занепаду промислових підприємств спостерігається 
інтенсивний процес відтоку робочої сили з традиційно провідних 
галузей економіки України (металургійної, машинобудівної, оборонної 
та ін.) у сферу надання послуг. Це закономірний процес розвитку 
світової економіки. Слід наголосити, що вартість створення одного 
робочого місця в сфері туризму в 20 разів менша, ніж у промисловості. 
Варто відзначити, що витрати на туризм продовжують збільшуватися 
протягом, так у 2012 р. з метою відпочинку було витрачено 3115 млрд. 
дол., а на бізнес-поїздки – 987 млрд. дол.[2., С. 24] 

Спираючись на створені в попередні роки правові засадив 
українських офіційних документах, зокрема в Законі України «Про 
туризм» (1995 р.) зазначено: «Держава проголошує туризм одним з 
пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і 
створюєумови для туристичноїдіяльності». Освітні програми 
державних та приватних навчальних закладів дедалі більше 
враховують важливість туризму для економіки України, відкривають 
нові спеціальності з підготовки працівників для туристичних 
організацій, підприємств сфери гостинності, організаторів дозвіллєвої 
діяльності тощо.[3., С.241, 705-717]. 
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В цілому, українські законодавчі та виконавчі органи встигли 
створити велику законодавчу базу для розвитку українського туризму; 
прийнято багато программ підтримки туризму на державному та 
регіональному рівні. Однак, фінансування цих программ є 
недостатнім, а в деяких випадках його не було зовсім. Таким чином, 
Україна належить до тих країн, що мають значний, але нереалізований 
туристичний потенціал. 

2011 р. наша держава посіла 85-те місце в рейтингу 
конкурентоспроможності країн у сфері туризму й подорожей серед 139 
країн, складеному експертами Всесвітнього економічного форуму. У 
2009 р. в попередньому такому рейтингу Україна посідала вище – 77-
ме місце, а в 2008 р. – 78-місце.[4., с. 8;] 

Індустрія туризму несе з собою і певні небезпеки: відплив 
валюти за кордон, екологічні і техногенні небезпеки; втрату 
культурних цінностей. Деякі види туристського відпочинку, як 
полювання, риболовля, збирання рослин, завдають негативного впливу 
живій природі й призводять до зменшення чисельності або навіть до 
повного зникнення фауни та флори певних територій. 

Сучасні події в Криму і на Сході України вплинули на 
розвиток туризму. Так в Україні почав розвиватися військовий туризм. 
Він умовно розподіляється на кілька напрямків. Один із таких – 
організація поїздок на військові полігони, стрілянина з гранатометів 
або політ на справжньому винищувачі. 

У нашій країні вже з’явились туроператори, які пропонують 
екстримальні військові тури із використанням сучасного озброєння. 
Вони пропонують дуже різний відпочинок: від відвідування 
військових музеїв до їзди на справжньому танку. У селі Гукливий 
Воловецького району знаходиться єдиний в Україні мілітарі-отель 
«Грінгоф», де знаходилася ставка угорської армії. Відому Лінію 
Арпада у Карпатах – завдовжки майже шістсот кілометрів – будували 
угорські солдати. Кожен бункер – це рукотворна печера у горі. 

Військовий туризм розвивається в країнах там, де армія має 
свою історію, а також різноманітну техніку. В сучасній в Європі 
існують 14 асоціацій військового туризму, в Парижі міститься штаб-
квартира Всесвітньої асоціації військового туризму. Зараз можна 
подивитися офіційний сайт приватних військових компаній в 
інтернете, а їх всього 308 і зробити любий заказ. 

Цей різновид екстремального туризму відомий досить давно: 
наприклад, «батько» сучасної туристичної індустрії Томас Кук 
пропонував тури багатим американцям та британським туристам на 
поля битви під час Громадянської війни в США. 

http://tsn.ua/politika/u-zahoplenomu-teroristami-lugansku-postupovo-znikayut-benzin-ta-produkti-353336.html
http://tsn.ua/tags/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Іноді військовий туризм згадується, як «туризм смертників». 
Значна різниця між цим типом туризму, і атомним або темним 
туризмом - те, що в цьому випадку турист відвідує район активних 
бойових дій, посеред вибухають бомб, куль і гранат. Сучасні військові 
туристи часто є любителями екстремальнихвидів спорту. 

За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 
сфера туризму активно розвиватиметься і в майбутньому. Кількість 
подорожуючих до 2020 р. сягне 1,6 млрд. осіб на рік, що означає 
збільшення туристичних прибутків у 2,4 рази порівняно з 2000 р. 
Цікаво що, щоденні витрати туристів, за винятком коштів на 
авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. доларів у день. Найбільшими 
країнами постачальниками туристичних потоків cтануть: 
Великобританія, Німеччина, США, Китай,Японія.[5., С.225-227] 

Сьогодні туризм є однією з найбільших та динамічних галузей 
економіки, яка активно розвивається, має позитивну динаміку. Але для 
свого подальшого розвитку потребує державної підтримки, спрощення 
туристських формальностей, здійснення комплексних робіт по 
поліпшенню матеріальної бази туризму, підготовки 
висококваліфікованих кадрів для сфери туризму, максимального 
використовування інформаційних та комунікаційних технологій, 
проведення великомасштабних рекламних кампаній. 
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На основі вивчення та узагальнення тенденцій розвитку 
туристичних підприємств сформульовані проблеми та шляхи їх 
розрішення, а також напрямки подальшого розвитку. 

http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
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Шляхи розвитку туристичних підприємств у роботі 
запропоновано класифікувати на організаційні та економічні. В склад 
організаційних входять  туристична інфраструктура, транспортне 
обслуговування, харчування, проживання, медичне  обслуговування. 
Економічні напрямки розвитку характеризуються набором зовнішніх  і 
внутрішніх факторів. В склад зовнішніх  входять цінова політика, 
комфортність та якість обслуговування, термін турів, в склад 
внутрішніх - купівельна здатність  населення, страхування, охорона, 
безпека подорожей.  

Основними напрямками що забезпечує реалізацію відмічених 
шляхів розвитку є підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, 
розробка та впровадження нових туристичних продуктів та маршрутів, 
придбання нового технологічного обладнання для підвищення 
комфортності обслуговування, інтегрування маркетингових програм з 
суміжними організаціями. Ресурсним забезпеченням запропонованих 
шляхів і напрямів розвитку туристичних підприємств є кадровий склад, 
сучасні технічні засоби, технологічне устаткування, територіальний 
просторовий обхват. 

Фактори, яки впливають на туристичну привабливість 
створюють формалізовану базу до обґрунтування  і прийняття рішень 
щодо розвитку туристичних підприємств. 

Визначено, що визначальним фактором 
конкурентоспроможності туристичних підприємств на сучасному 
розвитку економіки є ефективність управління з урахуванням потреб 
споживачів, а головним джерелом економічного зростання та 
отримання прибутку від туристичної діяльності є наукові знання і 
процесі їх комерційного освоєння. 

Конкурентні стратегії туристичного підприємства повинні 
забезпечуватися єдиним для всіх співробітників набором компетенції. 
Успішна діяльність персоналу вимагає диференційованого підходу до 
розвитку окремих категорій працівників виходячи з тієї ролі, яку вони 
грають в процесі створення споживчих цінностей туристичного 
продукту. 

Управління функціонуванням і розвитком туристичних підприємств 
в нестабільних умовах динамічних змін зовнішнього середовища вимагає 
постійного моніторингу результатів і вибору нової стратегії розвитку 
підприємства  та гнучкої системи її корекції у вигляді адекватних змін 
ситуації, що склалася. Це виявляється зниженням інтересу до туристичних 
подорожей у зв'язку з нестійкою політичною обстановкою в країні, різким 
коливанням валютного курсу, міграцією населення. Тому, в управлінні 
розвитком туристичних підприємств мають бути присутніми риси 
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адаптивності. 
Правильні оцінки вихідної інформації, її обробка і 

прогнозування при невизначеності умов функціонування туристичних 
підприємств дозволяють виявити варіанти стратегій їх розвитку, 
виключити можливі помилки і економічні втрати. Невизначеність 
обумовлюється недостатньою надійністю і обмеженою кількістю 
інформації. Тому ухвалення рішень підбору оптимальних стратегій 
розвитку вимагає від керівництва туристичних підприємств 
необхідних знань з використанням теорії вірогідності, нечітких 
множин і експертних оцінок.  

Формалізація параметрів управління, також передбачає 
визначення структурно-логістичних показників туристичної 
привабливості і діапазонів їх змін. Потім послідовно у декілька етапів 
усередині діапазону рівнів здійснюється зміна цих показників на 
нижніх межах і якщо поліпшення туристичної привабливості не 
станеться слід збільшити крок їх змін і перейти на наступний вищий 
рівень цього діапазону. 

Маркетингові аспекти підприємницької діяльності у сфері 
туризму визначають перспективи їх розвитку по сценаріям и стратегіям 
розвитку. Проведення змістового аналізу тенденцій розвитку туристичних 
підприємств надає можливість розробити сценарії та прогнозувати 
розвиток з виявленим існуючих можливостей та загроз для розвитку 
підприємств туристичної індустрії. Розвиток туристичних підприємств в 
Україні може відбуватися по трансформаційному, стабілізованому, 
організаційному і оптимізаційному сценаріях. Трансформаційний 
сценарій, що направлено  на орієнтацію найбільш привабливі сегменти на 
ринку та розширення сервісного обслуговування. Он реалізується з 
використанням стратегії лідерства. Оптимізований сценарій, що має 
напрямок  на  пошук додаткових джерел фінансування може 
реалізуватися за допомогою стратегії фінансового оздоровлення. 
Спеціалізований сценарій, що передбачає можливість збереження 
існуючого потенціалу та раціонального використання існуючих ресурсів 
реалізується за допомогою стратегії диференціації. Організаційний 
сценарій має напрямок на усунення диспропорцій у розвитку 
туристичного потенціалу та будівництві нових об’єктів туристичного 
бізнесу. Він реалізується за допомогою стратегії диверсифікації.  
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

