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СЕКЦІЯ 1
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Шпак Л. О., д.е.н., ректор
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
В останні роки в Україні, яка володіє значним туристичним потенціалом, спостерігається
підвищений інтерес учених і фахівців до проблем розвитку туристично-рекреаційного комплексу як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку країни.
Перспективи розвитку туризму в Україні визначаються дією широкого спектра природних,
історично-культурних, соціальних, економічних, політичних факторів, які мають чітко окреслену регіональну специфіку. Крім того, особливість сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що
формування високорозвиненої національної індустрії туризму та її інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних
проблем у період трансформації суспільно-економічних відносин.
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та реформування економічних відносин актуалізували проблему вибору оптимальних шляхів розвитку національного і регіонального туристичного господарства. Це потребує не тільки теоретичного осмислення суті й
змісту сфери туристичних послуг, а й ставить на порядок денний питання розробки науково
обґрунтованих рекомендацій щодо формування ефективного ринкового механізму економічного регулювання і розвитку туристично-рекреаційного комплексу, в тому числі на регіональному рівні.
Пошук способів активізації використання потужного туристичного потенціалу є сьогодні
найбільш реальним, зважаючи на вкрай обмежені можливості держави у фінансовому забезпеченні розвитку туристичної сфери. Необхідність пошуку раціональних шляхів стимулювання
туристичних процесів диктується також перспективою отримання відчутного економічного
зиску від туристичної індустрії, яка може стати вагомим засобом оздоровлення всієї національної економіки.
В Україні, яка володіє потужним туристичним потенціалом, туризм ще не зайняв адекватного місця у структурі господарського комплексу, незначною є його економічна віддача. Причини такого становища треба шукати не тільки в площині практичних дій, а й у недостатньому
теоретичному осмисленні соціально-економічної суті туризму.
Аналізуючи зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації господарської політики в сфері туризму, ми прийшли до висновку, що в Україні туристична політика знаходиться в стадії
формування, а її реалізація залежить, перш за все, від економічних чинників. За таких умов
вихід із ситуації бачиться в активізації туристичної політики на регіональному рівні, пошуку
нетрадиційних джерел фінансування туристичної сфери та впровадженні методів економічного стимулювання її розвитку.
Нині, крім загального відставання розвитку туристично-рекреаційного комплексу України
від подібних галузей багатьох країн світу, існує досить суттєва диференціація різних територіальних одиниць країни за рівнем розвитку санаторно-курортної і туристичної діяльності.
Основними принципами формування та реалізації регіональної політики розвитку туристично-рекреаційного комплексу є:
• принцип відповідності, що відображає відповідність регіональної туристичної політики
державній туристичній політиці;
• принцип узгодженості з регіональною політикою в цілому;
• принцип ієрархічності, де кожна ланка управлінської вертикалі туристично-рекреацій7

ного комплексу повинна чітко виконувати свої функції в управлінні. З огляду на це, особливу роль потрібно відвести регіональним і місцевим органам управління;
• принцип раціонального поєднання економічного і соціального критеріїв в туристичній
політиці, що забезпечить, поруч з економічною вигодою, одночасно й фінансову підтримку для реалізації соціальних завдань;
• принцип комплексності ілюструє розвиток туристично-рекреаційного комплексу в сукупності з іншими, що забезпечують туристичну сферу, і визначає соціально-інфраструктурний стан регіону;
• принцип об’єктивності відображає відповідність темпів і масштабів туристичного освоєння території об’єктивним можливостям фінансово-ресурсного забезпечення проектів і
програм;
• принцип синхронізації означає, що швидкість реалізації туристичних програм та ініціатив має відповідати темпам здійснюваних економічних реформ;
• принцип забезпечення внутрішньої і зовнішньої конвертованості туристичних послуг
орієнтується на відродження як внутрішнього, так і зовнішнього туризму.
Слід зазначити, що соціалізація туризму повинна відбуватися не тільки в напрямку залучення до туристичної діяльності широких верств населення, а й через створення необхідних
умов для організації короткочасного відпочинку.
Другим важливим напрямком розвитку туризму є його екологізація. Актуальність цього
питання пояснюється не тільки необхідністю збереження природного середовища у процесі
туристичної діяльності, а й стрімким зростанням популярності нового виду туризму – екологічного. За даними Всесвітньої туристичної організації, на екологічний туризм припадає 7–10
% всіх доходів від туризму в світі.
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.
Пріоритетним для України залишається іноземний (в’їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями державної скарбниці та створення додаткових робочих
місць.
Отже, використання принципів стимулюватиме туристичну діяльність в Україні, посилить
взаємозв’язок туристично-рекреаційного комплексу з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. А це, в свою
чергу, сприятиме зростанню авторитету України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужного туристично-рекреаційного комплексу, зростанню добробуту українських громадян, збереженню історико-культурної спадщини, підвищенню духовного потенціалу суспільства.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Друга половина ХIХ–го та початок ХХ-століття відзначилися створенням виробництв: мануфактур, підприємств, організацій промислового спрямування, організацій по переробці продукції, сахарних заводів і ін. напрямків. Основою для них стали інновації з переробки продукції,
винаходи в техніці, зміна відношення влади в соціальній сфері, поява і розвиток менеджменту,
як науки про управління на різних рівнях соціального середовища. Великий вклад внесли американці, французи, німці, росіяни, українці і ін. народи. Серед найвидатніших можна виділити
Томаса Едісона (США), Фредеріка Тейлора (США), Генрі Гантта (США), Анрі Файоля (США),
Томаса Уотсон (США), Джона Девисона Рокфеллера (США), Ніколу Тесла (Хорватія), Миколу
Артемовича Терещенка (Україна), Василя Семеренка (Україна).
Так Томас Елв Едісон (1841-1916) створив промислові зразки електричної лампочки розжарування, електричні двигуни постійного струму, апаратуру розподілу електроенергії споживачам, телефон і фонограф (прилад для запису і відтворення звуку). У 1880–1882 роках Едісон приступив до електрифікації транспорту. Він був одним з перших, хто перейшов від ідей
і намірів до реального застосування електричної тяги на практиці. В лабораторії Едісона було
створено залізо-нікелівий акумулятор, який перевищував характеристики свинцевих акумуляторів, низьковольтний акумулятор і лампу накалювання для шахтарських касок. Він розробив
всю систему електроосвітлення, що включала парогенераторні електростанції, підземні кабелі
та внутрішню проводку, електролітичні лічильники витрати електроенергії, розгалужувальні
коробки, яка ґрунтувалась на трипровідному підключенні при постійному струмі. У 1882 році
Едісон запустив першу теплову електростанцію у Лондоні, а кількома місяцями пізніше — в
Манхеттені, що забезпечувала живленням до 10 тисяч електричних ламп. До 1887 року у США
працювало більше сотні електростанцій постійного струму. Він організував компанію Edison
Electric Light (з 1892 р.– General Electric). Тоді компанія выпускала лампочки освітлення, кабельну продукцію та електрогенератори, сьогодні GE – багатогалузева корпорація і виготовляє
товари від електричних лампочок до систем управління космічними кораблями. За рейтингом
Forbes «Найбільш цінних брендів» GE знаходиться на 7 позиції (2017), з вартістю 34,2 млрд.$.
Стратегія компанії завжди була: «Винаходити слід тільки те, що буде користуватися попитом».
Другим в ряду винохідців того часу можна поставити Ніколу Тесла (1856-1953рр.). Він
перший винайшов і розробив однофазні і багатофазні електричні машини змінного струму та
асинхронні електричні машини. Пізніше він розробляє і випускає дугові лампочки для освітлення вулиць. Досліджує магнітні поля і розробляє теорію передачі енергії на великі відстані.
Винаходить і вдосконалює радіо, рентгенівські промені, підсилювачі передатчиків; турбіну; тіньову фотографію; неонову лампу; трансформаторну підстанцію для передачі струму на великі
відстані; телеавтомат; електродинамічну індукційну лампу; дистанційне управління електричним підводним човном. Він перший запропонував управління механічними системами і став
першовідкривачем робототехніки.
Більшість з винаходів послужили основою для широкого виготовлення і створення промислових виробництв в різних кінцях світу. Промислові виробництва ставали все складнішими, потребували впровадження циклічного і непереривного виробництва і потребували пошуку і нових підходів в управлінні. Основоположниками нових методів і принципів управління вважають
Фредеріка Тейлора, Генрі Лоуренса Гантта, Анрі Файоля, Генрі Форда, Джона Рокфеллера та ін.
Фредерік Вінслоу Тейлор (1856-1915рр., США) - батько наукового менеджменту [1]. Один
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з перших управлінців, який звернув увагу на управління організацією як на процес, в результатах якого повинні бути зацікавлені керівники і робітники. В книзі «Наукові принципи менеджменту» (1911р.) він писав «Головною метою управління підприємством повинно стати
забезпечення максимального прибутку для підприємця, в поєднанні з максимальним благополуччям для кожного зайнятого на підприємстві робітника». Під «максимальним прибутком»
він розумів не тільки великі дивіденди, а розвиток кожного підприємства до найвищого рівня
удосконалення, яке і забезпечує такий високий прибуток. Під «максимальним благополуччям
працівників» він розумів не тільки саму вищу заробітну плату працівників даної кваліфікації у
порівнянні з працівниками на інших підприємствах, а і розвиток кожного працівника до найвищої продуктивності праці, яка допоможе йому виконувати роботу з високою якістю в границях
його можливостей, а підприємство доручить виконувати йому таку роботу. На практиці більшість людей вважає, що інтереси підприємців і робітників протилежні. Наукова організація
управління, напроти, виходить з твердого переконання в тому, що істинні інтереси і тих і інших
співпадають; що благополуччя для підприємця не буде довгим, якщо воно не супроводжується
благополуччям для занятих на його підприємстві працівників.
Ф. Тейлор першим підняв проблему низької продуктивності праці на багатьох нових підприємствах того часу. «Лінива праця» (низька продуктивність), на його думку, пов’язана із
застарілою системою управління (менеджментом), а саме з невідповідністю мотивації і виконаної роботи. Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити науковий аналіз кожного
з виробничих процесів, скорочуючи їх, і активної підтримки керівництва у виборі мотивації.
Гантт, Генрі Лоуренс (1861—1919 рр., США) – соратник Ф. Тейлора [2]. Перший узаконив підходи до планування складних проектів, розбивши їх на частини (під проекти). Він запропонував чітку систему планування на основі трьох параметрів: найменування роботи, її
трудомісткості та часу. Таку методику він представив у вигляді графіка, який назвали в його
честь іменем – графіком Гантта. Таким підходом управлінці користуються до теперішнього
часу. Гантт запропонував оригінальні методики з преміальної оплати праці, розробив теорію
лідерства. Він звернув увагу керівників на людський фактор у виробничому процесі: кожний
працівник вважає свою роботу не тільки як джерело існування, а і як джерело отримувати задоволення від неї. Він стверджував: «Все, що ми робимо, повинно узгоджуватися з людською
природою. Ми не можемо примушувати їх, ми зобов’язані направляти їх розвиток». Він стверджував, що ідеал можливо досягти шляхом постановки перед кожним працівником конкретного виробничого завдання з наперед відомою перспективою отримання премії за своєчасно
і якісно виконаної роботи. Впроваджена розроблена ним методика преміювання за вчасно виконану роботу високої якості дала змогу підняти продуктивність праці більше як в два рази.
Гантт один з перших звернув увагу на соціальну відповідальність бізнесу. Він писав, що
система бізнесу повинна присвяти себе служінню суспільства, в іншому випадку суспільство
може її знищити. Довготривале виживання промислових організацій і суспільства можливе
тільки при умові їх взаємних вигод.
Анрі Файоль (1841-1925 рр., Франція) – батько загального менеджменту. Розробив загальний підхід до побудови менеджменту, як замкнутої системи управління, як системи адміністрування, як системи, якій притаманна послідовність процедур: планування, організація (адміністрування), контроль і координація. Пізніше він ввів процедури мотивації і регулювання.
Запропонований підхід А.Файоля в однаковій мірі може бути використаний на всіх рівнях
структури управління: одного працівника, групи, структурної одиниці підприємства, територіальної громади міста, галузі чи країни.
Концепція Файоля заснована на тому, що будь-яке підприємство має два організми: матеріальний (територію, приміщення, обладнання) і соціальний (люди, процеси і відношення людей в процесі праці). В процесі виробництва кожною складовою слід управляти. За теорією
Файоля управління повинно включати шість груп напрямків управлінської діяльності: 1)
технічних і технологічних, 2) комерційних, 3) фінансових, 4) охоронних, 5) облікових, 6)
адміністративних.
Особливу увагу він уділяв відношенню керівника і робітника, яка потребує не тільки жорстоко планування і контролю, а і особистої відповідальності за можливість виконання плану.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Суттєвим моментом реалізації державно-приватного партнерства у сфері використання природних ресурсів, зокрема щодо здатності активізувати здійснення природоохоронних
функцій за рахунок іманентних йому інвестиційних можливостей є вирішення питання економічної оцінки об’єкту, який надається державою в експлуатацію приватному партнеру.
Найбільш доцільним вбачається методологічний підхід, що базується на принципі “вигоди
– витрати”, й тому при визначенні вартості об’єкту необхідно: оцінити величину очікуваного
доходу від експлуатації і майбутні витрати, обумовлені освоєнням наявних запасів ресурсів;
врахувати витрати, пов’язані з прокладкою необхідних інженерно-технічних комунікацій, які
забезпечують функціонування об’єкту на початок освоєння його запасів; провести грошову
оцінку землі, відведеної під об’єкт; розрахувати розмір відвернутого еколого-економічного
збитку.
Дієвим імпульсом щодо впровадження механізму державно-приватного партнерства в сфері природних ресурсів може стати надання приватному партнеру податкових пільг в якості
грошового вкладу з боку держави, але це питання потребує більш детального дослідження.
Крім того, обов’язковими умовами щодо ефективного використання механізму державно-приватного партнерства в природних ресурсів виступають інституціональне середовище,
наявність єдиного методологічного підходу до вартісної оцінки об’єктів, а також визначення
економічного потенціалу бізнесових структур, що можуть бути задіяні в якості в приватних
партнерів в інноваційні проекти природоохоронної спрямованості.
Базуючись на положеннях забезпечення раціонального природокористування, визначено
методологічні засади розвитку державно-приватного партнерства, які враховують наступні характеристики: по-перше, досягнення найкращих результатів з найменшими витратами
в процесі господарської діяльності економічних і соціальних систем; по-друге, визначення
критеріїв раціональності першочерговим забезпеченням соціальних та економічних інтересів
й потреб людини і суспільства, а також економії сукупної праці; по-третє, забезпечення оптимізації управління виробничою, інноваційно-інвестиційною, соціальною та іншою діяльністю
– на основі використання різних форм господарювання та власності.
В системі державно-приватного партнерства у сфері використання природних ресурсів
пріоритетним є розвиток соціально відповідального партнерства, головною метою якого є
зменшення негативних проявів ринкового механізму на основі участі бізнесу в розробці та
реалізації державної соціально-економічної та екологічної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку.
Проте слід звернути увагу, що хоча однією з основних переваг державно-приватного партнерства вважається соціальна відповідальність та громадська підзвітність, Законом не передбачено звітування органів державної та місцевої влади щодо умов укладання договорів та їх
виконання. В Законі передбачено оприлюднення інформації та вмотивованого роз’яснення
щодо підстав визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу. У
зв’язку із чим вважаємо за необхідне закріплення в цьому законі положень такого змісту: після
укладання договору із приватним партнером, державні партнери оприлюднюють у друкованих
засобах масової інформації ключові умови договору та інформацію щодо очікуваних результатів реалізації проекту; державні партнери щорічно інформують громаду про виконання умов
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договорів, які укладені в рамках державно-приватного партнерства, на основі публікації відповідної інформації у друкованих засобах масової інформації [2].
Аналіз сучасних умов розвитку ринкової економіки в системі державного управління сталим розвитком визначив необхідність зміни у розумінні соціальної відповідальності бізнесу.
Це передбачає перетворення у мотивації і поведінці бізнес-структур, які позначаються на економічній сфері суб’єкта господарювання в процесі взаємодії з іншими суб’єктами суспільних
відносин (працівниками, споживачами, постачальниками, органами державної влади та місцевого самоврядування) та проявляються у поєднанні критеріїв ринкової доцільності й прибутковості – із неринковими елементами у відтворювальній поведінці суб’єкта господарювання
при визначенні його стратегічних цілей, що пов’язано з формуванням партнерських відносин.
Досвід впровадження державно-приватного партнерства в багатьох країнах світу демонструє, що воно повинно бути засновано на базових принципах. Такі принципи містяться в Законі України «Про державно-приватне партнерство» [2]. Зокрема, серед них передбачено: рівність перед законом державних та приватних партнерів; заборона будь-якої дискримінації прав
державних чи приватних партнерів; узгодження інтересів державних та приватних партнерів
з метою отримання взаємної вигоди; незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності
об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності; визнання державними та
приватними партнерами прав і обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства; справедливий
розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства; визначення приватного партнера
на конкурсних засадах, крім випадків, установлених законом. Також виділяються й такі принципи: прозорості, змагальності, підзвітності, законності, зрозумілості, врахування специфіки
регіону, економічної та фінансової сталості, гнучкості, рівності, соціального залучення.
На нашу думку, такий перелік має бути доповнений принципами, що відображають особливості відносин у сфері використання природних ресурсів, а саме: принцип системності,
суть якого полягає в тому, що при реалізації партнерства з приватним сектором у сфері використання природних ресурсів необхідно розглядати її як систему, у якій тісно пов’язані економічні, соціальні та екологічні складові; принцип збалансованості тарифної політики, суть якого
полягає в тому, що при встановленні тарифів приватним оператором повинні враховуватися,
разом з необхідністю покриття витрат і отримання прибутку, ще й фінансові можливості споживачів послуг; принцип обов’язкового виконання умов партнерської угоди, суть якого полягає в тому, що всі умови партнерської угоди є обов’язковими для двох партнерів, а у випадку
не виконання будь-якої з умов повинна бути передбачена сувора відповідальність для кожного
з партнерів, як для приватного, так і для державного; принцип компетентності, суть якого
полягає в тому, що стратегічно важливі об’єкти природних ресурсів можуть бути передані
в експлуатацію тільки тим операторам, які підтвердили свою компетентність і досвід роботи в даній сфері; принцип публічності, суть якого полягає в тому, що діяльність приватного
оператора при експлуатації об’єктів повинна здійснюватися відкрито для громадськості, що у
свою чергу дає можливість їй контролювати діяльність оператора; принцип відповідального
управління об’єктом приватним оператором, суть якого пов’язана зі специфікою цих об’єктів,
у разі невідповідального ставлення оператора до функцій з управління таким об’єктом може
призвести до екологічних катастроф та соціальних конфліктів; принцип взаємної вигоди, суть
якого в тому, що взаємна вигода всіх партнерів допомагає координувати зусилля кожного для
досягнення найбільшої ефективності проектів, що здійснюються.
Література:
1. Хвесик М.А. Інноваційні домінанти сталого розвитку України / М.А.Хвесик, І.К.Бистряков
// Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – 2. – С.188-199.
2. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404 // Відомості
Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст.524.
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ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Якісні
3
Рентабельність
виробництва, продукції, коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, оборотність
дебіторської і кредиторської
заборгованості; освітній рівень працівників, плинність
кадрів високої кваліфікації,
кадровий потенціал, якість
мотиваційної системи, стимулювання

Структурні
4
Номенклатура виробів,
послуг, що надаються;
структура працюючих,
коефіцієнт фінансової
автономії, питома вага
працівників, зайнятих
інтелектуальною працею

Технологічна

Кількість
прогресивних
технологій, що були впроваджені; витрати на оновлення основних фондів,
розмір витрат на технологічний розвиток

Рівень прогресивних технологій, що впроваджуються; коефіцієнт оновлення
основних фондів, коефіцієнт зносу основних фондів,
стан інфраструктури

Питома вага технологічних розробок, які були
впроваджені від загальному обсягу розробок на
підприємстві

Соціальна

Складові
1

Кількість об’єктів соціальної сфери, що знаходяться
на балансі; розмір соціальних виплат, матеріальної
допомоги, соціальні пільги,
доплати за шкідливі умови
праці.

Коефіцієнт плинності ка- Частка премій
дрів, рівень задоволеності
працею, рівень професійної підготовки, медичного
забезпечення, коефіцієнт
ефективного використання робочого часу; рівень
забезпечення працівників
соціальним пакетом.

Розмір штрафів за по- Рівень екологічності тран- Питома вага природозбенаднормові шкідливі вики- спортних засобів
рігаючих витрат; частка
ди; витрати на впровадженвведених ресурсозберіня заходів щодо захисту
гаючих технологій
довкілля

Економічна

Кількісні
2
Чистий прибуток, кількість
розроблених інтелектуальних робіт, кількість об’єктів інтелектуальної власності, кількість реалізованих
інвестиційних проектів

Екологічна

Рівень стійкого економіко-екологічного розвитку підприємств залізничного транспорту
України розраховують на основі кількісних, якісних, структурних показників економічного,
технологічного, соціального та екологічного розвитку [1]. Варто зазначити, що рівень розвитку дозволяє порівнювати рівень розвитку між підприємства галузі, що сприятиме підвищенню
його рівня на основі впровадження необхідних заходів. Також, доцільно визначати рівень стійкого економіко-екологічного розвитку галузі, який надасть можливість визначити зміни в його
розвитку та вклад у розвиток країни. З метою формалізації складових стійкого економіко-екологічного розвитку підприємств залізничного транспорту України в межах кожної складової
визначають такі його показники (табл. 1).
Таблиця 1 – Показники економіко-екологічного розвитку підприємств залізничного транспорту

Джерело: [2, с. 184, 185]
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Слід відзначити, що першим кроком в оцінці рівня стійкого економіко-екологічного розn
витку підприємств залізничного транспорту
на всіх рівнях (підприємства, галузі) є визначення

І
k i  d iзначення.
,
переліку індикаторів, їх питомої ваги,
Питома вага кількісних, якісних
ск граничного
та структурних показників визначається на
i 1основі експертної оцінки, де в якості експертів можуть виступити спеціалісти відповідної функціональної сфери, оскільки кожне підприємство
залізничного транспорту має свою специфіку.
Рівень розвитку за складовими розраховується наступним чином:
n




І ск

k

i

 di ,

(1)
i 1
де Іск – рівень розвитку певної складової стійкого економіко-екологічного розвитку галузі;
kі – і-й показник (індикатор) розвитку певної складової стійкого економіко-екологічного
розвитку галузі;
dі – питома вага і-го індикатора в системі показників розвитку певної складової стійкого
економіко-екологічного розвитку галузі;
n – кількість індикаторів.
Наступним кроком в оцінці рівня стійкого економіко-екологічного розвитку є визначення
питомої ваги кожної складової, яку можна виконати методом експертної оцінки, де в якості
експертів можуть виступити керівники різних ланок управління на підприємствах залізничного транспорту.
Отримані дані щодо рівня розвитку за функціональними складовими, їх питома вага зводяться до інтегрального показника рівня розвитку залізничного комплексу, який розраховується за такою формулою:


І сер

m

 І ск j  g j ,
j 1

(2)

де Ісер – рівень економіко-екологічного розвитку галузі;
Іскj – рівень розвитку j-ї складової стійкого економіко-екологічного розвитку галузі;
gj – питома вага j-ї складової стійкого економіко-екологічного розвитку галузі;
m – кількість складових [3].
Варто відзначити, що розрахунок значень складових стійкого економіко-екологічного розвитку підприємств залізничного транспорту на рівні галузі, дозволить визначити, яка складова
має проблеми, на що слід звернути увагу при розробці та прийнятті рішень щодо підвищення
рівня стійкого економіко-екологічного розвитку галузі. Зрозуміло, що визначення рівня стійm залізничного транспорту, слід визначати за
кого економіко-екологічного розвитку підприємств
допомогою інтегрального показника, який об’єднує різнорідні характеристики стійкого економіко-екологічного розвитку залізничного
сер транспорту
ск таj враховує
j сукупний вплив інтегральних оцінок складових стійкого економіко-екологічного розвитку як підприємств залізничного
j

1
транспорту, так і галузі в цілому.
Результати оцінки дозволять зробити висновки про рівень стійкого економіко-екологічного
розвитку підприємства, галузі в цілому, а інтегральний показник за складовими – про досягнутий
рівень за його функціональними складовими. Виділення кількісних, якісних, структурних показників в системі оцінки рівня стійкого економіко-екологічного розвитку підприємств залізничного
транспорту дозволить врахувати всі аспекти діяльності галузі та отримати інформацію для розробки заходів щодо підвищення рівня стійкого економіко-екологічного розвитку [3, c. 187, 188].