  Матеріально-технічна база, необхідна для організації 
обслуговування відвідувачів у закладі ресторанного господарства 
включає: приміщення, в яких безпосередньо відбувається 
обслуговування, устаткування, засоби та предмети праці, які 
використовуються для здійснення обслуговування. 
  До приміщень, в яких безпосередньо відбувається 
обслуговування, належать зали, аванзали, бенкетні зали, тераси, 
балкони тощо. До приміщень, які прямо не впливають на процес 
обслуговування, але без яких заклади ресторанного господарства не 
можуть функціонувати досить ефективно і на високому якісному рівні 
обслуговувати споживачів, належать вестибюлі, гардеробні та туалетні 
кімнати, кімната для паління, сервізна, мийна столового посуду, 
кімната для прасування (якщо заклад не користується 
загальноміськими пральнями), приміщення для офіціантів тощо.  
 Устаткування, за допомогою якого обслуговують відвідувачів 
має різне призначення. Торгово-технологічне та холодильне 
устаткування – це лінії прилавків самообслуговування, окремі 
прилавки для короткочасного зберігання страв і виробів у залі закладу, 
барні стійки, охолоджувальні вітрини, прилавки, шафи, буфетні стійки 
та пересувні буфети різної форми: нейтральні, з підігрівом, 
охолодженням, комбіновані, вітринного типу та пристінні тощо, 
касети з підігрівом для посуду, демонстраційні багатоярусні вітрини з 
підсвіткою, настільні вітрини з підігрівом, з охолодженням, настільні 
салат-бари, буфет-бари тощо. До немеханічного устаткування залів  
відносять меблі для транспортування, приймання їжі, зберігання 
посуду. 
  Вимоги до підприємств харчування поділяють на загальні та 
додаткові. 
  Загальні вимоги: 
1. Планування території, що прилягає до підприємства, має 
забезпечувати зручні прохід і під'їзд для відвідувачів на 
автотранспорті. 
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2. Вхід до підприємства мусить забезпечувати рух у двох зустрічних 
напрямках: на вхід і на вихід. Двері повинні відчинятись без зусиль і 
автоматично зачинятись за відвідувачем, не змушуючи його 
повертатись. 
3. Приміщення для відвідувачів туристичних підприємств харчування 
повинні відповідати загальним санітарно-гігієнічним, протипожежним 
і технічним вимогам до громадських приміщень, гарантувати безпечні 
й комфортні умови за такими параметрами, як температура і вологість.  
4. Усі приміщення мають бути обладнані вказівниками (піктограмами), 
що допомагають відвідувачам орієнтуватися. 
5. У вестибюлі має бути вивішена копія сертифіката підприємства 
харчування, що свідчить про присвоєння йому певної категорії. 
6. Обладнання приміщень для відвідувачів повинно передбачати 
можливість відвідувати підприємства харчування інвалідами та 
туристами з дітьми, якщо готель (туристичний комплекс, база, 
кемпінг), при якому воно розташоване, передбачає проживання 
інвалідів і туристів з дітьми відповідного віку. 
7. Ресторани, кафе та бари, що використовують для сервірування 
столів скатертини та індивідуальні серветки, повинні мати в достатній 
кількості не менше двох різновидів комплектів столової білизни: білі 
скатертини та серветки для обслуговування банкетів, ювілеїв, 
прийомів і кольорові скатертини й серветки, що відповідають 
оформленню інтер'єру підприємства.  
8. У сервіруванні столів слід використовувати столовий і сортовий 
посуд, а також столові прибори єдиного ґатунку. Різні комплекти 
столового посуду, скла та столових засобів можна використовувати 
для сервірування столів лише, якщо стиль художнього оформлення 
зали передбачає локальні зони, що виокремлюються особливим 
кольором столової білизни, меблів, сервірування.  
9. В обслуговуванні організованих туристичних груп за безготівковим 
розрахунком рекомендують на сніданок, обід і вечерю пропонувати 
скомплектовані раціони харчування, складені з урахуванням вікового 
та національного складу туристичної групи, енергетичних витрат на 
маршруті. Повторність раціону харчування для такої групи 
допускають не раніше, ніж за 10 днів, а страви, що були в раціоні, - не 
менше, ніж за 4 дні.  
10. Продукти для приготування страв повинні мати сертифікат, що 
підтверджує відсутність шкідливих для здоров'я речовин, а також 
радіаційних і хімічних забруднень, що перевищують встановлені 
норми. Якщо сертифіката нема, проводять лабораторний аналіз 
продуктів. 
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11. На обкладинці меню та карти вин обов'язково має бути назва 
туристичного підприємства харчування і товарний знак з кількістю 
зірок, що відповідає категорії підприємства на основі виданого йому 
сертифіката. 
12. Метрдотель, офіціанти повинні знати не менше однієї європейської 
мови.  
13. Усі працівники туристичного підприємства харчування повинні 
бути одягнені у формений, спеціальний чи санітарний одяг і взуття 
встановленого для цього підприємства зразка в хорошому стані, без 
видимих ушкоджень і забруднення. Одяг мусить мати фірмові знаки з 
вказівкою на категорію підприємства та відповідну кількість зірок. 
 Таким чином, на якість обслуговування гостей в закладах 
ресторанного господарства впливає не тільки професіоналізм 
персоналу даного закладу, дотримання ним правил сервісу 
обслуговування та етикету, але й матеріально-технічна база 
підприємства, його дизайн та певна атмосфера залів ресторану, що 
допомагає створити комфорт при обслуговуванні. 
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ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ КИТАЮ 

 
Китай - країна п'ятитисячолітньої цивілізації. Говорячи про 

стародавню культуру, люди часто наводять приклад архітектурні 
споруди минулого, бачучи в них більш живе втілення цієї культури. 
Велика китайська стіна, палац Гугун, храм Неба в Пекіні стали 
символами старокитайської цивілізації. 

Відомо, Китай володіє значними природними ресурсами, 
пам’ятками природи та історії - все це є реальним підґрунтям для 
успішного розвитку туризму в країні, що в свою чергу стане великим 
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кроком для розвитку та покращення туристичної індустрії Китаю.  
 Слово «Китай» походить від імені «Катай», яке, у свою чергу, 

виникло від назви не китайської, а протомонгольскої групи кочових 
племен з Маньчжурії—киданів(китаїв). У 907 році вони захопили 
Північний Китай і заснували у ньому свою династію Ляо. Їх місце у 
12-13 століттях заступили інші кочовики—чжурчжені та монголи, 
однак етнонім їхніх попередників закріпився як топонім північного 
Китаю. 

Завдяки європейським купцям, зокрема, Марко Поло, ця назва 
у формі «Катай» («Cathay») потрапила до середньовічної Західної 
Європи, витіснивши латинське «China». Звідти воно перейшло до 
української мови, де перетворилася на «Китай». 

Провідне місце в сфері туризму Китаю, як і в багатьох країнах, 
займає культурний туризм. В країні, чия історія налічує не одну тисячу 
років, є безліч пам'яток різних династій, що правили ще до нашої ери, 
місця паломництва буддизму та інших релігій з колосальними 
скульптурами і храмами, і, звичайно, одна з візитних карток Китаю - 
Велика Китайська Стіна. Причому, залежно від регіону, архітектура та 
культурні особливості значно відрізняються один від одного. 

 З точки зору туризму, важливе значення набувають міста 
Китаю, як центри зосередження ресурсів культурно-історичного типу. 
Самим відомим і популярним серед туристів визнаний Пекін - столиця 
КНР. Це сучасне, велике, ділове, індустріальне, та стрімко розвиваюче 
місто. На китайському місто називається Бейдзин (Beijing), що означає 
"Північна столиця". 

  Вважається, що історія Пекіна налічує близько 3 тис років. 
Перше згадування про населеному пункті цьому місці віднесено до 
другому тисячоліттю до нашої ери. 

 Визначні пам'ятки Пекіна мають світову популярність. 

 Храм Неба (天坛, Tiāntán, Тянь тань) — побудований у 1420 
році, храмово-монастирський комплекс в Пекіні, одна з головних 
визначних пам'яток міста і його символ. Комплекс розташований в 
шести кілометрах на південь від Забороненого міста. В день зимового 
сонцестояння імператори династій Мін і Цин проводили церемонію 
молитви і жертвоприношень для гарного врожаю. Для простого народу 
Храм Неба був недоступний. Площа комплексу складає 272 гектар. 

Велика Китайська стіна (220 до н.е. та 1368 – 1644 р.р.) – одна 
з найграндіозніших споруд усіх часів і народів, символ Китаю. Це 
найбільше творіння рук людських у всій світовій історії та єдина 
споруда такого масштабу в усьому світі. Довжина всіх ліній стіни 6350 
км. Це єдине творіння рук людських, що видно з космосу неозброєним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%9b%d1%8f%d0%be_(%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%d1%8f)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be
https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%97%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b0_%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%d0%97%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b0_%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0
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оком. 
Восьме чудо світу, найдовша в світі, “Вань чи чан Чен” (“Стіна в 
десять тисяч лі”) – так в різні часи називали Велику стіну.  

Велика Китайська стіна стала не тільки символом об’єднаного 
Китаю, але водночас і стіною сліз і страждань, також вона є самим 
довгим цвинтарем у світі. Справа в тому, що для її спорудження були 
зігнані сотні тисяч людей. Будували її каторжники, раби, підневільні 
селяни і солдати – трудову повинність відбувало практично все 
населення країни. Неможливо підрахувати, скільки китайців полягло 
на настільки грандіозної будівництві, адже стіна будувалася близько 
півтори тисячі років. А тіла померлих замуровували у фундамент 
стіни. Їх душі також повинні були охороняти кордони держави від 
набігів північних народів, і головне – від їх демонів. За повір’ями 
будівництво таких масштабних укріплень викликало лють і в духів. 

Сьогодні Велика Китайська стіна приваблює туристів з усього 
світу. Ніякий опис китайської столиці не може обійтися без згадки про 
неї. Китайці стверджують, що історія цієї стіни – половина історії 
Китаю і не можна зрозуміти Китай, не побувавши на стіні.  

У 2009 році число туристів, котрі відвідали Китай з-за кордону 
перевищило 10 млн. чоловік. Валютна виручка від міжнародного 
туризму досягла 16200 млн. дол США, склавши 6,5 відсотка від 
загального обсягу експорту країни. За цими двома показниками Китаю 
зайняв 5-е і 7-е місця у світі. 

Таким чином, усі природні умови, туристичні ресурси даної 
країни, та розвинена структура туристичної індустрії сприяє 
перспективному розвитку туризму на всій території Китаю, і згодом 
туризм стане однією з провідних ланок економіки країни. 
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СУЧАСНИЙ ТУРИЗМ В ІТАЛІЇ 

 
  Назва «Італія» походить від етноніму лат. Italici (італіки). 
Згідно з найпоширенішим поясненням, цей термін був запозичений з 
грецької через оскську Víteliú,що означає земля молодої великої 
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рогатої худоби (пор. грец. ιταλός (бик), лат. vitulus, 
і умбрське слово vitlo — теля). Бик — символ південних італійських 
племен. Назва Italia спочатку використовувалася тільки для південної 
частини Італії (сучасна Калабрія). Греки поступово застосовували 
назву щодо більшого регіону, а з часів римського завоювання цей 
термін був поширений на весь півострів. 
  Туризм має надзвичайно велике значення в житті Італії. 
Туризм - один з найбільших та швидкоростучих галузей італійської 
економіки. Щороку біля 44 млн.осіб відвідують Італію з туристичною 
метою, що приносить прибуток у розмірі 43 млрд. доларів, що 
виводить Італію на 4 місце в світі за розвитком туризму та 3-є в ЄС - 
після Іспанії таФранції (біля 12% від ВВП становлять надходження 
саме від туризму). На частку Італії припадає 5,6 % світового 
туристичного ринку. 
  Серед всіх пам'яток Риму, зустріч з Колізеєм найбільш 
хвилююча. Саме тут, гладіатори зустрічалися в смертельному бою, а 
на засуджених ув'язнених спускали голодних левів. Цей великий 
символ вічного Риму все ще хвилює уяву. Його будівництво  розпочавІ 
мператор Веспасіан у 72 році і закінчив його син Тит в 80 році. 
Вступні ігри тривали протягом 100 днів і ночей, протягом яких були 
вирізані приблизно 5000 тварин. З падінням Імперії Колізей був 
залишений.  
  У Середньовіччі Колізей став фортецею зайнятого воїнами 
міста. Після пошкоджень від землетрусу його почали використовувати 
як кар'єр мармуру для інших будівель Риму. 
  Пантеон Маркуса Агріппи – це одне з найбільших світових 
надбань історії. Побудований в 27 році до нашої ери і відновлений 
Імператором Хадріаном в 120 році нашої ери, Пантеон є одним 
з найкраще збережених древніх пам'ятників Риму. Храм був 
розграбований і пошкоджений за роки існування. 
  Собор Святого Петра в Римі не тільки один з найбільших 
Соборів у Світі, але це неймовірно розкішна скарбниця мистецтва. 
Скільки геніїв архітектури, живопису й скульптури вклали всі свої 
таланти в цей приголомшливий комплекс. Історія розповідає, що на 
місці нинішнього собору Святого Петра перебував цирк, на арені якого 
за часів Нерона піддавали мученицькій смерті християн. У 67 році 
сюди після судилища був приведений і апостол Петро. Петро 
попросив, щоб страта його не уподібнювалась Христовій. Тоді він був 
розіп'ятий головою вниз. У 326 році в пам'ять про це імператор 
Костянтин повелів побудувати базиліку в ім'я Святого Петра. 
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  Коли вона занепала, Папа Римський Микола V в 1452 році 
почав будівництво собору. Після його смерті роботи були припинені, і 
тільки в 1506 році папа Юлій II доручив архітекторові Браманте 
будівництво собору. Браманте задумав церкву у вигляді грецького 
рівностороннього хреста. Майже всі великі зодчі Італії по черзі брали 
участь у проектуванні та будівництві собору св. Петра. Після смерті 
Браманте робота булла доручена Рафаелю, який перепроектував 
церкву у вигляді хреста латинського. 
  Потім будівництво собору очолив Мікеланджело. Найбільшою 
мірою архітектурні форми саме в тому вигляді, як вони були задумані 
Мікеланджело, збереглися з основної вівтарної сторони. 18 листопада 
1626, в 1300-річний ювілей першої базиліки і через 120 років після 
початку будівництва, папа Урбан VIII освятив новий собор. 
  Величезний купол собору Святого Петра злітає вгору немов 
підняте вітром легке полотнище. Його діаметр становить 42 метри, 
висота 119 метрів, і в Римі його називають "cupollone" ("куполище"). 
Сучасний туризм в Італії починається з архітектури та скульптури 
Вічного Риму. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 

“ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО” У ЛІНГВІСТИЧНОМУ 
ВУЗІ 

 
Після здобуття незалежності Україна отримала широкі 

можливості до розвитку високопродуктивних галузей народного 
господарства, які забезпечують прискорену інтеграцію нашої держави 
у світовий економічний простір. Однією з таких перспективних 
галузей української економіки являється туризм. При відносно 
невеликих початкових затратах на створення туристичного продукту, 
туризм забезпечує  високу прибутковість, у тому числі й цілого ряду 
суміжних галузей економіки, значні валютні надходження, постійне 
розширення ринку праці із залученням висококваліфікованих фахівців 
різноманітних напрямів підготовки [1., с. 16-17]. Слід зазначити, що 
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перспектива розвитку вітчизняного туризму залежить від якості 
професійної підготовки фахівців з туризмознавства. Однак, вона все 
потребує суттєвого поліпшення. Автором тез були проведені 
опитування співробітників ряду туристичних фірм міста Києва, які 
показали, що чимало з них не мають глибоких знань про особливості 
розвитку рекреаційних комплексів світу, історію та специфіку 
розвитку туристичних регіонів, культурно-історичні традиції народів, 
особливості національних економік тих країн, з якими вони працюють. 
Крім того, частина з них слабо орієнтується в системі країнознавчих 
понять і мають труднощі в їх застосуванні. Опитані респонденти 
наголошували, що теоретичні знання, отримані під час навчання не 
були підкріплені практичними навичками їх застосування у 
професійній діяльності. Також вони відзначали, що у процесі вивчення 
туристичного країнознавства вони не завжди мали можливість 
ознайомитись з сучасними тенденціями  та специфікою розвитку 
туризму в різних регіонах світу, новітніми публікаціями іноземних 
авторів, не були ознайомлені з позитивним досвідом використання 
країнознавчої інформаціями лідерами ринку туристичних послуг. 
Більшість опитаних фахівців наголошували на важливості знання 
іноземних мов як запоруки організації ефективного бізнесу у 
туристичній галузі.  

Успішний розвиток туризму залежить від ряду умов: 
природно-географічних, економічних, соціально-демографічних, 
культурно-історичних, політико-правових, освітніх  тощо. Слід 
зазначити, що на сьогодні досі не сформувалося узгодженого бачення 
щодо викладання країнознавчих дисциплін у вузах. Бракує 
уніфікованих навчальних програм та літератури з “Туристичного 
країнознавства”. У загальній та спеціальній літературі з курсу чимало 
робіт присвячено виявленню географічних, природно-кліматичних, 
соціально-економічних та історико-культурних характеристик країн 
світу (роботи В. Бутова,  П. Муллера, Г. де Блія та інших авторів) [2]. 
Однак, матеріали, викладені у цих дослідженнях, мають географічне 
спрямування, і туризм у них представлений недостатньо. Роботи В. 
Воскресенського,  Ю. Кисельова, А. Романова, Т. Христова, 
Р. Саакянца, А. Яворської, хоч і відносяться до спеціальної літератури 
з курсу, мають переважно описовий характер та містять загальну 
довідкову інформацію країнознавчого характеру [3]. Серед друкованих 
видань домінують праці російських авторів [4].  Бракує 
західноєвропейських джерел. Нині в Україні  практично не існує 
досліджень, які б розглядали характеристики тієї чи іншої країни з 
точки зору їх впливу на розвиток туризму. Виходячи з цього 



 

 

 

252

положення, наукова, методична розробка навчальної дисципліни 
“Туристичне країнознавство” є необхідним. Особливої ваги набуває 
підготовка професійних кадрів для роботи у сфері внутрішнього та 
міжнародного туризму спеціалізованими кафедрами лінгвістичних 
вузів України. Необхідною складовою цієї роботи є використання 
інноваційних підходів до викладання професійно-орієнтованих 
дисциплін, зокрема “Туристичного країнознавства.” Такі інновації 
повинні передбачати:  
1. висвітлення сучасних тенденцій, специфіки розвитку світового 
та регіонального туризму й потреб ринку туристичних послуг у  
тематиці лекцій,  семінарських занять, завданннях для самостійної 
роботи з урахуванням специфіки майбутньої професійної підготовки 
студентів; 
2. створення сучасних електронних підручників, посібників, 
методичних рекомендацій на основі широкої джерельної бази,  
літератури вітчизняних, зарубіжних авторів (опублікованих як 
української, так і іноземними мовами), а також вивчення досвіду 
реалізації найбільш успішних проектів лідерами туристичної галузі 
(наприклад, Туристичною кампанією Terramar-tour, Королівство 
Іспанія) та спеціалізованими навчальними центрами (наприклад, 
Університету ім. Люм’єра, Ліон) ;  
3. посилення мотивації студентів до якісного вивчення 
навчального матеріалу курсу через залучення до розробки і 
впровадження на практиці власних туристичних проектів,  таких як 
підготовка та проведення екскурсій до музеїв іноземною мовою, 
створення електронних карт туристичних маршрутів із зазначенням 
найважливіших об’єктів національної культурної спадщини, 
запрошення до участі у спеціалізованих науково-практичних 
конференціях, фестивалях ; 
4. запрошення для проведення майстер-класів з дисципліни 
провідних  українських та зарубіжних дослідників, представників 
туристичних кампаній.  
  Вкрай важливо забезпечити  поєднання інновацій у викладанні 
туристичного країнознавства, теоретичних й практичних знань 
студентів з мовною компетенцією, що у майбутньому стане гарантією 
успішного працевлаштування випускників  лінгвістичних вузів у 
туристичній галузі.   