І

І

g ,
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ІНДИКАТОРИ ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Концепція сталого розвитку включає в себе три основні складові розвитку суспільства:
економічну, природоохоронну і соціальну [1, с. 101].
Поєднання та балансування таких компонентів є складним завданням. Взаємодія соціальної та екологічної складових сприяє необхідності збереження однакових прав для сьогоднішніх та майбутніх поколінь на використання ресурсів.
Взаємний зв’язок економічної та соціальної складових передбачає справедливість у розподілі між різними людьми матеріальних благ. У свою чергу, поєднання економічної та природоохоронної компонентів вимагає вартісного оцінювання впливу на навколишнє природне
середовище. Відтак, це потребує нагального вирішення таких питань від багатьох інституцій
на національних та світовому рівнях.
Розглянемо індикатори виміру процесів сталого розвитку суспільства, які поєднують три
вищезазначені компоненти [2, 3]. У цьому контексті великого значення та одночасно викликом
постає питання їх якісного та кількісного оцінювання.
Тому, інформаційне наповнення, точність та адекватність визначення взаємного поєднання 3 складових сталого розвитку, є дуже важливими вимогами до такої системи. Зазначимо, що у світовій спільноті ще не до кінця досягнуто згоди щодо метрики показників сталого розвитку суспільства.
Так, сталий розвиток може оцінюватися шляхом визначення індексу (Isd) в просторі трьох
вимірів: екологічного (Ie), економічного (Iec), соціального (Is), (рис. 1). Це показник, що є вектором, який визначає рівень сталого розвитку. Міра «сталості» цього розвитку (G) характеризується через просторове положення трьох індексів в системі координат (Iec, Ie, Is).

Рисунок 1 – Вимірники сталого розвитку
Джерело: [4, с.7]
Відповідно до рис. 1, рівновіддаленість вектора Isd від кожної з координат (Iec, Ie, Is) буде
відповідати найбільшій гармонійності сталого розвитку. Натомість, його наближення до будьякої з координат визначатиме пріоритетний розвиток за цим виміром при одночасному нехтуванні іншими двома складовими.
Розглянемо детальніше ці показники – індекс економічного виміру, екологічного та соціального.
Індекс економічного виміру (Iec) містить два глобальні індекси:
І. Індекс глобальної конкурентоспроможності, який був розроблений організаторами Світового Економічного Форуму. Він визначається кожного для 130 економік різних країн світу
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та видається у вигляді «Глобального звіту про конкурентоспроможність». У свою чергу, він
включає групи: індикаторів базових вимог; індикаторів підвищення ефективності та індикаторів інноваційності.
ІІ. Індекс економічної свободи містить у собі десять індикаторів. Сюди відносять свободу
торгівлі, ступінь фіскальної свободи, рівень залежності економіки від уряду, монетарну свободу, фінансову свободу тощо. Для розрахунку цих вимірників залучають експертів та фінансових, економічних даних країн світу.
Індекс екологічного виміру (Ie) охоплює двадцять один показник з екології. Вони обчислюються на основі застосування понад 70 різних наборів даних про наявний стан природних
ресурсів у певній країні, стан та рівень забруднення довкілля, можливість цієї держави покращувати свої екологічні характеристики тощо.
По суті, за допомогою цього індикатора можна визначати в кількісній мірі здатність певної
країни охороняти своє довкілля на даний момент часу, а також, на майбутнє. За основу для
такого розрахунку враховується чи є в наявності державна екологічна система; як протидіють
негативним впливам; як зменшують залежність від шкідливих впливів; національні можливості протистояти екологічним викликам тощо.
Індекс екологічного виміру враховує такі показники, як стан атмосферного повітря, земельних ресурсів, якості водних ресурсів, рівня екологічної безпеки, обсяги утворення, накопичення та використання відходів різних класів небезпеки та інші.
Індекс соціального виміру (Is) містить такі показники, як інтелектуальні активи країни,
перспективність розвитку, якість розвитку, розвиток охорони здоров’я та фізичного виховання, рівень освіти, демографічний розвиток, економічну компоненту людського розвитку, політичну свідомість, вплив релігійних інституцій, ефективність влади в країні, рівень відпочинку,
культури, свободи та здоров’я людей, що об’єднані в чотири категорії.
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БАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
ТА ЙОГО ОБЛАШТУВАННЯ ДО ВИКЛИКІВ ЧАСУ
Сталий розвиток сфери освіти в Україні є можливим лише за умов побудови ефективних систем управління на всіх рівнях освітянської ієрархії. Управління освітою – це цілеспрямована якісна
зміна її стану, а її пріоритетом визнано - здобуття освіти - досягнення освітніх цілей [1].
Менеджмент – вид управління; діяльність, спрямована на перетворення вихідної ситуації в
бажану; вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях; цілеспрямований вплив на
колектив працівників з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей [1].
Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, керуючись завченими формулами і постулатами. Сутність сучасного менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань
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управління завдяки раціональному та оптимальному використанню ресурсів: технічних, соціальних, біологічних, матеріальних, кадрових, фінансових тощо. Тому однією із актуальних проблем
сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної кар’єри працівників освітньої
галузі як однієї із складових особистого розвитку, підвищення рівня знань, умінь та компетентності,
тобто постійного руху до успіху протягом життя.
Ситуація невизначеності, мінливості, агресивності зовнішнього соціально-економічного середовища, зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг, низька мотивація педагогів до роботи, зумовлена насамперед відсутністю адекватної заробітної платні та системи стимулів щодо розвитку
творчо-пошукової діяльності, зростаюча прагматичність батьківської громади стосовно педагога та
нівелювання його значення – все це та багато інших факторів вимагають від сучасного керівника
закладами освіти докладання величезних зусиль, професіоналізму в управлінській діяльності.
На початку ХХІ століття старанності, бажання, відданості для гарного керівника вже недостатньо. Зокрема мова йде про якісно новий рівень компетентності, відповідну якісно нову підготовку
до керівної посади, формування професійної управлінської культури.
Треба прийняти як аксіому, що управління - це наука, діяльність і мистецтво. Щоб робити щось
якісно, треба знати, що і як робити, а вже потім можна моделювати, творити [2].
Нині виникає парадоксальна ситуація: керівник не має елементарних знань стосовно своїх
обов’язків, про свою професію дізнається з науково-методичної літератури самотужки. Сучасний
менеджер у всьому світі сприймається як ефективний, інноваційний керівник. Він повинен мати
широкий кругозір і системне нестандартне мислення з питань внутрішнього зв’язку, чинників установи і взаємодії останніх із зовнішнім середовищем. Він повинен мати високі загальнолюдські якості та психологічні здібності, бути готовим йти на розумний і зважений ризик, уміти здійснювати
бізнес–проектування, розробляти, корегувати і здійснювати бізнес–план, вміти здійснювати маркетингові дослідження, прогнозувати розвиток організації з урахуванням потреб і заняття нових ніш.
У ХХІ столітті швидко зростає потреба у висококваліфікованих, досвідчених кадрах, які б відкрили нове бачення на систему освіти. Зараз можна сміливо стверджувати, що «лідери у новому
тисячолітті відзначатимуться не войовничістю і безмежним нахабством, а найвищою професійно–інтелектуальною компетенцією, толерантністю, розумінням себе та інших, відповідальністю,
здібностями до рівноправного співробітництва. Головне місце у їх діяльності посідатиме планування своєї професійної кар’єри, підвищення рівня своєї творчо-пошукової діяльності в управлінні.
Знання, усвідомлення всіх проблем, що виникають в процесі управління діловою кар’єрою являють собою потенціал для їх удосконалення, чому сприяє використання здобутків теорії та практики світового менеджменту, адоптації їх до управління закладами освіти.
Саме тому студентам ВНЗ спеціальності «Менеджмент» можна запропонувати для вивчення
дисципліну «Освітній менеджмент», що дозволить підготувати їх до успішної управлінської діяльності в майбутньому на теренах освітянського простору.
Література:
1. Лунячек В.Е. Педагогічний менеджмент : навчальний посібник / В.Е. Лунячек. – 2-е вид.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкових відносин кожне підприємство прагне досягти конкурентних переваг.
Отримати ці переваги, маючи найпрогресивніше обладнання і найсучасніші технології, стає
дедалі складніше. Перемогти конкурентів можуть лише висококваліфіковані, належним чином
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мотивовані професійні кадри. Ефективність діяльності фірми залежить від кваліфікації персоналу, правильного управління ним. Реалізація цілей і задач управління персоналом підприємства здійснюють за допомогою кадрової політики.
Тобто кадрова політика – важлива складова загальнокорпоративної стратегії підприємства,
а правильна реалізація цієї політики визначатиме його основну конкурентну перевагу. Насамперед це пов’язано з тим, що успішна діяльність будь-якого підприємства в умовах жорсткої
конкуренції залежить не стільки від якісних і кількісних характеристик працівників, скільки
від результативності методів, механізмів, принципів управління ними.
Наразі підходи до формування та реалізації кадрової політики на підприємстві суттєво змінилися. Якщо раніше працівника вважали лише слухняним виконавцем, то нині він має бути
висококваліфікованим, ініціативним фахівцем.
Можна виокремити об’єкти та суб’єкти кадрової політики. Об’єкти кадрової політики –
це працівники зі своїм потенціалом, правові норми та правила. Суб’єктом кадрової політики
підприємства є система управління персоналом організації, яка об’єднує службу персоналу та
керівників різних рівнів [1].
Кадрова політика підприємства має бути спрямована на досягнення кількох цілей. По-перше,
створення працездатного і здорового колективу, який вчасно реагував би на будь-які зміни, впроваджував нові підходи. По-друге, підбір, адаптація та постійне підвищення кваліфікації персоналу.
По-третє, створення такої системи мотивації, завдяки якій будуть досягнуті стратегічні цілі.
Тобто кадрова політика підприємства має бути цілісною кадровою стратегією, яка б об’єднала різні форми кадрової роботи, стилі її реалізації, а також плани з використання персоналу цього ж підприємства. Основними принципами кадрової політики є: законність, комплексність, системність, гнучкість, послідовність, економічна та наукова обґрунтованість.
Створювати кадрову політику керівництво має з визначення потенційних можливостей в
системі управління персоналом та заходів, напрямів роботи з ним, які необхідно посилити,
щоб успішно реалізувати корпоративну стратегію. Розробляючи кадрову політику, керівництво підприємства має враховувати фактори внутрішнього (на які організація може впливати)
та зовнішнього (на які організація впливати не може, але повинна враховувати для точного
визначення потреби в персоналі) середовища. Це дозволить правильно розставити акценти під
час розроблення особливостей кадрової політики організації.
До факторів внутрішнього середовища належать [2]:
- цілі, філософія, місія організації (орієнтуючись на них, формують кадрову політику);
- персонал (пов’язаний з оцінкою можливостей);
- технології (їхній рівень визначає заходи кадрової політики);
- фінанси (можливість фінансувати заходи з реалізації наявної кадрової політики);
- умови роботи, рівень зарплатні, наявна в організації система стимулювання персоналу;
- стиль керівництва (впливає на реалізацію визначеної кадрової політики).
До факторів зовнішнього середовища належать [3]:
- попит на товари й послуги підприємства;
- конкуренти;
- ринок праці;
- вимоги та зміни трудового законодавства;
- науково-технічний прогрес;
- законодавча база, яка впливає на діяльність підприємства;
- політичні фактори;
- міжнародні події.
Визначають такі типи кадрової політики:
- реактивна;
- активна;
- пасивна;
- превентивна.
В разі реактивної політики керівництво здійснює постійний контроль за негативним ста18