ЛІТЕРАТУРА 
1 .Travel&Tourism 2011 /World Travel & Tourism Council/ London / 2011 – 44 с. 
2.  Блій Г. Географія: світи, регіони, концепти : підруч. для студ. геогр. і екон. спец. вищ. 
навч. закл. / Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. - К.: Либідь, 2004. - 740 с.; Социально-
экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В. Вольского. - 2-е изд. - М.: 



 

253 
 

Дрофа, 2003. - 560 с.; Бутов В.И. Экономическая и социальная география зарубежного 
мира и РФ: учебно-справочное пособие / В. И. Бутов. - М.: ИКЦ: МарТ, 2006. - 208 с.  
3. Бутов В.И. Экономическая и социальная география зарубежного мира и РФ: учебно-
справочное пособие / В. И. Бутов. - М.: ИКЦ: МарТ, 2006. – 208; 4. Романов А.А. 
Зарубежное туристское страноведение: Учебное пособие. – Москва: «Советский спорт», 
2001. – 288 с.;  
 
 

Кузьменко Вікторія Петрівна 
Київський національний лінгвістичний університет (Україна) 

 
ТУРИСТИЧНІ МІСЦЯ АРГЕНТИНИ 

 
  Назва Аргентина походить від лат. «argentum» (срібло). У часи 

колонізації сучасної території Аргентини ходили чутки (за деякими 
версіями для привернення більшого числа переселенців), що ці землі 
дуже багаті на срібло, завдяки чому найбільша річка регіону отримала 
назву Ріо-де-ла-Плата (у перекладі — Срібнарічка). Земля донизу за 
течією річки стала відома як Аргентина, тобто Срібна, хоча значних 
покладів срібла там так і не знайшли. Уперше назва території як Terra 
Argentea була вжита на португальських мапах 1554 року. Власне назва 
Аргентина булла вперше вжита в однойменній поемі Мартіна дель 
Барко Сентенери і стосувалася території Лаплатської низовини, а також 
сучасних Перу, Тукуману і Бразилії. Офіційно назва країни Аргентина 
булла закріплена конституцією 24 грудня 1826 року. 

Значні простори аргентинської території містять велику 
кількість туристично-привабливих об'єктів. Через зростання витрат на 
закордонні подорожі багато аргентинців вирішили повернутися до 
національного туризму. 

Аргентина є другою за туристичною популярністю країною 
у Південній Америці (після Бразилії) та 5-ою на просторах обох Америк. 
Іноземні туристи до Аргентини приїжджають в основному з Бразилії, 
Чилі, Колумбії, Мексики, Болівії, Еквадору, Уругваю, Венесуели і 
Парагваю, а також із Європи – Іспанії, Італії, Франції, Німеччини, 
Великобританії і Швейцарії. Іноземців приваблює стабільна ситуація в 
країні в плані тероризму, та висока якість медичних послуг і санітарії. 

Найпопулярнішою туристичною атракцією Аргентини є місто 
Буенос-Айрес. Туристів приваблює старовинне величезне 
космополітичне місто з розвиненою інфраструктурою. Багато 
відвідувачів бажають, окрім іншого, насолодитися аргентинським танго, 
кулінарією та нічними пейзажами портового міста. 

Останнім часом в країні розвинувся винний туризм, що базується 
на об'єктах, пов'язаних із виноробством (Винний шлях у провінціях Сан-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://www.geograf.com.ua/argentina-profile
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Хуан і Мендоса та долина Кальчакіес), де туристи можуть дегустувати 
знамениті аргентинські вина. 

Зимові туристичні потоки спрямовані головним чином до 
гірських андійських озер у провінціях Неукен, Чубут та Ріо-Негро; окрім 
гірських видів відпочинку, відвідувачів приваблюють льодовикові озера 
та багатства національних парків. Місто Сан-Карлос-де-Барілоче на 
берегах озера Науель-Уяпіперетворюється у цей час на головний 
зимовий туристичний центр Південної Америки і приваблює як 
внутрішніх, так і іноземних туристів. 

Влітку туристичні потоки спрямовуються на океанічне узбережжя 
провінції Буенос-Айрес, особливо до курорту Мар-дель-Плата. Другим 
напрямком літнього туризму виступають Кордобські Сьєрри, а 
найбільше долина Каламучіта з головним туристичним центром Вілья-
Карлос-Пас. Традиційно у січні притік туристів тут найбільший. 
Значними центрами іноземного туризму є Півострів Вальдес, Вогняна 
Земля, Антарктика (зокрема антарктичні острови). 

Театр «Колон» - це найбільший театр опери та балету (а також 
центр класичної музики) у всій Південній Америці. Його зал вміщає 
понад 2500 осіб, до щорічного репертуару входить близько 100 опер і 30 
балетів. Сюди запрошуються зірки світового класу, серед яких були, 
наприклад, Лучано Паваротті та Федір Шаляпін. 

Іноді театр «Колон» називають головною визначною пам'яткою 
аргентинської столиці. Але навіть якщо ви не є гарячим шанувальником 
класичної музики, варто поглянути на саму будівлю з ренесансним 
фасадом зовні і розкішними інтер'єрами всередині.  

Проспект 9-го Липня - це одна з найбільш широких вулиць у світі 
- 140 метрів дорожнього полотна і шість смуг в кожну сторону - 
занесена за цю саму ширину в Книгу рекордів Гіннеса. Проспект 
названий на честь Дня незалежності Аргентини, про що нагадує 
підносений посеред магістралі обеліск. Це головний проспект міста: 
вздовж нього розташовані ділові центри та десятки магазинів. Зовні 
вулиця нагадує Єлисейські Поля в Парижі. 

По Проспекту 9-го Липня можна прогулятися, щоб побачити 
витончену будівлю французького посольства, оперний театр «Колон», 
статую Дон Кіхота, будівлю вокзалу Конституції.  

Аргентина – це різноманітна, вишукана, різнокольорова, в 
прямому сенсі, країна. Вона приваблює туристів з різних куточків світу. 
І з багатих міст Європи, і з маленьких міст Латинської Америки. 
Аргентина – багата на туристичні ресурси країна. Тут можна і поплавати 
в океані, і покататись на лижах, і полазити по величезному льодовику, і 
пройтись вулицею і відвідати дорогі магазини чи подивитись  культурні 
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пам’ятки міст. Також можна пройтись по зеленим з різноманітними 
квітами парках, можна просто на вулиці станцювати танго і всі прохожі 
будуть від вас у захваті. Аргентина цікава і захоплююча країна, її варто 
відвідати. 

ЛІТЕРАТУРА 
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МЕКСИКА – КРАЇНА ПОДОРОЖЕЙ 

 
      Мексиканські Сполучені Штати — країна в Північній 
Америці, яка межує на півночі зі Сполученими Штатами Америки, на 
півдні з Гватемалою, Белізом, омивається на заході Тихим океаном, на 
південному сході Карибським морем та на сході Мексиканською 
затокою. Площа —1 972 550 км², столиця — місто Мехіко. Прапор 
Мексики  являє собою прямокутне полотнище зі співвідношенням 
сторін 4:7, яке складається з трьох рівновеликих вертикальних смуг — 
зеленої, білої та червоної. У центрі білої смуги — орел, який, сидячи 
на кактусі, шматує змію. Герб обрамлений двома зеленими гілками — 
дубовою — символ республіки, і лавровою — символ безсмертя 
героїв.Зелений колір прапора означає надію, а також достаток гарного 
ґрунту Мексики. Білий символізує чистоту, червоний — кров, пролиту 
за незалежність країни. [1.с.1] 
      Мексика — індустріально-аграрна країна. Основні галузі 
економіки: харчова, тютюнова, хімічна, сталеплавильна, нафтова, 
гірнича, текстильна та легка промисловість, моторобудівна, туризм. 
Паливно-енергетичний баланс Мексики характеризується 
переважанням нафти і газу. Дві головних авіакомпанії — 
«Аеромехіко» і «Мехсікана» мають в своєму розпорядженні велику 
мережу авіаліній всередині країни і здійснюють польоти в США, 
країни Латинської Америки і аеропорти Європи. 32 міжнародних і 30 
внутрішніх аеропортів обслуговують також інші численні міжнародні і 
місцеві авіакомпанії.Мексика — п'ята за величиною країна на 
американському континенті та 14-та у світі. З населенням 118 
мільйонів чоловік Мексика має найбільшу кількість іспаномовного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.geograf.com.ua/argentina/680-argentina-tourism
http://redigo.ru/geo/South_America/Argentina/poi/32809
http://redigo.ru/geo/South_America/Argentina/poi/32802
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населення у світі. Наибільш популярними видами спорту є бейсбол, 
футбол, кінні перегони, бій биків, хай алай (баскська національна гра у 
м'яч, що нагадує гандбол), теніс, баскетбол, волейбол, гольф і 
плавання. У Мехіко побудовано дві арени для боїв биків, одна з них — 
найбільша у світі. Національний стадіон вміщує 80 тис. глядачів, 
новий Олімпійський стадіон в Університетському містечку — 100 тис. 
глядачів.Мексика — член ООН, ОАД, Латиноамер. асоціації інтеграції, 
Латиноамериканської економічної системи. Мексика була колискою 
низки давніх цивілізацій Нового Світу. Крім португальської, поширені 
й інші мови. З часів обертання у християнство іспанськими 
конкістадорами переважна більшість мексиканців сповідає 
християнство. 89 % віруючих мексиканців — католики, 6 % — 
протестанти, 5 % — прихильники інших релігій. У глибині країни 
серед місцевих індіанських племен досі широко поширене язичництво. 
Глава держави — президент, який обирається загальним прямим 
голосуванням строком на 6 років. Президент приступає до виконання 
обов'язків 1 грудня в рік його обрання. Відповідно до конституції 
президент не може бути знову обраний на цю посаду. Якщо президент 
тимчасово не може виконувати свої обов'язки, Національний конгрес 
(а якщо він не засідає — Постійна комісія) призначає тимчасово 
виконуючого обов'язки президента. Нинішній президент 
Мексиканських Сполучених Штатів — Енріке Пенья Ньєто з 1 грудня 
2012 року. 
      Клімат більшої частини Мексики тропічний, на півночі — 
субтропічний, дуже мінливий залежно від характеру рельєфу. Зі сходу 
та заходу на територію Мексики проникають вологі тропічні повітряні 
маси, що рясно зрошують навітряні схили гір. 
      Мексика вважається однією з найпривабливіших країн для 
туристів завдяки чудовому клімату, різним видам відпочинку, 
привітним людям та прекрасним місцям. Найбільше туристів 
приваблюють Чичен-Іца, загадковий п-ів Юкатан, Ісла Мухерес з 
підводним музеєм,природне чудо Арка Кабо Сан Лукас, Акапулько – 
місто,яке обожнюють туристи,що бажають добре відпочити вночі , та 
багато інших. 
     Мексика – країна яскравих емоцій, спекотних днів та запальних 
ночей, гострої їжі та напоїв, незабутніх подорожей та неповторних 
моментів. 
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РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В БРАЗИЛІЇ 
 

      Федерати́вна Респу́бліка Брази́лія — держава в Південній 
Америці, що межує на південному заході з Уругваєм, Аргентиною, 
Парагваєм і Болівією, на заході з Перу і Колумбією, на півночі з 
Венесуелою, Гайаною,Суринамом і Французькою Гвіаною, на сході 
омивається Атлантичним океаном. Площа — 8 511 965 км², столиця — 
місто Бразиліа. Вважається, що назва країни походить з назви 
деревини,пау-бразіл [1,с.1], яка експортувалася звідси в колоніальні 
часи. За іншою версією - на назву відкритої португальцями землі була 
перенесена назва легендарного острова Бразіл. Прапор Бразилії являє 
собою зелене полотнище з жовтим (золотим) ромбом посередині. В 
центрі ромба знаходиться синє коло, всіяне двадцятьма сімома білими 
зірками і облямоване білою стрічкою з гаслом «Ordem e Progresso» 
(укр. «Порядок та поступ»). 
      Маючи величезні земельні , мінеральні ,лісові , водні ресурси 
та запаси корисних копалин, Бразилія має найсильнішу економіку в 
Латинській Америці та є одним з головних експортерів 
сільськогосподарської продукції у світі . Бразилія – країна 
повноводних річок і велика морська держава, тому важливим видом 
транспорту є водний. Повсюдно, навіть через важкодоступний район 
Амазонії, прокладені автошляхи. 
      Значний вплив на культуру країни справила Португалія, 
колонією якої була Бразилія, і через це офіційною і практично єдиною 
розмовною мовою країни є португальська.Цією мовою розмовляє 
близько 90% населення. Крім португальської, поширені й деякі інші 
мови. За віросповіданням більшість бразильців — католики, що робить 
Бразилію країною з найбільшим католицьким населенням у світі. 
Серед населення Бразилії домінуюче положення займають нащадки 
португальських іммігрантів, від перших колоністів. Більшість 
мешканців Півночі — індіанці, а більшість мешканців Північного 
сходу — суміш африканців та європейців. Бразилія — президентська 
республіка. Глава держави — президент, який обирається на п'ять 
років. Вищий законодавчий орган — Національний конгрес, який 
складається з палати депутатів і федерального сенату. 
      Для більшої  частини території  Бразилії  характерний теплий 
тропічний клімат, лише на високих східних массивах можливі 
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заморозки.Найпопулярнішим видом спорту в Бразилії є футбол. 
Бразильська футбольна збірна – п’ятиразовий чемпіон світу, а 
бразильського футболіста Пеле (Едсон Арантес ду Насименту) – 
єдиного у світі триразового чемпіона світу з футболу визнано кращим 
спортсменом світу ХХ століття. 

Бразилію вважають однією з найпривабливіших країн для 
туристів завдяки чудовому клімату, унікальній природі, різним видам 
відпочинку, привітному населенню і безлічі інших чинників . За 
даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО) міжнародний 
туризм в Бразилії почав швидко зростати з 2000 року. А прибутки від 
міжнародного туризму продовжують рости, з $ 3,8 млрд в 2005 році до 
$ 4,9 млрд в 2007. У 2005 році прибутки від туризму склали 3,2% від 
всіх прибутків країни від експорту товарів і послуг, а також 
представили 7% від робочих місць в бразильській економіці . У 2006 
році зайнятість населення у цьому секторі досягла 1,8 млн чоловік . 
Вважається ,що найбільш відвідувані містами Бразилії є Ріо-де-
Жанейро, Фос-ду-Ігуасу, Сан-Паулу, Флоріанополіс і Сальвадор. 
Найпопулярнішими напрямками для ділових поїздок були Сан-Паулу, 
Ріо-де-Жанейро і Порту-Алегрі. Найвизначніші пам’ятки Бразилії це 
Христос-Спаситель -статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро , Водоспад 
Ігуасу, Гора Цукрова голова, Лагуна Родріго де Фрейтас,пляж 
Копакабана та Іпанема, Національний парк Шапада-Діамантина а 
також Кафедральний собор Бразилії. 
     Отже, Бразилія – лідер Південної Америки за розвитком туризму. 
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УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРОМ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Нині значну роль у розвитку індустрії туризму відіграють 
кластери, які є ефективним інструментом підвищення 
конкурентоспроможності туристичної галузі та розвитку регіонів. У 
туристичній галузі кластер являє собою скупчення в межах однієї 
обмеженої території взаємозв’язаних підприємств і організацій, які 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
http://tonkosti.ru/
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займаються розробкою, виробництвом, просуванням і продажем 
туристичного продукту, а також діяльністю, суміжною із туризмом та 
рекреаційними послугами [1]. Для досягнення так званого 
синергетичного ефекту туристичний кластер, як і будь-який інший, 
повинен мати центр управління, який би забезпечував діалог між всіма 
учасниками об’єднання. На думку відомого американського вченого М. 
Портера, переваги кластера сильно залежать від зв’язків і взаємодії між 
особами і групами, рівнем довіри між ними [2, с. 307].  

Координаційний центр або координаційна рада вважається 
основним колегіальним органом в структурі управління кластером. 
Рада кластера як правило формується з представників ключових 
учасників об’єднання  
[3, с.171]. У координаційній раді туристичного кластеру обов’язково 
мають бути представлені керівники підприємств туристичної сфери 
(турагенства, туроператори), представники органів державного 
управління, науково-освітніх установ та культурних закладів, об’єктів 
атракції туристичної індустрії. Водночас до координаційної ради 
туристичного кластера можуть бути залучені представники об’єктів 
туристичної інфраструктури (заклади розміщення та харчування, 
перевізники, рекламні агентства, санітарно-лікувальні заклади тощо) 
та об’єктів допоміжної інфраструктури (консалтингові фірми, 
фінансові заклади, страхові компанії тощо). Керівництво ради 
обирається із числа керівників найбільш впливових підприємств чи 
організацій-учасників кластера.  

Діяльність координаційного центру, як управлінського органу 
туристичного кластера, повинна бути спрямована передусім  на 
узгодження дій учасників об’єднання, налагодження інформаційних 
каналів взаємообміну між членами, актуалізацію і вирішення 
невідкладних проблем, які перешкоджають ефективній діяльності 
кластера та реалізації спільних проектів.  

Координаційна рада туристичного кластера виконує такі 
функції:  

1) координаційна, яка має прояв у коректуванні та координації 
напрямів діяльності учасників у відповідності з цілями розвитку 
кластера загалом: виробництво спільного туристичного продукту і 
розвиток спільних проектів у туристичній сфері, спільні зусилля 
учасників, спрямовані на завоювання туристичного ринку і 
якнайкраще задоволення потреб споживача у туристичних послугах. 
До координаційних дій також можна віднести вирішення протиріч в 
ядрі кластера (підприємства  туристичного бізнесу), реалізацію 
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управлінських функцій через спільне рівноправне управління, 
засноване на колегіальному принципі.  

2) інформаційна функція полягає у тому, що рада кластера може 
успішно виконувати роль центра, через який проходять інформаційні 
потоки і взаємозв’язки між учасниками об’єднання. Для досягнення 
цього кожний учасник туристичного кластеру в ідеалі має 
представляти якомога повнішу інформацію про свою діяльність, а 
також мати можливість отримувати таку ж інформацію про інших 
учасників.  

3) консультативна функція полягає у наданні послуг 
юридичного, економічно-бухгалтерського, організаційного характеру. 
Координаційна рада швидко і якісно може надавати  консалтингові 
послуги для учасників кластера. Під егідою ради доцільно проводити 
семінари, форуми, наукові конференції з проблем туристичного 
бізнесу, на яких учасники повинні отримати вичерпну інформацію і 
допомогу щодо питань, які виникають в процесі їх діяльності і 
розвитку. 

4) представницька функція передусім включає у себе 
рекламування кластерного об’єднання у галузі туризму. Позиціонуючи 
туристичний кластер як групу підприємств,  здатних виробляти 
конкурентоспроможний туристичний продукт, координаційна рада 
сприяє залученню до кластера зовнішніх інвестицій та нових 
партнерів. Завдяки колективній зацікавленості учасників кластерного 
об’єднання, координаційна рада представляє і лобіює інтереси 
туристичного кластера на державному і міжнародному рівнях.  

Таким чином, координаційний центр (координаційна рада) є 
організаційною основою управління всіма взаємозв’язаними 
елементами кластерної структури в туристичній галузі. Саме 
координаційний центр повинен взяти на себе виконання управлінських 
функцій усередині системи, враховуючи умови зовнішнього 
середовища. У випадку існування внутрішньої неузгодженості, 
незлагодженості партнерських взаємовідносин, відсутності колективно 
виробленої концепції розвитку, туристичний кластер втрачає свої 
конкурентні переваги і перестає діяти як єдина система.  
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АКАДЕМІЧНА  СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА СОЦІОЛОГІЇ 
ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