ном в роботі з персоналом, аналізує причини виникнення кадрових проблем та конфліктних
ситуацій, розробляє заходи, спрямовані на посилення мотивації.
Активну кадрову політику використовують керівники, які можуть не лише спрогнозувати
ситуацію, а й визначитися із засобами впливу на неї. В такому випадку кадрова служба в змозі
розробити дієву антикризову програму, орієнтуючись на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах організації.
Пасивна кадрова політика наявна тоді, коли керівництво не має чіткої програми дій для
персоналу. Завдання кадрових служб в цьому разі – ліквідувати негативні наслідки, вирішити
конфліктні ситуації, не вдаючись до спроб зрозуміти ці проблеми, їх причини та наслідки.
Превентивна кадрова політика передбачає, що керівник має обґрунтований прогноз розвитку подій, однак в цьому випадку не має засобів, щоб впливати на ці події. Кадрові служби
за такої політики здійснюють діагностику персоналу та прогнозують потребу персоналу на
середньостроковий період.
Кадрова політика також може бути відкритою та закритою. В цьому випадку вид кадрової політики визначатиметься тим, на яке середовище (внутрішнє чи зовнішнє) орієнтується
організація, формуючи свій склад персоналу. Тобто йдеться про те, чи залучає керівництво
персонал зовні, чи розвиває власний.
Отже, адміністрація розглядає кадрову політику як складову управлінської та виробничої
політики підприємства, яка передбачає створення високопродуктивного колективу, команди
однодумців. З погляду персоналу, кадрова політика має не лише сприяти створенню комфортних умов праці, від яких вони отримують задоволення від роботи, але й забезпечувати можливість кар’єрного зростання, впевненість у завтрашньому дні. Тому ефективна кадрова політика
має враховувати інтереси всіх категорій працівників підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ МЕНЕДЖЕРА
Кар’єра – це суб’єктивно усвідомлені власні судження працівника про своє трудове майбутнє, очікувані шляхи самовираження і задоволення роботою. Під діловою кар’єрою розуміють поступове просування по службі, зміну навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагород, пов’язаних із діяльністю працівника. Поняття «кар’єра» не означає
обов’язок й постійне просування вгору по організаційних сходинках. Інакше кажучи, кар’єра
– індивідуально усвідомлена позиція і поведінка, пов’язані з трудовим досвідом і діяльністю
протягом трудового життя людини.
Під трудовою кар’єрою розуміють індивідуальну послідовність найважливіших змін у трудовій діяльності пов’язаних зі зміною положення працівника за вертикальною шкалою складності праці або соціальними сходами робочих місць. Але свою кар’єру працівник порівнює не
лише зі службовим просуванням, а й із життєвими цілями.
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Зокрема, цілі кар’єри полягають у тому, щоб:
- професія (вид діяльності) чи займана посада відповідали самооцінці і тому забезпечували моральне задоволення;
- робота мала творчий характер і надавала можливість досягти визначеного ступеня незалежності;
- праця добре оплачувалась або була б можливість одержувати великі побічні прибутки;
- робота дозволяла продовжувати активне навчання, займатися вихованням дітей і домашнім господарством
З віком та ростом кваліфікації цілі кар’єри зазвичай змінюються.
Тож, ділову кар’єру умовно можна поділити на декілька етапів.
Підготовчий (18–22 років). Пов’язаний з отриманням вищої або середньої професійної освіти.
Кар’єри у повному розумінні цього слова тут ще немає.
Адаптаційний (23–30 років). Здійснюється оволодіння молодим спеціалістом нової професії,
пошук нового місця у колективі. Середина цього етапу може співпасти з початком кар’єри керівника. Вважається, що ідеальним початком кар’єри менеджера є важка, але примітна посада
лінійного керівника, а не «тепле місце» в апараті управління. Вона приносить досвід самостійної
роботи, і в той час не є ключовою, тому можливі невдачі новачка не приносить організації великих
втрат, і у нього не відіб’ють бажання до просування вперед. Тут швидко стає зрозумілим чи має
дана людина здібності до керівника діяльності, і її потрібно якомога швидше просувати вперед, чи
навпаки – повернути до виконання обов’язків спеціаліста.
Стабілізаційний ( 30 – 40 років). Працівники остаточно поділяються на перспективних та не перспективних в відношенні керівництва. Але всі по закінченню цього періоду стають професіоналами. Практика доводить, що найбільшого успіху досягають керівники, які поступово пройшли через усі посади.
Консолідаційний (40–50 років). Перспективні керівники продовжують свою кар’єру, неперспективні освоюють нові сфери діяльності і переходять до «горизонтальної кар’єри».
Етап зрілості (50–60 років). Люди зосереджують увагу на передачі своїх знань, досвіду,
майстерності молоді.
Дворак О.В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Менеджмент»,
Собко А.Б., к.т.н., доцент кафедри
готельно-ресторанної справи та туризму,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ В
УКРАЇНІ ТА НА ПП «ВІД КРАЮ – ДО КРАЮ»
В умовах розбудови української держави туризм стає 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.
Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки.
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни,
забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів
при збереженні економічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Це стосується насамперед
таких привабливих туристсько-рекреаційних зон, як Автономна Республіка Крим, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська,
Черкаська, Чернівецька області, м. Київ, де туризм посідає чільне місце в розвитку економіки.
Світове співтовариство визнало туризм ефективним засобом індивідуального й колективного
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вдосконалення, важливою складовою якого є послуга суто інтелектуального характеру - екскурсія з
її просвітницькою, духовною та освітньою функціями.
Невичерпні екскурсійні ресурси багатьох регіонів нашої країни разом з глибинним національним
духовним корінням і традиціями українського народу дають підставу стверджувати, що саме екскурсії можуть стати активним і змістовним засобом гармонізації особистості, її духовного зростання в
новій демократичній Україні. Вони є джерелом нової інформації, нових вражень і відчуттів. Саме
тому ця тема актуальною в наш час.
Мета дослідження полягає у досліджені екскурсійних ресурсів та використання їх підприємством туристичної індустрії, зокрема, ПП «Від краю – до краю».
Об’єктом дослідження - є теоретичні, методичні та практичні питання щодо оптимізації екскурсійної діяльності України.
Практичне значення роботи полягає в тому, щоб покращити організаційну ланку туристичного
підприємства та виявити можливості й недоліки екскурсійної бази України.
Отже, досліджуючи проблеми організації екскурсійної діяльності в Україні виявлено вагомий
прояв впливу економічних, правових, організаційних, освітніх, культурних, наукових, навчально-методичних процесів на її розвиток з урахуванням національних, європейських та світових тенденції
розвитку туристичної індустрії.
Світова економічна інтеграція туристичної індустрії України потребує чіткого дотримання законів ринкової економіки, зокрема, в системі реалізації екскурсійної діяльності за рахунок адаптації
учасників ринку екскурсійних послуг до міжнародних вимог та вимог ЄС щодо якості та безпеки.
Перераховані чинники розвитку організації екскурсійної діяльності займають вагоме місце серед
головних факторів соціально-економічного поступу туризму. Представники влади, бізнесу, освіти,
культури, охорони здоров’я і довкілля та інші зацікавлені та відповідальні організації повинні працювати разом, щоб гарантувати продовження розвитку екскурсійної діяльності та зростання її вкладу в
поступальному русі суспільства за рахунок інновацій, співпраці і диференційованого підходу до розвитку туризму. Тому, в Україні потрібно створювати умови для реалізації і функціонування нових моделей розвитку, що сприятимуть активізації використання туристичного потенціалу нашої держави.
Ефективна організація екскурсійної діяльності є складовою інклюзивного зростання економіки
туризму та розвитку суспільства, вона є багатофакторним і багаторівневим процесом, основою її є
економіка максимальної зайнятості і взаємодія усіх суб’єктів.
Література:
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МЕНЕДЖМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО
Системи управління ресурсами (людськими, фінансовими, технічними та ін.) створюються
для досягнення певних цілей. Ми називаєм їх система менеджменту. Так поділ системи органі21