 
Соціологія туризму – новітній науковий напрямок, що 

знаходиться в стані формування. Тому вельми корисним є висвітлення 
основних світових напрямків та шкіл академічної (загальної) соціології 
як підстави соціології туризму та особливостей розвитку соціологічної 
науки та практики в Україні, включаючи і соціологію туризму. 
Академічна (загальна) соціологія виникла у ХІХ ст. Першими вченими 
– її розробниками були французи: Клод Анрі Сен-Сімон (1760-1825) та 
Еміль Дюркгейм (1858-1917). К.А. Сен-Сімон вважав, що в 
історичному русі суспільства визначну роль відіграє «індустрія». Зміна 
суспільних систем відбувається під впливом панівних форм власності 
й виробництва, а критерієм прогресу є задоволення найважливіших 
життєвих потреб людини. Е.Дюркгейм акцентував соціальну 
солідарність індивідів, що поєднані трудовими функціями в єдину 
систему суспільних відносин. Він висунув поняття колективної 
свідомості, як сукупності вірувань та почуттів, спільних для членів 
певного суспільства. Представниками німецької школи соціології були 
К. Маркс (1818-1883) і Макс Вебер (1864-1920). Якщо К. Маркс 
вважається ідеологом пролетаріату, то М. Вебера називали «великим 
антиподом Маркса» і навіть «Марксом буржуазії». Заслуга М. Вебера 
полягає в розробці соціології культури і знання (отже, є зв'язок з 
соціологією туризму), політичної соціології та теорії бюрократії, 
соціології релігії та міста (знову вихід на соціологію туризму). На 
відмінну від Європи у США отримали розвиток індустріальна 
соціологія та менеджмент. Американські соціологи вважали, що крім 
процесів на місці праці велике значення мають структура і стиль 
управління. В історії американського менеджменту виділяються 4 
школи: 1) «класична» (1890-1920): Ф.Тейлор, Г.Емерсон, А.Файоль; 2) 
«людських стосунків» (1920-1950): Е.Мейо, Ф.Ротлісберг, А.Маслоу; 
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3) «Емпірічна» (1950-1960): Д.Макгрегор, Ф.Герцберг, П.Дракер, 
Д.Девіс, А.Слоун, Т.Саймон; 4) «соціальних систем» (1970 – наш час): 
Ч.Барнард, Г.Саймон, Т.Парсонс; 5) постфордизм (наш час). Основу 
класичної школи американської соціології склали праці Ф.Тейлора 
(1856-1915), А.Файоля (1841-1925), Г.Емерсона (1853-1931). Ф.Тейлор 
вважається «батьком» наукової організації праці. Він пройшов кар’єру 
від робітника до керівника підприємства, отримав понад 100 патентів 
на винаходи. Ф.Тейлор вважав, що вирішальний чинник в управлінні 
підприємством – це грошові стимули (штрафи, надбавки, премії, 
диференційований підрахунок оплати). За Ф.Тейлором, ідеальний 
працівник повинен залишити свої релігійні, політичні та моральні 
уподобання за брамою заводу, оскільки на виробництві все це не 
потрібне і навіть шкідливе. Працівнику на робочому місці слід мати 
лише трудові навички, увагу, фізичну силу, активно влитися у 
виробничий ритм, який за наукової організації гарантує вищу 
продуктивність праці, вищу оплату. Він вперше ввів у соціологію 
наступні поняття: стиль керівництва, наукова організація праці (НОП), 
концепція «процвітання індивіда», трудова мотивація, шкала 
штрафних санкцій. Г.Емерсон у книзі «12 засад продуктивності» 
звернув увагу на різні інтереси працівників та власників підприємств. 
А.Файоль в книзі «Загальне та промислове управління» (1924) 
розглядав керівництво «зверху» (з точки зору керівника).  

Розвиток соціології в Україні пов'язаний з Харковом, де в 20-х 
рр. ХХ ст. був створений науковий центр з проблем економічної 
соціології - Всеукраїнський інститут праці, очолюваний Ф.Р. 
Дунаєвським (досліджував раціоналізацію праці та управління 
соціальними процесами). Була сформована Харківська наукова школа 
соціології (ще в 1920 рр. критикувала засаду загального поділу праці 
як критерію ефективності організації виробництва). Але з середини 
1930-х рр. соціологічна наука і практика в СРСР забороняються 
(журнали, лабораторії дослідницькі, інститути були закриті, 
монографії – не виходили). У 1960-х рр. відбулося відновлення 
соціології – в Україні, передусім, у Києві, Львові. У 1980-х рр. 
соціологія в Україні отримала подальший значний поступ. На 
підприємствах були створені служби соціального розвитку, були 
відкриті лабораторії соціальних досліджень, друкувалися соціологічні 
журнали, відновилися НДІ з соціології – в Києві, Харкові, 
Дніпропетровську, Львові. З 1991 р., із здобуттям незалежності 
Україною, соціологія пережила період тимчасових труднощів. зокрема, 
в розвитку соціологічної науки та практики, проте в цей період 
з’явились нові напрямки, приміром, політична соціологія, соціологія 
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туризму [2]. Відомі українські соціологи нині - це: Лукашевич М.П., 
Сіроштан М.А., Алдохін І.П., Дворецька Г.В., Полторак В.А, Швидка 
Л.І. Дослідження з соціології туризму здійснюють Лукашевич М.П., 
Лукашевич О.М., Горський С.В., Шандор Ф.Ф. та інші. Зокрема за 
М.П. Лукашевичем та Ф.Ф. Шандором структура соціології туризму 
повинна включати такі складники, як: соціологія туризму як наукова 
дисципліна; виникнення та розвиток соціології туризму; туризм як 
соціокультурний феномен; людина у сфері туризму; туристична 
поведінка; туристична діяльність; туристична група; туристичні 
господарчі організації; інституціональні характеристики туризму; 
соціальне управління сферою туризму; методологія, напрями і 
технології соціологічних досліджень у сфері туризму та інші [1]. 
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ЛОГІСТИКА КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Круїзний туризм – один з найдинамічниших секторів 
туристичної галузі та водного транспорту [1]. Це вид туризму, що 
постійно розвивається та зростає з середньорічними темпами 8-9% за 
період 1990-2013 рр.. Кількість круїзних пасажирів у світі становить 
нині майже 22 млн. осіб у рік. Навіть у складні теперішні часи темпи 
зростання круїзного туризму не знижуються. Особливістю ринку 
круїзного туризму є те, що він - олігополістичний з домінацією трьох 
світових круїзних компаній –The Carniral Group, The Royal Caribbean 
International Group (США) та Norvegian Cruise Line/ Star Cruises 
(Норвегія-Малайзія), на частку яких припадає за різними оцінками 73-
81% пасажиромісткості всього круїзного флоту світу.  The Carnival 
Group  є найбільшою  круїзною компанією світу з штаб-квартирами в 
Майямі та Лондоні. Їй належать так круїзні бренди, як «Carnival Cruise 
Lines», «Holland America Line», «Prinсess Cruises», «Seaborn»  у 
Північній Америці, «P&O Cruises» та «Cunard» у Великій Британії, 
«AIDA Crises» у Німеччині, «Costa Cruises» в Італії, «Iberocruseros» в 
Іспанії та «P&O Cruises» в Австралії. Флот компанії складають 100 
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кораблів, ще сім планується увести в експлатацію у 2016 р. Кількість 
круїзних туристів – понад 10 млн. осіб щорічно (45,5 % світового 
потоку круїзних туристів). Така висока ринкова концентрація 
зумовила гостру конкуренцію серед учасників  світового ринку 
круїзного туризму з метою досягти конкурентної переваги. В останні 
роки ця конкуренція концентрувалася головним чином у сферах 
вертикальної (якість послуг) та горизонтальної (асортимент послуг) 
диференціації круїзного продукту. На цьому фоні виділилися чотири 
головні площини конкуренції на ринку круїзних послуг, а саме: 
круїзний корабель, час круїзу, маршрут круїзу, продаж круїзу. Так, 
прикладом конкуренції, заснованої на типі круїзного судна є інвестиції 
круїзних компаній у будівництво найновіших, найбільших та 
найрозкішніших круїзних лайнерів, що можуть надати найширший 
набір послуг на борту (включаючи кіно, казино, театр, скалодром, 
каток, серф-майданчик тощо) з метою задовольнити вимоги пасажирів 
з різними смаками та фінансовими можливостями. Конкуренція на 
підставі часу (сезону) круїзної подорожі полягає в диференціації 
круїзного продукту за сезоном року (наприклад, новорічні та різдвяні 
круїзи) або за часом події (приміром, Олімпійські ігри, чемпіонати 
світу з футболу тощо). Також круїзний сезон є одним із головних 
чинників, що впливають на стратегію круїзної компанії щодо 
ефективного використання круїзних лайнерів. Конкуренція на підставі 
маршруту круїзу – важливий та складний чинник, що включає 
тривалість круїзу, кількість відвідуваних портів, число пропонованих 
екскурсій тощо. Нарешті, процес продажу круїзних турів також надає 
конкурентні переваги тій круїзній компанії, яка швидше впроваджує 
сучасні комунікаційні технології, продаж через Інтернет тощо. Отже, в 
результаті того, що нині круїзні компанії надто зосередилися на 
вищенаведених площинах досягнення конкурентних переваг, вони 
випустили з виду такий потужний важель забезпечення корпоративної 
конкурентної переваги, як логістика та управління ланцюжками 
поставок.  

Актуальність активізації застосування логістичних підходів в 
діяльності круїзної компанії з метою досягнення конкурентних переваг 
на ринку зростає у зв’язку с тим, що чотири площини конкуренції, 
розкриті вище, останнім часом виявляють ознаки насиченості, 
вичерпаності, ефективності, що знижується. Логістика та управління 
ланцюжками поставок є важливою складовою круїзних операцій, 
незважаючи на той факт, що круїзні компанії майже не займаються 
питаннями забезпечення потреб потоку круїзних туристів (а він є 
головним потоком у логістиці круїзного туризму, так як і в логістиці 
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туризму взагалі) як до потрапляння на круїзне судно (тобто до початку 
круїзу), так і після закінчення круїзної подорожі (хоча деякі круїзні 
компанії вже почали турбуватися про це шляхом укладання 
відповідних угод з готелями та авіакомпаніями «на березі»). При 
цьому круїзний ланцюжок поставок теж має бути ефективним у сенсі 
доставки «вантажу» вчасно за маршрутом транспортування. Адже 
круїзна подорож є особливим видом водних перевезень, де метою є не 
саме перевезення, а забезпечення задоволення круїзним пасажирам від 
подорожі на круїзному кораблі. Останній можна вважати головним 
пунктом дестинації для круїзних туристів, тому для багатьох з них 
відвідування портів по маршруту з їхніми туристичними атракціями 
має другорядне значення. Логістика та управління ланцюжками 
поставок повинні внести свій внесок у досягнення мети круїзної 
компанії, відкривши нову площину конкуренції та знайшовши новий 
шлях здобуття конкурентної переваги на ринку круїзного туризму. 
Концептуальні основи та практичні особливості логістики та 
управління ланцюжками поставок круїзної компанії як джерела 
конкурентної переваги на світовому ринку круїзних послуг базуються 
на концепції комплексності ланцюжків поставок у круїзному бізнесі, 
яка, в свою чергу, має такі три складники, як  теорія логістичних 
стратегій А. Баска, моделі гнучкості ланцюжків поставок М.Найма та 
матриці П. Краліча, яка визначає певну структуру ланцюжка поставок, 
що потрібна для забезпечення його гнучкості та реалізації ефективної 
логістичної стратегії [2].  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч.пос./ І.Г. Смирнов. – К.: Знання, 2009. – 444 с. 
2. Vaggelas G.K. Analysing the Supply Chain Strategy of the Cruise Industry: The case of  a 
Small Cruise Company/ Vaggelas G.K., I.N. Lagoudis. [Електронне джерело]: Режим 
доступу: www.porteconomics.eu. 

 
 

Соболєва Вікторія Олександрівна 
Київський національний лінгвістичний університет (Україна) 

 
ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ В НІМЕЧЧИНІ У ХХI СТ. 

 
  Німеччина — країна в Центральній Європі. Офіційна назва — 
Федеративна Республіка Німеччина. Складається з 16 федеральних 
земель. Займає площу 357 021 км. Населення — 81,8 мільйонів 
осіб(2001р.)Німеччина межує на півночі з Данією, на заході — з 
Нідерландами , Бельгією, Люксембургом та Францією, на півдні — 
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Швейцарією, Австрією і Чехією,а на сході — з Польщею. На півночі 
омивається Балтійським та Північним морями. 
  Німеччина - "земля списників", від німецького "gar" ("спис") і 
латинського та німецького "man" - людина. Латинською "Німеччина" 
означає: Allemagne - "земля всіх людей", тобто багатьох народів; 
Deutschland - "земля людей"; Nemetsy (польською Niemcy; румунською 
Nemti; чеською Nemecko; угорською Nemet (orszag)) - "земля німих", 
де "німі" - метафора стосовно "тих, хто не говорить нашою мовою". 
Угорська назва запозичена зі слов'янських мов. Німцями, або "німими" 
називали в Київській Русі європейців, які приїжджаючи до Русі не 
розуміли ані слова і тому мовчали. Звідси і "німі", а згодом "німці". 

Стосовно туристичної галузі в Німеччині слід сказати 
наступне: розвинена економіка та інфраструктура галузі 
обслуговування сприяє тому, щоб інтенсивно розвивалась галузь 
туризму. Окрім економічних засад в Німеччині існує цілий ряд 
краєзнавчих, історичних та географічних передумов, які створюють 
сприятливі умови для розвитку туризму. Німеччина багато на 
історичні пам'ятки, які так чи інакше можуть цікавити туристів з інших 
держав. 

Німеччина - яскравий приклад розвитку сімейного 
обслуговування туристичної галузі. Якщо на експорт працюють досить 
великі туристичні фірми, то в межах самої країни більш популярне 
сімейне обслуговування: коли сім'я утримує невеличкий готель і 
пропонує певний пакет туристичних послуг. Щорічно Німеччину 
відвідує біля 10 млн. туристів, які цікавляться історичними 
пам'ятками:визначними місцями, стародавніми фортецями та іншими 
древніми архітектурними пам'ятками. Ще велика частина туристів, які 
відвідують Німеччину - це туристи, які цікавляться природними 
пам'ятками. Шварцвальд, Гарц, Рейнські гори - найбільш привабливі 
місця для даного виду туризму. 

Внутрішній туризм в Німеччині розвинений помірно. Місцеве 
населення переважно відпочиває за межами самої Німеччини. Це 
зумовлено тим, що поруч є такі світові туристичні країни як Італія, 
Іспанія, менше Франція, де вартість туристичних послуг дорівнює 
німецьким, або й нижча за місцеві ціни. Туристський 
ринок стає дзеркалом ринку праці та рівня доходів. Можна 
констатувати нерівномірний розподіл шансів на 
відпустку. Намічається поляризація між мобільними і немобільними 
групами населення. Той, хто не має роботи або мало заробляє, втрачає 
мобільність.  



 

267 
 

Міста Берлін, Гамбург, Бремен і Баден-Баден - беруть участь у 
розвитку міського туризму і можуть похвалитися непоганими 
показниками. У містах відзначається зростання числа, як ділових 
поїздок, так і німецьких та іноземних туристів, яких 
привертають,мюзикли, культурні події або спортивні заходи. Міста, 
протягом багатьох років лідируючі в німецькій статистиці туризму, 
завдяки різноманітному асортименту послуг та великій кількості 
заходів, привертають дедалі більше відвідувачів, що бажають 
здійснити екскурсію, з інтересом провести вихідні дні або невелику 
відпустку. 

Берлінська стіна — комплекс ізолюючих споруджень між 
двома частинами Берліна, зведений за наказом державного 
керівництва СРСР від 13 серпня 1961 року. Проіснував до 9 листопада 
1989, протягом понад 28 років багаторазово добудовувався та 
розширювався, був найбільш укріпленою частиною «німецько-
німецького» кордону, відокремлював Західний Берлін від Східного, та 
навколишніх районів НДР. Стіна була одним із найвідоміших 
символів Холодної війни та поділу Німеччини. При спробі перетнути 
кордон у напрямку Західного Берліна було вбито багато людей. 

Спорудження муру розпочалося в ніч на 13 серпня. Було 
залучено близько 25 тисяч членів воєнізованих «бойових груп» з 
підприємств НДР, що зайняли лінію кордону із Західним Берліном; 
їхні дії прикривали частини східнонімецької армії. В стані готовності 
перебувала радянська армія. 

Для відвідування Західного Берліна громадянам НДР був 
потрібен спеціальний дозвіл. Право вільного проходу мали тільки 
пенсіонери. Спроби нелегального перетину кордону каралися, згідно з 
параграфом 213 карного законодавстваНДР, позбавленням волі на 
строк до 8 років.  

Безпосередніми «жертвами стіни» вважаються ті, хто загинули 
від пострілів прикордонних снайперів НДР або нещасні, які 
підірвалися на мінному полі (всередині «стіни») в період 1961–
1989 рр. 

12 червня 1987 року Президент США Рональд Рейган, 
виголошуючи промову біля Бранденбурзьких воріт на честь 750-річчя 
Берліна, вітаючи прагнення радянського керівництва до змін, закликав 
Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова знести Стіну, 
що символізувало би правдиве прагнення радянського керівництва до 
змін.  
В Німеччині розвинений діловий туризм. Щорічно тут проводяться 
міжнародні виставки і ярмарки, зростає кількість конгресів і 
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конференцій. Центрами ділового туризму є такі міста Німеччини: 
Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін. 

Чималий прибуток Німеччині приносить індустрія туризму–
близько 2, 8 % ВВП (2009р.) Країну щорічно відвідують близько 15 
млн. іноземних туристів.Дуже популярний і в іноземних гостей, і в 
німців бальнеологічний курорт у горах Шварцвальд–Баден-Баден. Він 
визнаний літньою столицею Європи. Вважається, що місцеві води 
виліковують від усіх хвороб. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ НОРВЕГІЇ 

 
Норвегія — найпівнічніша країна Європи. Слово «Норвегія» в 

перекладі означає «шлях на північ». 1/3 країни лежить на північ від 
Північного полярного кола, де сонце з травня по липень майже не 
заходить за обрій. У середині зими на крайній півночі майже всю добу 
триває полярна ніч, а на півдні світловий день триває усього декілька 
годин. 
   Межує на сході зі Швецією, північному сході з Фінляндією і 
Росією. Слово «Норвегія» в перекладі означає «шлях на північ». 
Рельєф: гори і родючі долини, берегова лінія сильно порізана 
фіордами; лісами покрито 25% території; простягається за північне 
полярне коло, на півночі — льодовики; залежні території є в Арктиці й 
Антарктиці. 
  Офіційна мова — норвезька. Існує дві форми норвезької мови. 
Старонорвезька мова «букмол», або книжкова мова, (друга назва — 
«ріксмол» — державна мова), її використовують 80% населення. 
Близько 20% користуються новонорвезькою мовою «нюношк» (друга 
назва — лансмол — сільська мова), яка є сумішшю окремих діалектів 
норвезької мови. Всі норвежці вивчають обидві форми мови. У 
Норвегії проживають також представники національної меншини — 
саамі, які використовують свою рідну мову. 
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  Для туристів Норвегія цікава мальовничими фіордами і 
затишною столицею Північної Європи Осло - столиця і найбільше 
місто Норвегії. До 1624 року згідно карті А. Ортелиуса 1539 року 
столиця вікінгів називалася Викия , з 1624 по 1877 роки називалася 
Хрістіанія , з 1877 по 1924 роки - Крістіанія,  Також відмінними 
гірськолижними курортами і заполярній екзотикою, смачною і ситною 
кухнею, цікавими музеями і прекрасною інфраструктурою. Але 
головне, чим може похвалитися Норвегія - непередаваною 
атмосферою привітності, поваги до індивідуальності та щирого 
прагнення зробити так, щоб гостю сподобалося на її суворих, але 
чарівних північних землях. 
  Завдяки великій кількості культурних об'єктів Осло є 
улюбленим туристичним пунктом. Одним з найбільш відвідуваних 
місць можна назвати замок і фортеця Акерсхус, які практично поклали 
початок міста. Тут знаходяться кілька музеїв, пов'язаних з військовою 
історією Норвегії. 
У центрі міста також розташована ратуша Осло, в якій щорічно 
вручають Нобелівську премію миру. Новий Оперний театр Осло 
знаходиться безпосередньо поблизу гавані, подібно Сіднейським 
оперного театру. 
  Другим за популярністю туристичним об'єктом Норвегії є 
лижний трамплін у Хольменколлене. Серед парків слід зазначити Парк 
скульптур Вігеланда, який містить 227 скульптурних груп, створених 
національним скульптором Норвегії Густавом Вігеландом. Варті уваги 
і парк біля Королівського палацу і Ботанічний сад. 
  Отже, можна зробити висновок, що Норвегія одна з 
найкращих країн яка пристосована для туризму. Головними 
пам'ятками Норвегії є різноманітні ландшафти, які поширені на 
полярному колі. Норвегія славиться своїми фіордами, гірськолижними 
курортами, озерами і лісами. Основними туристичними містами є 
Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм і Тромсе. Значна частина природи 
Норвегії залишилася недоторканою, залучаючи численних туристів і 
лижників. Фіорди, гори і водоспади на заході і півночі Норвегії 
залучають кілька сот тисяч іноземних туристів щороку. 
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Чернишенко Вікторія Вадимівна 
Київський національний лінгвістичний університет (Україна) 