зацій на декілька складових частин управління виконується з метою зменшення комплексності
загального управління і підвищення контролю до новоутворених підсистем.
У класичному розумінні менеджмент сталого розвитку в аспекті євроінтеграції України
може бути наступним:
- Місія і бачення організації;
- оперативні, тактичні і стратегічні цілі (задачі) організації (системи управління);
- правильний вибір ключових показників ефективності для моніторингу і аналізу процесу
досягнення поставлених стратегічних задач;
- структура процесів виробництва продукції або послуг;
- організаційна структура співробітників і підрозділів;
- наявність і якість систем інформаційного забезпечення;
- знання відповідних методів теорії прийняття рішень і вивчення операцій;
- врахування специфіки управління персоналом та
- дотримання фінансової рівноваги організації [6, 17].
В жовтні 2012 р. у Женеві (Швейцарія) відбувся семінар Європейської комісії ООН з питань вимірювання (визначення) сталого розвитку [1]. Україні була надана консультація з питань вимірювання (визначення) сталого розвитку, яка в кінцевому підсумку давала загальне
уявлення про діяльність України та інших країн Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії в
області вимірювання (визначення) сталого розвитку.
За її підсумками ми знаємо, що тема сталого розвитку України на сьогоднішній час набуває
все більшого значення і виділяється серед пріоритетних напрямків розвитку країни. Але поки,
що не існує єдиної системи менеджменту вимірювання (визначення) сталого розвитку. В Україні існує вимірювання (визначення) окремих показників сталого розвитку, які не об’єднані в
єдину систему. У цьому процесі задіяні різні міністерства і відомства у рамках своїх повноважень. Наприклад, частина даних для вимірювання (визначення) сталого розвитку передбачено
статистичною службою [2, 248]. Єдиної організації, яка відповідає за вимірювання (визначення) сталого розвитку в Україні на сьогодні немає, хоча у майбутньому передбачається, що це
буде Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Офіційно затвердженної групи показників сталого розвитку в Україні немає. Ми пропонуємо розробити систему показників сталого розвитку на такі групи:
а) екологічні показники (якість і запаси свіжої води, захист морів і прибережних зон, інтегрований підхід до планування і управління земельними ресурсами, сталий розвиток
гірських територій, тощо);
б) соціальні показники (охорона здоров’я, освіта, підтримка екологічного стану поселення
людей);
в) економічні показники (національна політика і економіна інтеграція, зміни структури
споживання, фінансові ресурси і механізми).
На VIII Конференції міністрів «Навколишнє середовище для Європи» (Батумі, Грузія) в
2016 р. затверджено Перелік можливих заходів для «зеленої» економіки [3]. Батумська ініціатива з екологізації економіки (BIG-E) містить заходи для здійснення Стратегічних рамок на
період 2016 – 2030 рр. Використовуючи систему менеджменту сталого розвитку на прикладі
України ми зосереджуємо свою увагу на таких ключових секторах:
а) сільське, лісове, рибне господарство;
б) енергетика, видобування корисних копалин;
в) промисловість;
г) транспорт;
д) водопостачання;
є) видалення відходів;
ж) туризм і
з) житлове будівництво, експлуатація будівель.
На нашу думку, основними підсумками реалізації Порядку денного в області сталого розвитку на період до 2030 року [4, 12], а також з метою врахування комплексногоо управління
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Цілей сталого розвитку [5, 17 – 23] і забезпечення збалансованості всіх компонентів сталого
розвитку: економічного, соціального і екологічного в Україні сформувати національний координаційний механізм.
Основні проблеми з яким стикається Україна у формуванні національної системи менеджменту сталого розвитку за глобальними показниками – прогалини в даних і методології.
Головна задача в області розвитку – підвищення якості життя населення на основі росту
конкурентності економіки, залучення інвестицій і інноваційногог розвитку.
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МОТИВАЦІЯ, МОТИВИ, СТИМУЛИ ТА ЇХ РОЛІ В УПРАВЛІННІ
Мотиваційна система є вищою формою детермінації людської поведінки. Поведінка людини спонукається певними внутрішніми силами, від яких залежить характер і спрямованість
трудової діяльності людини.
В процесі роботи підприємства з персоналом одне з центральних місць управління займає
мотивація співробітників, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їх поведінки.
Орієнтація працівників на досягнення цілей підприємства по суті є головною задачею керівництва персоналом.
Унаслідок зміни змісту праці в умовах науково-технічного прогресу, широкої автоматизації
і інформатизації виробництва, в результаті підвищення рівня освіти і соціальних очікувань
співробітників значення мотивації в управлінні персоналом ще більш зросло, а також ускладнився зміст цього роду управлінської діяльності [1].
Сьогодні, для ефективного управління діяльністю організації потрібні відповідальні та
ініціативні працівники, високо організовані та такі, що прагнуть до трудової самореалізації.
Забезпечити ці якості працівника неможливо за допомогою традиційних форм матеріального
стимулювання, суворого зовнішнього контролю і покарань. Тільки ті люди, які усвідомлюють
зміст своєї діяльності і прагнуть досягнення цілей організації, можуть розраховувати на отримання високих результатів [2].
Мотивація – це процес спонукання людини до певної діяльності за допомогою внутрішньоособових і зовнішніх чинників [1].
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Розглянемо найвідоміші способи мотивації:
– нормативна мотивація – спонукання людини до певної поведінки за допомогою ідейно-психологічної дії: переконання, навіювання, інформування, психологічного зараження і т.п.;
– примусова мотивація, що ґрунтується на застосовуванні влади і загрози погіршення задоволення потреб працівника у разі невиконання ним відповідних вимог;
– стимулювання – дія не на особу, а на зовнішні обставини за допомогою благ – стимулів,
які спонукають працівника до певної поведінки.
Перші два способи мотивації є прямими, бо передбачають безпосередню дію на людину,
третій спосіб – стимулювання – непрямий, оскільки в його основі лежить дія зовнішніх чинників – стимулів [3].
Центральне місце в теорії мотивації займає поняття «мотив».
Мотив – це те, що викликає певні дії людини [4]. Мотив знаходиться «усередині» людини,
має «персональний» характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх по відношенню
до людини чинників, а також від дії інших, що виникають паралельно з ним мотивів. Нерідко
мотиви визначають як не актуалізовану готовність людини до певної поведінки. Актуалізація
мотиву означає перетворення його в головний імпульс психологічної активності, що детермінує поведінку.
Мотив характеризує, перш за все, вольову сторону поведінки, тобто він нерозривний пов’язаний з волею людини. Можна сказати, що мотив – це імпульс і причина людської активності.
Він є переважно усвідомленим спонуканням. Не дивлячись на те, що багато мотивів зароджуються в підсвідомості, проте, вони стають рушійною силою, детермінантної поведінки, лише,
будучи більшою чи меншою мірою усвідомленими. Мотив породжується певною потребою,
виступаючою кінцевою причиною людських дій. Він – феномен психології, суб’єктивної реальності, тобто свідомості і підсвідомості.
Початковою ланкою, першим «полюсом» механізму мотивації є потреба, що виражає необхідність для людини певних благ, предметів або форм поведінки. Потреби можуть бути як
природженими, так і придбаними в процесі життя і виховання. Реальними, такими, що співвідносяться з середовищем формами прояву потреби виступають домагання та очікування.
Вони є наступною після потреби ланкою механізму мотивації. Домагання є звичним, детермінуючим поведінку людини рівнем задоволення потреби. На базі однієї і тієї ж потреби можуть
сформуватися різні домагання і очікування.
Очікування конкретизують домагання стосовно реальної ситуації і певної поведінки. Ґрунтуючись приблизно на однакових домаганнях, очікування, проте, можуть істотно відрізнятися.
Скажімо, в кризовій ситуації, тоді, коли підприємство знаходиться на межі банкрутства, очікування працівників значно нижчі, ніж в звичайний, «нормальний» час. За різних умов домагань
очікування можуть істотно відрізнятися. Так, очікування винагороди за приблизно однакову
працю у американського і українського державного службовця або науковця сьогодні майже
незрівнянні.
Різний рівень домагань і очікувань працівників важливо враховувати в процесі мотивації.
Так, для одного працівника, що звик до скромного заробітку, встановлення місячного окладу,
вищого за колишнього, буде дієвим стимулом, що мотивує добросовісну працю. У іншого ж,
раніше високооплачуваного співробітника, така ж зарплата викличе незадоволеність і стане
демотивуючим фактором. Відповідно, немає нічого більш демотивуючого, ніж низька заробітна плата.
Другим «полюсом» механізму мотивації виступає стимул, що є тим або іншим благом
(предмети, цінності і т.п.), здатними задовольняти потребу при здійсненні певних дій (поведінки). Власне кажучи, стимул орієнтований на задоволення потреби.
Не дивлячись на близькість і співвідносність понять мотиву і стимулу, представляється
необхідність розрізняти їх, хоча в літературі вони нерідко вживаються як тотожні. Мотив характеризує прагнення працівника отримати певні блага, ці блага і будуть стимулом. Стимул
може і не перерости в мотив в тому випадку, якщо він вимагає від людини неможливих або
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неприйнятних дій. Наприклад, пропозиція бригаді будівельників великої грошової суми за
споруду складного мосту через річку не буде для них мотивом дій, якщо вони не володіють
необхідною для цього кваліфікацією і якщо у них немає ні техніки, ні всього іншого, що потрібне для будівництва.
Таким чином, стимул безпосередньо орієнтований на потребу, її задоволення, мотив же є
головною сполучною ланкою, «іскрою», яка за певних умов спалахує між потребою і стимулом. Для виникнення цієї «іскри» стимул повинен бути більш менш усвідомлений і прийнятий
працівником.
Для управління дуже важливо знати спрямованість дій людини (його поведінку), проте
не менше важливо також вміти, якщо треба, за допомогою мотивації орієнтувати ці дії для
досягнення необхідної мети.
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ГРЕЙДИНГ - НАЙЕФЕКТИВНІША СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується необхідністю створення на підприємствах дієвої оплати праці. Політика будь-якого підприємства в області оплати праці є одною з головних частин управління підприємством. Від неї в значній мірі залежить ефективність
його роботи, так як заробітна плата є одним з важливіших стимулів в раціональному використанні робочої сили. Раціональне формування політики оплати праці на підприємстві дозволяє
стимулювати діяльність його робітників, тим самим забезпечуючи прибутковість і рентабельність продукції підприємства та конкурентоспроможність на ринку праці.
В сучасних умовах формування політики оплати праці на промислових підприємствах України використовують гнучкі системи оплати праці. Визначення рівня заробітної плати є важливим
питанням як для працівника, так і для підприємства. На даний момент більшість українських
промислових підприємств змінюють тарифну систему оплати праці на систему грейдингу.
Дослідженню проблем щодо організації оплати праці, визначення її сутності і умовах ринкових відносин приділяли увагу такі вчені-економісти, як Базилюк Д.П., Богиня Д.П., Канюк
В.М., Бойко Є.І., Колот А.М. та інші. Проблеми вибору ефективних форм і систем оплати праці
розглядається вже давно та різними авторами економічних науково-дослідних видань, зокрема
Грішновою О.А., Завіновською Г.Т., Калиною А.В., Котвицьким А.А. та іншими.
Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем розвитку системи грейдів як
сучасної системи оплати праці внесли такі науковці, як Колот А.М., Степанова А.А., Шахно
А.Ю., Бідюк О.О. та інші. Поняттю та впровадження системи грейдингу на підприємствах різних галузей промисловості займаються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, такі як Сліпачук
С., Чемеков В.П., Хендерсон Р.І. та інші.
Але питання застосування грейдування в українських компаніях не досить досліджение, особливо практичний аспект.
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Система грейдів є свого роду корпоративним «табелем про ранги», в якому кожному кластеру (грейду) посад відповідає свій рівень заробітної плати.
Грейдинг – це система проведення оцінки та ранжування посад, в результаті чого посади
розподіляються по групам, або за грейдами, у відповідності до їх цінностей для підприємства, з
метою створення найефективнішої системи мотивування персоналу [1].
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) [2].
Причини запровадження системи грейдингу на підприємствах досить різні. Найчастіше виділяють наступні причини:
– різнорівнева оплата праці при однаковому функціонуванні;
– рівень окладу, встановлений за домовленістю;
– керівництво змушене приймати ситуаційні рішення щодо зміни Фонду оплати
праці (ФОП);
– відсутня можливість співвіднесення значущості діяльності і встановленої оплати;
– відсутні механізми оцінки доцільності витрат на оплату праці;
– система надбавок і доплат носить неуніфікований характер.
Система грейдів - одна з сучасних систем оплати праці. У середніх і великих компаніях
управління фондом оплати праці є складною проблемою, крім того, «непрозора» або несправедлива система оплати праці може істотно знижувати продуктивність співробітників. Тож розробка ефективної, прозорої системи стимулювання персоналу – актуальна проблема для багатьох
компаній.
Тому особливу актуальність набувають питання, які пов’язані з аналізом тенденцій в області
впровадження системи грейдингу на підприємстві, визначення розподілу обов’язків між співробітниками щодо функціонування даної системи на будь-якому промисловому підприємстві.
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ДІЛОВА КАР’ЄРА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
В теорії управління персоналом кар’єра розглядається як результат свідомої позиції та активної поведінки службовця в фаховій діяльності, пов’язаної у одних з посадовим, у інших з
професійним зростанням.
Ділова кар’єра – поступальне просування особистості в будь–якій сфері діяльності, зміна
навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагород, пов’язаних із діяльністю, просування вперед по обраному шляху діяльності, досягнення популярності, слави,
збагачення, вигоди. Наприклад, одержання великих повноважень, вищого статусу, престижу,
влади, досягнення фінансового успіху, можливість бути незалежним.
Кар’єра – це не лише просування по службі. Можна говорити про кар’єру як про вид діяльності, як заняття. Наприклад, кар’єра менеджера, фінансова, наукова, політична, спортивна,
військова, артистична, духовна тощо. Життя людини поза роботою справляє значний вплив на
ділову кар’єру, є частиною кар’єри.
Проаналізуємо декілька видів кар’єри.
Внутрішньоорганізаційна кар’єра означає, що працівник, у процесі своєї професійної ді26

яльності, проходить усі стадії розвитку: навчання, вступ на роботу, професійне зростання,
підтримка і розвиток індивідуальних і професійних здібностей, вихід на пенсію. Ці стадії конкретний працівник проходить послідовно в стінах однієї організації. Ця кар’єра може бути
спеціалізованою і неспеціалізованою.
Міжорганізаційна кар’єра означає, що працівник, у процесі своєї професійної діяльності,
проходить усі стадії розвитку: працевлаштування на роботу, професійний розвиток, підтримка
і розвиток індивідуальних і професійних здібностей, вихід на пенсію. Ці стадії працівник проходить послідовно, працюючи на різних посадах у різних організаціях. Ця кар’єра може бути
спеціалізованою і неспеціалізованою.
Спеціалізована кар’єра характеризується тим, що співробітник, у процесі своєї професійної діяльності, проходить різні стадії кар’єри. Ці стадії він може пройти послідовно як в одній,
так і в різних організаціях. Наприклад, керівник відділу кадрів однієї організації став керівником відділу кадрів в іншій організації. Такий перехід пов’язаний або із збільшенням розмірів
винагороди за працю, або зі зміною змісту праці, або з перспективами просування по службі.
Неспеціалізована кар’єра характерна зокрема, для Японії. Японці дотримуються думки,
що керівник повинен бути фахівцем, здатним працювати на будь–якій ділянці роботи підприємства, а не виконувати якусь окрему функцію. Піднімаючись службовими сходами, людина
повинна мати можливість поглянути на організацію з різних боків, не затримуючись на одній
посаді більш ніж на три роки.
Вертикальна кар’єра – вид кар’єри, з яким найчастіше пов’язують саме поняття ділової
кар’єри, оскільки в цьому разі посування найбільш відчутне. Під вертикальною кар’єрою розуміють підйом на вищу сходинку структурної ієрархії (підвищення в посаді, що супроводжується вищим рівнем оплати праці).
Горизонтальна кар’єра – вид кар’єри, що передбачає або виконання визначеної службової
ролі на сходинці, яка не має формального закріплення в організаційній структурі (наприклад,
виконання ролі керівника тимчасової проектної або цільової групи, програми, тощо). До горизонтальної кар’єри можна віднести також розширення чи удосконалення завдань на колишній
сходинці (як правило, з адекватною зміною винагороди).
Східчаста кар’єра - поєднує елементи горизонтальної і вертикальної кар’єри. Просування
працівника може здійснюватися за допомогою чергування вертикального зростання з горизонтальним, що дає значний ефект. Такий вид кар’єри зустрічається досить часто і може приймати як внутрішньоорганізаційні, так і міжорганізаційні форми.
В організації необхідний постійний аналіз можливостей розвитку кар’єри працівників і
регулярне заповнення форми, яка відображає ( де можливо в балах) результативність їх праці, оцінку кваліфікації, знань, професійних навичок, рівня керівництва, здатність віршувати
проблему, перспективи росту потенціалу на 3–5 років і умовний максимальний рівень посади.
Необхідність управління індивідуальною кар’єрою пов’язана з тим, що більшість людей,
як показують дослідження, зазвичай ставляться до неї пасивно, віддаючи перевагу тому, щоб
цими питаннями займалися їх керівники.
Керівники повинні розуміти, що окремих підлеглих повністю задовольняє теперішня
посада і вид виконуваної роботи. Таких ніколи не слід орієнтувати на професійне зростання і кар’єру. Одночасно керівник має інформувати їх про додаткові можливості, які можуть
надаватися.
Загалом не всі працівники проходять класичні етапи кар’єри: початковий, становлення,
просування, збереження і підтримка досягнутого, завершення, вихід на пенсію. В управлінні
кар’єрою існує концепція, яка називається «плато кар’єри». Плато – це точка в кар’єрі, коли
імовірність подальшого просування вгору стає дуже малою. Цією точкою закінчується вихідна
частина кар’єри.
Література:
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНА
ЗНАЧУЩІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІ ВИМОГИ
У кожної людини є нагальна потреба в позитивній оцінці його діяльності за трьома параметрами: з боку колективу, керівників та безпосередніх споживачів продуктів праці. При
цьому оцінка тільки в тому випадку виражає суспільне ставлення до результатів діяльності
та сприяє задоволенню соціальних потреб особистості, якщо вона виходить з цих трьох джерел. В іншому випадку вона може навіть породжувати негативні явища у трудовій діяльності.
Так, відсутність оцінки з боку споживачів праці або нехтування нею приводить до зниження
якості праці. Без оцінки з боку членів колективу втрачається одна з рушійних сил професійного розвитку. У цій оцінці акумульовано колективний досвід, вона формується значущою для
особистості групою.
Слід, однак, зазначити, що значущість оцінки колективу залежить від рівня його активності, здатності самостійно формувати і виражати адекватну морально-психологічну оцінку
потенціалу працівників і їх ставлення до праці. В оцінці праці керівником відображаються соціальна значущість і відповідність сформованим економічним вимогам. Таким чином, кожний
вид оцінки, якщо класифікувати їх за джерелами, несе певне соціально-психологічне навантаження, визначений акцент оцінювання діяльності. Але тільки разом вони можуть задовольнити потребу особистості в оцінюванні її праці, зіставленні її досягнень із досягненнями інших
осіб в колективі.
Не потрібно віддати перевагу жодній із зазначених оцінок. Деякі з них мають більш
оперативний характер, а отже, їх застосовують частіше. Інші внаслідок організаційних та
виробничих факторів використовують з великими інтервалами часу, що знижує їх вплив на
професійний розвиток особистості. Ці тимчасові відмінності можуть створити у працівника
встановлення більш відповідально реагувати на оперативні оцінки. З меншою енергією здійснюється реагування на оцінювання з тривалим часовим інтервалом. Щоб значущість оцінювання залишалася на високому рівні, воно має бути особливо ефективно за наслідками. Перш
за все необхідно підвищувати значимість оцінювання праці з боку колективу.
У практиці використання оцінок не завжди береться до уваги, через що в колективі, оцінки
якого не враховуються, складається несприятливий психологічний клімат або, навпаки, відбувається консолідація колективу на основі цінностей та інтересів, що суперечать лінії керівництва.
При розбіжності оцінок, які виходять з різних джерел, необхідно встановити його причини.
Слід переконати колектив у хибності його оцінки або відмовитися від амбітних претензій і
визнати колективом неправильність власної оцінки.
Причиною розбіжності в оцінках часто буває різниця в пріоритетах того чи іншого аспекту
діяльності. Нерідко оцінка надається за допоміжний аспект діяльності - це вміння оформити
стенд наочної агітації, написати замітку в газету, організувати і провести святковий вечір і т. п.
Слід зазначити, що й оцінка колективу може бути неадекватною. Так, люди товариські отримують вищі оцінки, ніж заслуговують, а урахування їх реального внеску не беруться до уваги.
У цьому випадку комунікативність, здатність до контакту, більш значущі, ніж професійні якості.
Наприклад, оцінка умінь і навичок відбуваються при оцінюванні діяльності керівника, що
часто виконується за такими ознаками:
- вміння дістати кошти, ресурси, сировину, матеріали тощо;
- вміння довести перевагу, переконати вище керівництво в необхідності певних рішень на
міському, регіональному, державному рівні;
- вміння забезпечити проведення будь-якої відповідальної наради, зустріти гостей, проявити щедрість;
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- вміння налагоджувати контакти з усіма, особливо потрібними людьми (комунікативні
здібності) ;
- знання в спеціальній вузькій галузі, які при цьому оцінюються як базові для вирішення
всіх управлінських проблем;
- симпатія вищого керівництва, що склалася на основі особистих спостережень за діяльністю підлеглого;
- життєва позиція «не виносити сміття з хати».
Деякі із зазначених ознак не забезпечують основну діяльність, тобто в соціальному плані
вони взагалі можуть розглядатися як негативні, але їх часто включають в основні оцінюванні
параметри для того, щоб, маючи негативні оцінки професійних якостей вони урівноважили
оцінку діяльності в цілому [1].
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1. Басарія Т.В. Методи оцінки управлінського персоналу в сучасній компанії. / Ломоносовські
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МЕНЕДЖМЕНТ І МЕНЕДЖЕР – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ
З поняттями «менеджмент» і «менеджер» сьогодні ми зустрічаємось на кожному кроці.
Вони входять у нашу лексику, деякі елементи менеджменту ми уже використовуємо у своєму навчанні і у професійній діяльності. За словами класика менеджменту Пітера Друкера:
«Рідко, якщо взагалі коли-небудь, який-небудь новий інститут так швидко доводив свою
необхідність... як розвивається менеджмент на початку ХХІ сторіччя». Проте, спілкування з
керівниками організацій, підприємств і установ свідчить про їх поверхову уяву щодо змісту
менеджменту.
Вживаючи слово «менеджер», більшість людей ототожнюють його з портретом керівника
нового покоління, який використовує у своїй роботі сучасні гуманні методи управління. Загалом, це так і не зовсім так.
Але перш ніж говорити про менеджера і його функції, потрібно пояснити суть поняття
«менеджмент».
Термін «менеджмент» трактується досить широко:
«Менеджмент – сукупність стратегії, філософії, тренінгів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та зростання прибутку».
«Менеджмент – соціальний і технічний процес, за допомогою якого використовуються ресурси, відбувається вплив на працю людей та здійснюється сприяння змінам для досягнення
цілей організації».
«Менеджмент – процес планування, організації, контролю, приведення в дію організацію
так, щоб досягти координації людських та матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного
вирішення завдань організації».
«Менеджмент – інтегрований процес, яким повноважні особи формують, зміцнюють і керують організаціями для досягнення визначених ними цілей».
«Менеджмент – процес , за допомогою людей, що співпрацюють, і спрямовують свої дії
до загальних цілей».
«Менеджмент – різновид господарського управління в ринкових умовах. Передбачає економічну свободу людей, свободу й обов’язок, керуючись не розпорядженнями зверху, а вигодою, приймати самостійні рішення, цілком відповідати за їх результати» [1,2,3].
Важко сказати, яке з цих визначень є найбільш повним. З певним наближенням до істини
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можна сказати, що менеджмент – це система планування, організації, мотивації і контролю.
При цьому активно використовуються три обов’язкові складові менеджменту: інтелект, психіка та спроможність людини до продуктивної праці.
Менеджмент – це не фіксація існуючого положення, а створення необхідних умов для
ефективної роботи. Не існує неживої експертної системи, що могла б замінити менеджера.
Якщо процес прийняття і реалізації рішень не відпрацьований, у керівництва виникає спокуса
знайти готові теоретичні рецепти й інструменти, за допомогою яких менеджерам можна діяти
в будь-яких ситуаціях. Але замість «інструментального» підходу потрібно вчити менеджерів
думати в конкретній ситуації.
Менеджер може передбачити зміни й керувати ними, бути здатними до постійного відновлення. Менеджер повинен уміти обирати вірну стратегію і чіткий напрямок розвитку, створювати комбінацію можливостей, оскільки успіх рідко залежить від досягнень в одному напрямку. Творчість, уміння синтезувати різноманітні знання й навички, готовність йти на ризик
будуть властиві всім менеджерам.
На менеджерів, які здатні і прагнуть постійно удосконалювати свою майстерність в управлінні, шукати нові грані в теорії й практиці управління, попит буде більший, ніж на їх менш
честолюбних колег. Менеджера можна порівняти з диригентом оркестру. Але в диригента є
партитура, написана композитором. Він тільки інтерпретатор. А менеджер одночасно і композитор і диригент. Це потребує від нього, по-перше, максимально ефективного використання
ресурсів, які він має, насамперед людських ресурсів. По-друге, – гармонізувати кожне рішення
і ідею згідно з вимогами найближчого і віддаленого майбутнього.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
МЕНЕДЖМЕНТУ
Ефективне управління персоналом е запорукою успіху роботи підприємства і виступає як
особлива функція діяльності, пов’язана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою
й оплатою їхньої праці, є важливою передумовою для ефективного функціонування виробництва. Головна мета управління персоналом складається у забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам підприємства.
На зміну теорії, яка розглядала персонал як витрати, які треба скорочувати, з’явилась теорія управління людськими ресурсами. Ця теорія визначає, що персонал – це один із головних
ресурсів фірми, яким треба грамотно управляти, створювати умови для його розвитку, вкладати у нього капітал.
Систему управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалення методів роботи з
кадрами та використанням досягнень вітчизняної і закордонної науки, найкращого виробничого досвіду.
Сутність управління персоналом, включаючи найманих працівників, роботодавців України
та інших власників підприємства полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб’єкта і об’єкта управління. У цих відносинах лежать
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принципи, методи лікування й форми та інтереси, поведінка і діяльність працівників у цілях
максимального їх застосування.
У ситуації ринкової економіки у нашій країні особливо вагомими стають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва.
Успіх роботи підприємства (організації, фірми) забезпечують працівники, зайняті у ньому.
Саме тому сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення із великої числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, що є управлінням кадрової складової
виробництва – персоналом підприємства.
Персонал є найважливішою складовою діяльності будь-якого підприємства. Саме персонал, будучи невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності підприємства, є
основою стратегічного потенціалу, що впливає на його конкурентоспроможність та визначає
напрями подальшого розвитку.
Унікальна властивість персоналу полягає в тому, що він є основою конкурентних переваг
сучасного підприємства, яке прагне зміцнити свої позиції на глобальних ринках. У ХХI ст. це
твердження, за оцінкою зарубіжних аналітиків, знайде силу непорушного закону для успішного підприємництва, оскільки пристосуватися до непередбачуваних і нерідко хаотичних змін
у ринковому середовищі може лише високомобільний, орієнтований на постійний розвиток
персонал. Але, у свою чергу, ця обставина різко підвищить вимоги до управління персоналом
підприємств. Інтенсивні зміни у сфері людських ресурсів (у глобальному, регіональному, національному, демографічному, галузевому, корпоративному, професійному й індивідуальному
вимірах), судячи за наявними тенденціями, набудуть революційного характеру й фахівців у
галузі кадрового менеджменту чекає радикальне зрушення від професійних ролевих стереотипів, що склалися – від адміністратора-бюрократа й управлінця, котрий дотримується реактивного стилю, до принципово нових ролей: стратега, підприємця й маркетолога.
Романенко Є.І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Менеджмент»,
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АНРИ ФОЙЛЯ
Анри Фойль разработал общий подход к анализу деятельности администрации и сформулировал некоторые обязательные принципы управления. Под администрацией он понимал
аппарат управления, который влияет только на коллектив предприятия, не оказывая никакого
влияния на его материальные и экономические факторы производства, хотя администрация
также выполняет оперативное управление предприятием и представляет это предприятие как
юридическое лицо.
Под принципом нужно понимать фундамент, на котором держится последующее утверждение, на основе которого создаются научные теории и законы, юридические документы,
выбираются нормы поведения в обществе.
По А. Фойлю принципы ориентированы на поведение людей. Структурные принципы лежат в основе создания системы взаимосвязанных задач, прав и ответственности, это:
1. Разделение труда. Специализация дает возможность человеку быть более квалифицированным и поэтому более продуктивным. (Цель разделения труда – увеличить объем и повышать
качество производства при затрате тех же усилий).
2. Власть-ответственность. Право отдавать распоряжения и одновременно брать на себя
ответственность, равнозначную праву. (Власть – это право отдавать распоряжения и сила,
принуждающая подчиняться. Власть немыслима без ответственности, и без санкций – награды или наказания, которые сопровождают ее действия).
3. Дисциплина есть двухсторонней: работники должны действовать только по тем распоря31