 
МАЛЬОВНИЧА КРАЇНА ХОРВАТІЯ 

 
    Походить від древньої назви племен і хорватів – ( слав. 
хъrvаtъ). Використані дані словника М. Фасмера [1c.1]. Хорватія - це 
місце, де зустрічаються Середземномор'є, Альпи і Паннонія. Небагато 
знайдеться країн у Європі, та й в усьому світі, де настільки чудесним 
чином сусідять унікальні природні комплекси та історичні пам'ятники, 
прекрасне морське узбережжя з сотнями островів і численні замки, 
густі ліси і безліч термальних джерел. Середньовічний Загреб, 
знаменита своїми курортами Істрія, славетний християнський Пореч, 
стародавня Пула і руїни античних споруд; дивовижні курорти 
Дубровнік, Корчула і Макарськарів'єра; національні парки Плітвіцькі 
озера і острови Бріуні. Хорватія вважається одним з найбільш 
екологічно чистих місць в світі. Вона простягнулася вздовж узбережжя 
Адріатичного моря, яке володіє унікальними властивостями. Північна 
частина країни Істрія славиться горбистим ландшафтом, багатою 
рослинністю і середньовічними містечками. Прибережну частину 
Середньої та Південної Далмації прикрашають хребти Динарських гір 
і соснові ліси. Ще один скарб країни - термальні та мінеральні 
джерела. 
  У Хорватію їдуть за спокійним, неспішним і навіть 
відокремленим відпочинком на березі найчистішого моря в оточенні 
химерно вигнутих сосен. У цій порівняно невеликій країні 67 
населених островів і тисяча з гаком нежилих, і на порізаною 
невеликими бухтами берегової лінії, протяжністю майже чотири тисячі 
кілометрів. У Хорватії немає готелів «все включено», шведський стіл з 
успіхом замінюють численні невеликі ресторанчики, дивовижно і 
недорого готують морепродукти, а піца тут, мабуть, навіть краще 
італійської. Замість анімації – виступи національних ансамблів. 
Найкраще в Хорватії оселитися в невеликих апартаментах, які надають 
невеликий приватний басейн, і відмінні меблі, і чудовий вид з вікна. 
Упродовж останніх десяти років туризм в Хорватії перетворився з 
малорозвиненої галузі в одно з головних і пріоритетних напрямів 
розвитку економіки. З кожним роком покращується туристична 
інфраструктура країни, і збільшується кількість іноземних туристів, 
що приїжджають на відпочинок в Хорватію. Відома своєю простотою і 
відсутністю тонкощів туризму Хорватія залишається для наших 
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співвітчизників однієї з найпривабливіших країн з величезним 
санаторно-курортним потенціалом. 
  Останні роки у світі спостерігається тенденція до розвитку 
еко-
туризма.ЧистотаморськоїакваторіїАдріатичногоузбережжянавітьвідміч
ена "Блакитним прапором".В Хорватії налічується 7 заповідників 
національного масштабу, а також 8 великих і 11 невеликих природних 
парків. В сукупності більше за 7% спільної території країни входить до 
складу цих заповідних зон. 
Ще одним перспективним напрямом туризму в Хорватії є організація 
лікувального і оздоровчого відпочинку на базі гарячих мінеральних 
джерел, якими надзвичайно багата країна. Постійно росте кількість 
сучасних термальних курортів, кожен з яких пропонує різні види 
терапії і спеціалізується на лікуванні захворювань, пов'язаних з 
кардіопатологіями, ревматичними ускладненнями, а також з 
порушенням роботи нервової системи. Так, світову славу 
маєхорватський "Нафталан" – унікальний оздоровчий центр, в якому 
застосовуються лікувальні процедури з використанням спеціального 
виду нафти. Тут успішно виліковують шкірні, судинні, нервові і 
кісткові захворювання. А відчути цілющі властивості бруду з місцевих 
термальних джерел у поєднанні з класичною таласотерапією пропонує 
своїм гостям курорт в Шибенике (Середня Далмация).На узбережжі 
Адріатичного моря розташовуються популярні пляжні курорти 
Хорватії, відомі дивовижним поєднанням піщаних і галечних пляжів і 
вікових хвойних лісів. Середземноморський клімат, неймовірно чисте 
повітря, прозорі води Адріатики плюс простота оформлення візи - усе 
це притягає безліч туристів і сприяє розвитку туризму в Хорватії. 
Берегова лінія Адріатичного узбережжя Хорватії умовно розділяється 
на три частини, кожна з яких є окремою курортною зоною - Пулу, 
Дубровник і Спліт. Пулу охоплює територію Истрии, скелястого 
півострова, увитого виноградниками і порослого сосновими лісами. 
Попри те, що пляжі тут виключно крупногалечные, великою 
популярністю користуються місцеві курорти Дуга-Увала, Ловран, 
Медулин, Опатия, Пулу, Пореч, Рабац, Ровинь і інші.Курортна зона 
під назвою Дубровник розташовується в районі Південної Далмации, 
де закінчується гірський хребет і смужка дрібних островів. Регіон 
відомий виробництвом кращих хорватських вин і промисловим 
вирощуванням устриць. Велика частина пляжів в цій частині 
узбережжя покрита галькою, а в деяких місцях берег взагалі скелястий. 
Такі особливості ніяк не відбиваються на туристичній популярності 
Цавтата, Дубровника, Млини, Плата і Млета. Третій курортний район - 
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Спліт – охоплює Середню Далмацию з кращими в країні 
мелкогалечными пляжами і розкішними сосновими борами. Тут 
зосереджена безліч курортних міст, у тому числі Довбешка Вода, 
Брела, Водиця, Макарска, Підгора, Примоштен, Спліт, Трогир, Тучели, 
Шибеник і так далі. Основною гідністю акваторії біля берегів 
Адріатичного моря є глибока прозорість і неймовірна чистота води. 
Саме це щорічно притягає в Хорватію сотні драйверів.Уряд докладає 
зусиль до того, щоб процес оформлення в посольстві документів на 
в'їзд до Хорватії був максимально швидким і простим. Загріб древнє 
європейське місто. Перша згадка про місто відноситься до 1094 року. 
Загреб поділяється на дві частини — «Верхнє місто» (Горні град, 
Градец(ь)) і «Нижнє місто» (Доньї град):«Верхнє місто» — історичний 
центр зі старовинними будівлями. Саме тут розташовуються 
архітектурні пам'ятки: готична церква Святого Марка, барокова святої 
Катерини, палац з капелою Святого Степана, храм святого Марка з 
мозаїчним дахом і кафедральний собор Вознесіння Діви Марії.«Нижнє 
місто» — це сучасні багатоповерхівки, прямі та рівні вулиці, численні 
пам'ятки мистецтва і парки. Центр Нижнього міста називається 
«Зеленою підковою», що утворена гарними алеями, скверами, 
площами і фонтанами. Від Нижнього до Верхнього міста можна 
дістатися на спеціальному фунікулері. Загреб — найбільше місто 
Хорватії і єдине, чиє населення (з урахуванням передмість) перевищує 
1 млн. жителів, що становить більше 20% населення країни. 
  Розважаються в Хорватії прогулянками на яхтах. З інших 
видів спорту пропонуються серфінг, водні лижі, рафтинг, теніс, 
катання на велосипеді. 
  В державі проживає трохи більше 2х ти русинів, найбільше їх 
зосереджено в столиці – Загребі. Хоча країна і маленька, але вона 
сміливо справляється зі своїми проблеми і вдосконалює життя. Туризм 
в Хорватії дуже розвинений і займає важливе місце в економіці країни. 
Отже, загалом це чудова країна. Прибуток Хорватії від туризму 
складає 7 млрд євро за 2013 рік. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 У СФЕРІ  ПОДОРОЖЕЙ ТА ТУРИЗМУ 

 
      Туризм —  як складний соціокультурний та історичний феномен з 
форми проведення дозвілля та способу заняття вільного часу, 
поступово перетворився у фактор світового значення нового століття й 
тисячоліття.  
     Поняття «туризм» визначається в законі України «Про туризм»  як 
тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без 
здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування (стаття 1). 
Такий виїзд людини робить її туристом. 
     За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 
передбачається зростання туристичного потоку до 1,6 млрд. осіб до 
2020 року. Цей факт зумовлює підвищення інтересу з боку держав не 
тільки до проблем розвитку туризму в цілому, а й до питань 
підготовки персоналу підприємств галузі. Практикою доведено, що 
специфіка і складність туристичних послуг і, відповідно, 
туристичного продукту, потребує залучення висококваліфікованих  
керівників, які беруть на себе відповідальність за управління, 
менеджмент і ін. Тому тема роботи є актуальною. 
      У світі існує близько 200 міжнародних організацій, які тою чи 
іншою мірою опікуються  проблемами співробітництва та розвитку 
туризму.  
      Україна не є винятком у світових тенденціях. Для України туризм 
має важливе значення як для забезпечення конституційного права 
громадян на відпочинок, так і для збільшення надходжень від 
туристичної галузі до державної скарбниці. Сприяти успішному  
розвитку  сфери туризму та курортів в регіонах  України   є   
обов’язком державних та регіональних менеджерів.  
    Управління туристичною діяльністю підприємства - це 
цілеспрямований вплив на його персонал і клієнтів для організації та 
координації їх дій у процесі   надання туристичних послуг і полягає в 
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особливому сполученні системного, адаптивного та ситуаційного 
управлінських підходів, результатом чого є максимальна адаптація 
сервісної діяльності туристичних підприємств до сучасних потреб 
споживачів і можливість своєчасно змінювати та оновлювати 
асортимент послуг, що є основою підвищення 
конкурентоспроможності та економічної ефективності. 
    В умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг  
дотримання принципів системи управління, а саме:  спрямованості на 
задоволення споживача; узгодженості цілей керівника підприємства 
та колективу; орієнтація на бізнес – процеси; мотивація поведінки та 
соціальна відповідальність; безперервність вдосконалень, розвитку 
та навчання приносить довгостроковий успіх туроператору «Join 
UP», який  лідирує  на ринку туристичних послуг України і у 
портфелі якого більше 30 власних туристичних напрямків.  
    З метою розширення позицій на ринку туроператор «Join UP» 
пропонує вигоду у співпраці, зокрема: дзвінки з Call - центру та 
запити з сайту; підвищену комісію по всіх провідних операторах; 
унікальні цінові пропозиції тільки для учасників мережі; безкоштовні 
рекламні тури, заохочувальні турпакети за підсумками продажів; 
навчальні програми, яка включають в себе тренінги, семінари та 
вебінари; консультаційну підтримку з юридичних питань, питань 
маркетингу та реклами та ін.  
     Отже, найкраще управління - це те, яке найкращим чином 
дозволяє підприємству ефективно взаємодіяти із зовнішнім 
середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і 
спрямовувати зусилля своїх співробітників і, таким чином, 
задовольняти потреби клієнтів і досягати цілей із високим ступенем 
ефективності. 
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