жениям менеджера, которые обеспечивают эффективное управление. (Это по существу, повиновение, усердие, манера держать себя, внешние знаки уважения, проявленные соответственно установленному между предприятием и его служащими соглашению. Состояние
дисциплины в организации всецело зависит от его руководителя).
4. Единство распорядительства. Каждый служащий должен подчиняться только одному руководителю, чтобы не допускать конфликтов при выполнении заданий.
5. Единство руководства (или направления действий). Люди, занятые в одной сфере деятельности, должны иметь одинаковые цели при выполнении единого плана. (Один руководитель
и одна программа для операций, одна цель).
6. Подчинение частных интересов общим. Этот принцип гласит, что на предприятии интересы служащих, не должны становиться выше интересов предприятия. Это одна из трудностей управления.
7. Вознаграждение персонала. Вознаграждение персонала есть оплата за исполненную работу.
Она должна быть справедливой и по возможности удовлетворять персонал предприятия,
нанимателя и служащего.
8. Централизация. Централизация не является системой управления, хорошей или плохой
сама по себе: она может быть принята или отвергнута в зависимости от тенденций у руководителя и от обстоятельств, но в большей или меньшей степени она существует всегда.
Вопрос централизации или децентрализации – вопрос меры. Дело сводится к нахождению
степени централизации, наиболее благоприятной для предприятия.
9. Иерархия. Иерархия - ряд руководящих должностей, начиная с низких и заканчивая высокими.
10. Порядок. Общеизвестная формула материального порядка: определенное место для каждой вещи и всякая вещь на своем месте. Форма социального порядка такова же: определенное место для каждого человека и каждый человек на своем месте.
11. Справедливость. Для того, чтобы поощрить персонал к исполнению своих обязанностей с
полным рвением и преданностью, надо относиться к нему благожелательно; справедливость есть результат сочетания благожелательности и правды.
12. Постоянства состава персонала. Текучесть персонала является одновременно причиной
и следствием плохого состояния дел. Тем не менее, смены в составе неизбежны: возраст,
болезни, отставки, смерть нарушают состав персонала; некоторые служащие теряют способность выполнять свои функции, другие неспособны брать на себя более ответственную
работу.
13. Инициатива. Инициативой называется возможность персоналу проявлять демонстрировать активность, которая есть силой организации; создавать и осуществлять план.
14. Единения персонала. Не нужно разделять персонал. Разделять враждебные нам силы для
того, чтобы их ослабить (война) – дело искусное; но разделять собственные силы на предприятии – ошибка.
Таким образом, разработанные А. Фойлем 14 принципов управления оставили заметный
след в развитии менеджмента и до сих пор активно применяются в практической деятельности руководителей, которые осуществляет функции управления и отвечает за регулирование,
организацию и функционирование предприятия в целом.
Самодурова Р.О., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності «Менеджмент»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНИКА
Керівник - це працівник, який очолює підприємство, наділений необхідними повноваженнями для ухвалення рішень і несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу. Керівники організують підготовку управлінських рішень, ухвалюють
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управлінські рішення і контролюють їхнє виконання. Праця керівника є складною і відповідальною у системі управління підприємством.
Ефективність керівника залежить не від людей, над якими він має безпосередній контроль,
а від особистості самого керівника. Діяльність керуючого буде неефективною, якщо він не
буде взаємодіяти з колективом і вносити свій внесок у їхню роботу.
Єдиним способом збільшення досягнень є підвищення ефективності праці. Потрібно вміти
використовувати сильні сторони кожного окремого працівника. Це може підвищити ефективність. Адже якщо неможливо збільшити надходження ресурсів, то необхідно збільшити їхню
віддачу. Ефективність саме і є тим інструментом, за допомогою якого можна підвищити результативність таких ресурсів, як знання і здібності.
От тому підвищення ефективності повинне стати одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності організацій. Велике значення має ефективність як інструмент керівника, що
дозволяє досягти більш високих результатів роботи.
Існують п’ять основних елементів для підвищення ефективності праці керівника.
1. Ефективні керуючі повинні знати, на що вони витрачають свій час. Уміння контролювати
свій час є найважливішим елементом продуктивної роботи.
2. Ефективні керуючі повинні концентруватися на досягненнях, що виходять за рамки своїх
організацій. Їм варто бути націленими не на виконання роботи як такої, а на кінцевий результат. Гарний керуючий, перш ніж приступити до виконання того чи іншого завдання,
задає собі питання: «Яких результатів я повинен досягти?» Сам процес роботи та її методи
відходять для нього на другий план.
3. Ефективні керуючі повинні будувати свою діяльність на переважних, сильних якостях, як
власних, так і керівників, колег і підлеглих, а також зобов’язані відшукувати позитивні моменти в конкретних ситуаціях. Їм не слід спиратися на те, що ненадійне. Не можна починати
роботу з вирішення нереальних на даний момент задач.
4. Ефективні керуючі концентрують свою увагу на декількох найважливіших ділянках, на яких
виконання поставлених завдань принесе найбільш відчутні результати. Вони повинні навчитися встановлювати пріоритетні напрями робіт і не відхилятися при їхньому виконанні.
Порожня витрата сил і часу призводить до негативних результатів.
5. Нарешті, ефективні керуючі повинні ухвалювати ефективні рішення. А це насамперед питання системності, тобто процес виконання завдання повинний проходити в необхідній
послідовності. Варто пам’ятати, що ефективне рішення - це завжди судження, засноване,
скоріше, на «розбіжності думок», чим на «погодженості по фактах». Надмірна поспішність
веде до ухвалення невірних рішень. Рішень повинно бути небагато, але усі вони повинні
бути фундаментальними. При ухваленні рішень потрібно керуватися вірною стратегією.
Порушення послідовності виконання процедур управління, особливо при ухваленні рішень, знижує ефективність управління.
Планування особистої праці є невід’ємною рисою свідомої діяльності кожної людини.
План особистої праці має складатися на тиждень, на місяць. Він має бути націлений на вирішення головних завдань, на пошук способів раціоналізації праці.
Отже, з метою підвищення ефективності своєї праці будь-який менеджер повинен:
- уміти визначати важливість і черговість вирішення виникаючих проблем;
- не доручати іншим рішення стратегічних проблем, але другорядні питання передавати
заступникам;
- бути вимогливим до себе й інших, не допускати безвідповідальності; у надзвичайних
ситуаціях діяти швидко і рішуче, але уникати авантюрних рішень;
- з гідністю програвати; бути послідовним і справедливим у своїх діях, одержувати задоволення від роботи.
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Совенко О.В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Менеджмент»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Підбір персоналу – це цілеспрямована робота по залученню в компанію кандидатів, що володіють якостями і навичками, необхідними для поточних і довгострокових потреб організації. Інакше кажучи, це пошук, тестування та наймання людей, які можуть і хочуть працювати,
мають потрібні роботодавцю компетенції, знання та поділяють цінності компанії.
Практика показує, що навіть в умовах кризи і безробіття знайти кваліфікованого вузького спеціаліста – завдання непросте. Професіоналізм співробітників – це найбільш важливий
фактор успіху компанії. Цілеспрямовані та активні підлеглі здатні взяти неперспективну ідею
і перетворити її в досить успішний проект. Але це буде потім. А спочатку потрібно правильно
підійти до підбору персоналу.
Професійний підбір нових працівників не тільки забезпечить режим нормального функціонування компанії, але й закладе фундамент її майбутнього успіху. Наразі існує безліч методів
підбору персоналу, водночас єдиної моделі підбору немає, оскільки кожне підприємство створює свої правила і критерії за якими, власне, і буде здійснюватися підбір персоналу.
Розглянемо, які методи підбору є найпоширенішими у практиці кадрових служб. Особисті характеристики спеціалістів організації не повинні розглядатися окремо від займаної ним
посади і соціальної ролі в колективі. Відповідно, при підборі та оцінці персоналу організації
сучасним керівникам доводиться використовувати не тільки традиційні методи підбору, а й
нетрадиційні.
Менеджер з персоналу повинен ретельно визначити, якими саме з методів він буде користуватися у своїй роботі.
До традиційних методів підбору персоналу, як правило, належать:
- попередня відбіркова бесіда;
- інтерв’ю;
- професійне випробування;
- тестування;
- перевірка рекомендацій і службовий список.
Основною метою попередньої відбіркової бесіди є оцінка рівня освіти претендента, його
зовнішнього вигляду, рекомендацій, переконань і визначення особистих якостей.
Інтерв’ю проводиться безпосередньо кадровим працівником. У ході бесіди важливо отримати
детальну інформацію про кандидата та надати йому можливість більше дізнатися про свої майбутні посадові обов’язки і корпоративну культуру середовища, де йому належить працювати.
Професійне випробування є джерелом відомостей про характер особистості, професійні здібності і навички кандидата. Результат подібного випробування дає можливість описати як потенційні переконання та орієнтації претендента, так і той конкретний досвід, яким він вже володіє.
Тестування дозволяє описати психологічний портрет кандидата, його здібності до професійного і посадового зростання, вміння вибудовувати відносини в колективі, специфіку мотивації та
індивідуальний стиль поведінки.
Інформація рекомендаційних листів або бесід з людьми, які, за словами кандидата, його рекомендують, дозволяє уточнити, яким чином кандидат досяг успіхів на попередніх місцях роботи.
Деякі роботодавці, бажаючи здобути для свого підприємства дійсно «цінні» кадри, наразі
вдаються до нетрадиційних методів підбору персоналу. Людина, яка відправляється на співбесіду, може навіть не уявляти, що там на неї чекає. Традиційні способи інтерв’ю в деяких
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компаніях поступаються місцем нестандартним психологічним методам підбору персоналу.
До нетрадиційних методів, які найчастіше використовують при підборі персоналу, належать:
- інтерв’ю-головоломка. Цей метод полягає в тому, що претенденти повинні відповісти
на «хитромудрі» запитання або вирішити якісь логічні задачі. За допомогою даного методу керівник може перевірити здатність до аналітичного мислення, а також виявити
творчий потенціал кандидата. Найчастіше такий метод застосовується при підборі працівників розумової праці й «креативників»;
- фізіогноміка – це метод визначення типу особистості людини, її душевних якостей і стану здоров’я, виходячи з аналізу зовнішніх рис обличчя і його виразу. На думку сучасних
фізіогномістів, будь-яку зміну в рисах обличчя можна пов’язати зі змінами всередині і
емоційними трансформаціями. В даний час багато менеджерів з персоналу використовують ці знання для підбору співробітників;
- стресове інтерв’ю (або шокове інтерв’ю). Даний метод використовують при підборі
співробітників на такі посади, як касири, операціоністи в банках, пожежні, співробітники міліції, і навіть спеціалісти з персоналу. Цілі такого інтерв’ю є визначення стресостійкості кандидата за допомогою створення для нього стресових умов і оцінки його реакції.
Недоліки стресового інтерв’ю в тому, що воно справляє вкрай неприємне враження на
кандидата на вакантну посаду. І навіть якщо він сподобався після такої перевірки «на
міцність», то ваше ставлення може не сподобатися йому й він просто відмовиться у вас
працювати;
- brainteaser-інтерв’ю (дослівно «інтерв’ю, яке лоскоче мозок»). Суть даного методу
складається в необхідності відповіді кандидата на хитромудре питання або рішення логічного завдання. При цьому мета полягає в перевірці аналітичного мислення, а також
творчих здібностей майбутніх співробітників;
- графологічний аналіз (експертиза почерку і аналіз стилю викладу). Це ще один з незвичайних методів підбору персоналу, який досить поширений у європейських компаніях
і являє собою експертизу почерку. Однак ефективність графології на сьогоднішній день
є спірним питанням.
Незважаючи на те, що багато компаній використовують нетрадиційні методи підбору персоналу, менеджери з персоналу досить часто з недовірою ставляться до них, сумніваючись
в ефективності їх застосування. Крім того, вони мають свої недоліки: нетрадиційні методи
підбору персоналу не дають можливості розкрити професійні якості кандидата і через це не
можуть використовуватися самостійно.
Отже, беручи до уваги той факт, що в сучасному світі персоналу приділяється велика увага,
необхідно ретельно планувати процес підбору персоналу, методи та засоби, якими буде досягатися результат. Також важливо розуміти, що комбіновані методи підбору персоналу матимуть кращий результат, ніж окремі, оскільки лише в комбінації цих методів розкриваються як
професійні, так і особисті якості претендентів. А провівши аналіз ефективності всіх методів
підбору та пошуку персоналу, можна підібрати ті, які є найбільш прийнятними для компанії, і
таким чином, можна напрацювати власну систему підбору персоналу.
Література:
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2. Методи підбору та пошуку персоналу [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://
mykniga.com.ua/biograph/metodi-pidboru-ta-poshuku-personalu.html.
3. Особливості сучасних нетрадиційних методів відбору персоналу [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://socionics.lite-web.net/ Особливості%20сучасних%20нетрадиційних%
20методів%20відбору%20 персоналу.
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СЕКЦІЯ 2
НОВІТНІЙ ПОГЛЯД НА МЕНЕДЖМЕНТ
Чудаєва І.Б., д.е.н., доцент,
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПОГЛЯД НА ПРИРОДУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ І СТИЛІ УПРАВЛІННЯ
Україна перебуває у процесі трансформації. Держава змінюється, і ці перетворення дають
можливість змінити парадигму мислення щодо ідеального менеджменту. Добре керована організація має бути результативною та ефективною. Забезпечення цього і є завданням менеджменту.
Численні дослідження показали, що менеджери працюють у безжальному темпі, їх діяльність характеризується стислістю, різноманітністю й дискретністю, вони чітко орієнтовані на
прямі практичні дії. Не виявлено важливих закономірностей чи хоча б принципів того, як менеджери планують свій час, обробляють інформацію, ухвалюють рішення. Вони перескакують
від питання до питання, постійно реагуючи на нагальні потреби, підлаштовуються під умови,
продиктовані робочим навантаженням. На додаток до впорядкування виняткових ситуацій менеджерська робота передбачає виконання низки постійних обов’язків, утому числі участі у церемоніях, переговорах, зустрічі з важливим клієнтом [1].
Роботу менеджера можна описати через різні «ролі», стилі або моделі поведінки, що відповідають посаді. Розв’язуючи завдання, кожна роль зосереджується на питаннях:
Перша роль – Що має бути зроблено?
Друга – Як це має бути зроблено?
Третя – Чому це має бути зроблено?
Четверта – Хто це має зробити? [1]
Першу роль, яку менеджер повинен виконувати в будь-якій організації – виробник, – створює
бажаний результат, задля якого організація існує (сенс існування, важлива місія) і який робить
її успішною. Мета виробника – задовольнити потреби клієнта і знати, чому вини до вас приходять. Знати вашу особливу нішу на ринку. Знати технологію створення продукту, який потрібен
клієнтові. Оцінити роботу можна за кількістю людей, які звертаються за вашим конкурентним
продуктом чи послугами. А головне – вивчити особливості своєї організації.
Друга роль – адміністрування – працює над тим, щоб організаційні процеси були систематизовані: щоб компанія робила правильні справи у правильному порядку з правильною інтенсивністю, що забезпечує ефективність роботи у поточний період. Хороший адміністратор потрібний для зростання організації. Завдання цієї ролі – зробити організацію прибутковою.
Третя роль – підприємець (стратег) – передбачає напрям для організації, генерує результативність організації у середовищі постійних змін. Це роль, яка поєднує креативність із бажанням
приймати ризики, гарантує результативність організації протягом тривалого періоду.
Четверта роль – інтегратор – створює клімат, етично-поведінкову систему, систему цінностей, які б мотивували людей в організації працювати разом, як команда, і забезпечували довгострокову ефективність організації. Оскільки період життя організації має бути довгим, довготривала ефективна цілісність залежатиме від того, чи створено команду, у якій розуміють один
одного, довіряють один одному та поважають, доповнюють уміння один одного та доповнюють
один одного у стилях управління. Ця роль є ключовою для успіху.
Отже, організація може досягти цілей, якщо в ній виконується чотири ролі: забезпечення
потреб клієнтів, організація має бути контрольованою й приводити до передбачуваних результатів, гнучкою та добре адаптуватися до змін і її система повинна бути самоадаптована, щоб не
виникло потреби в зовнішньому втручанні.
Кожна роль є потрібною, а чотирьох разом достатньо для ефективного менеджменту. Невиконання будь якої ролі – один з типів неефективного менеджменту.
Ці чотири ролі можуть пояснити багато феноменів. Із погляду стилів управління – стеногра36

фія для передбачення стилю менеджменту залежно від того, наскільки добре і в якій комбінації
чотири ролі виконуються. Якщо комбінація виконується, то стиль передбачуваний.
Знаючи, яких ролей бракуватиме на різних стадіях розвитку організації, можна передбачити,
які проблеми матиме організація і що їй потрібно зробити, щоб пришвидшити розвиток, або
призупинити спад, і, відповідно, який стиль лідерства більше відповідає одній стадії розвитку
організації й відображається на іншій.
Отже, «управляти» означає виконувати ці всі чотири ролі, незалежно від посади чи рівня в
ієрархії, навіть незалежно, чи є людина формально частиною організації.
Люди можуть стати ефективними менеджерами, тільки якщо отримають можливість розвивати ті ролі, які їм не притаманні. Тому в інтересах організації сприяти розвитку в працівників
стількох ролей, скільки можливо.
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
У зв’язку із сучасними стрімкими трансформаційними процесами в суспільстві, економіці в
Україні, в Європі виникла актуальна потреба реформувати економічну освіту, а також зростає доцільність впровадження інноваційних форм та методів навчання економіки та підготовки нового
покоління фахівців з управління в галузі економіки. Економічну освіту умовно можна розподілити
на два основних компоненти. Перший – це формування цілісних системних економічних знань,
умінь, здатності застосовувати та оперувати ними. Другий компонент економічної освіти – це формування у особистості як учнів, так і студентів особливо важливих якостей, що є необхідні для
ефективного виконання економічних завдань, протягом вивчення економіки, а також у подальшому
самостійному житті:
- формування економічної культури, як складової економічної освіти;
- розвиток економічного мислення як основного компоненту;
- розвиток критичного мислення;
- розвиток підприємницького хисту як складової економічного ресурсу;
- формування підприємницької діяльності;
- розвиток менеджерських здібностей та відповідних умінь тощо [1].
Важливими компонентом для економічної освіти є розвиток економічного мислення.
Економічне мислення це:
а) система поглядів особистості на закономірності економічного розвитку, сутність економічних
явищ і процесів та причини їх виникнення;
б) діалектичне поєднання і взаємодія економічних знань, ідей, теорій тощо в економічній системі. Економічне мислення – структурний елемент мислення людини взагалі. Зміст економічного мислення людини зумовлений типом існуючих суспільних відносин (економічних,
соціальних, політичних, культурних), умовами її життя, місцем у соціальній структурі.
Визначальним фактором змісту економічного мислення є характер існуючих відносин власності, уміння знаходити оптимальні для зростання ефективності окремого підприємства, галузі, варіанти розвитку, орієнтація на найраціональніше використання економічних і природних ресурсів.
Правильне економічне мислення забезпечує раціональне управління діями особистості в практичному житті, а надалі на робочому місці, в масштабі підприємства (об’єднання).
В процесі вивчення економіки формуються елементи економічної культури.
Економічна культура є важливою складовою економічної сфери. Отже складовою еконо37

мічної діяльності є економічна культура, яка визначає ступінь розвитку економіки, темпи економічного зростання; відображає повноту використовування економічних законів, ступінь їх
реалізації; виступає якісною характеристикою участі особистості у житті суспільства, рівня
її економічних знань і умінь господарювання, розвитку економічної свідомості та мислення.
Така культура втілює результат діяльності особистості в економічному середовищі [1, 2].
Економічна, інтелектуальна та духовна культура нерозривно пов’язані між собою і залежать від умов і характеру людської діяльності. Продукти інтелекту орієнтовані на суб’єкта та
являють собою феномени культури. Духовна культура, що виражає прагнення людини, являє
те середовище, в якому існує, функціонує і розвивається культура інтелектуальна. Вони є передумовою формування в людей економічної культури, оскільки ринкові перетворення в Україні
вимагають нових якостей у головного елемента продуктивних сил - людини.
Економічна культура формується через систему економічної освіти, що дасть змогу підвищити професійний і моральний рівень учнів, а потім підприємців для забезпечення ефективної, якісної організаційної та управлінської діяльності. Початок формування економічної
культури відбувається з шкільного віку учнів.
У Європейській довідковій системі (Key Competences for Lifelong. A European Reference
Framework) підприємницька компетентність трактується як здатність особистості втілювати
ідеї у сферу економічного життя, як інтегрована якість, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а також спроможності планувати та організовувати
підприємницьку діяльність.
Підприємницьку компетентність пов’язують із спроможністю володіти засобами, що дають особистості можливість ефективно організувати особисту та колективну підприємницьку
діяльність. Наявність підприємницької компетентності дає змогу особистості учня знаходити
та застосовувати оптимальне поєднання ресурсів у процесі виробництва, створювати і впроваджувати в економічне життя суспільства інновації. Успіх підприємницької діяльності пов’язаний із самоорганізованістю, діловими та особистісними якостями особистості. Важливими
є лідерські якості, уміння розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення в умовах невизначеності, працювати у команді, стимулювати й мотивувати зусилля працівників.
Особистісний компонент підприємницької компетентності представлений сукупністю ділових, організаторських та моральних якостей особистості.
Підприємницька компетентність – це інтегральна психологічна якість особистості учня,
яка проявляється у мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації нових економічних
ідей та дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному житті [1].
Підприємницький хист (підприємливість) може бути в учня вродженим (10%), а в основному таку якість необхідно формувати, розвивати. Підприємницький хист є економічним ресурсом,
який дозволяє поєднати та ефективно організувати три інші економічні ресурси: працю, землю,
капітал. Підприємливість – це здатність людини успішно вирішувати господарські завдання, її організаторські та управлінські навички, здібність передбачати розвиток подій та ухвалювати відповідальні рішення у сфері економіки у практичній діяльності, господарюванні.
Отже, економічна освіта, створює умови для формування особистості менеджера, яка
володіє якостями, які дозволяють успішно і ефективно формувати трудовий колектив, організацію на основі знань про структуру особистості співробітника, уміння розставити та організувати
структурні одиниці колективу. Сучасний менеджер володіє сукупністю принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності, володіє наукою про
управління людськими відносинами, вміє добиватись цілей, використовуючи працю, інтелект,
психологічні особливості і їх сумісність у людей – членів трудових колективів. Отже, менеджер
– це і керівник, і психолог, і майстер мистецтва управління. Креативний менеджер глибоко знає
типологію людей, акцентуацію характерів, визначає соціотипи та види їх психологічної сумісності, прояви типів темпераменту та їх взаємодію в процесі виробництва, різних видів діяльності.
Отже, досвідчений, озброєний сучасними знаннями про стресові стани, дистрес, адаптацію та закономірності виникнення та попередження конфліктів, здатний забезпечити ефективність роботи
колективу, організації.
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
Одним із основних параметрів ринкових відносин виступає розвиток ринку нерухомості як
важливого елементу господарської системи, що крім іншого займає найбільшу частку в структурі світового багатства. Реалізація будь-яких соціальних та економічних проектів неможлива
без нерухомості (для розміщення виробничих потужностей, адміністративної частини тощо).
Значущість ринку нерухомості для економіки країни зумовлена високим показниками доходів,
зокрема до державного бюджету від продажу, оренди державної та комунальної нерухомості,
а також податкових надходжень при укладанні відповідних угод.
У контексті світових економічних тенденцій ринок нерухомості доцільно розглядати як
один з ключових елементів щодо забезпечення інтересів національного характеру. Його розвиток пов’язаний із розвитком економіки. З урахуванням специфіки сучасного етапу розвитку
економіки, зокрема на світовому рівні, що відзначається лише початком її поновлення, - виявлення та аналіз відповідних процесів, їх вплив на ринок нерухомості як об’єкт державного
регулювання - набуває особливої значущості.
Виділення таких процесів (макроекономічних процесів загальнодержавного та регіонального рівня, а також процеси локального характеру) для розуміння сутності розвитку ринку
нерухомості сприяє нівелюванню негативних тенденцій, що впливають на реалізацію національних соціально-економічних інтересів та застосування відповідних державно-регуляторних механізмів [1].
Аналіз процесів розвитку ринку нерухомості є важливим й з позиції формування системи
державного регулювання на загальнодержавному та регіональному рівні. Важливість таких
питань зумовлена значенням ринку нерухомості, а саме: тісно пов’язаний з інвестиціями,
відкладеним попитом, характеристиками інфраструктурного розвитку територій тощо; є активною і найважливішою частиною макроекономічної системи, позитивні зрушення в якій
мають синергетичний ефект; має високу соціальну значущість щодо розв’язання важливих
суспільних проблем.
Ключовою умовою розвитку ринку нерухомості, виходу його зі стану стагнації, й головним напрямом державного регулювання виступає забезпечення балансу цінової пропозиції із
платоспроможним попитом. Встановлення такого балансу з боку держави сприятиме зростанню масштабів як житлового, так й комерційного будівництва, формуватиме сприятливі умови
щодо розв’язання проблем соціального характеру.
Забезпечення відповідного балансу потребує розроблення системи державного регулювання розвитку ринку нерухомості, що передбачає реалізацію комплексу заходів на всіх рівнях
управління та орієнтована на збільшення ринкової пропозиції житла, зменшення цін на нього.
Так, на загальнодержавному рівні необхідним вбачається: по-перше, державне стимулювання будівництва доступного житла; створення механізму безкоштовного виділення державою
земельних ділянок під будівництво доступного житла; впровадження механізму державного
замовлення на будівництво доступного житла; по-друге, впровадження механізму обмеження
інвестиційного попиту на об’єкти житлової нерухомості для уникнення стрімкого і неконтрольованого зростання цін на ринку нерухомості; по-третє, закріплення на законодавчому рів39

ні критеріїв доступного житла. Щодо регіонального рівня: по-перше, формування умов для
збільшення масштабів індивідуального житлового будівництва; по-друге, диференціювання
нерухомості з підвищеною ставкою для житла, яке не використовується власником і не здається в оренду; по-третє, формування системи статистичного моніторингу цін на об’єкти житлової нерухомості. На локальному рівні необхідним вбачається: по-перше, надання державної
підтримки суб’єктам господарювання, які здійснюють будівництво доступного житла; по-друге,
застосування показника собівартості будівництва як основи встановлення економічно і соціально обґрунтованої ціни на доступне житло; по-третє, сприяння формуванню конкурентного середовища на ринку житлового будівництва, зниження адміністративних бар’єрів, запровадження
механізму державно-приватного партнерства у сфері будівництва доступного житла; по-четверте, збільшення державного фінансування щодо будівництва об’єктів доступного житла [2].
На нашу думку, актуальним напрямом реалізації державного регулювання ринку нерухомості, який може забезпечення збалансування попиту і пропозиції щодо об’єктів житлової
нерухомості, є збільшення купівельної спроможності громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. У зв’язку з тим, що на сьогодні найпоширенішими інструментами забезпечення підвищення платоспроможного попиту населення є державні програми у сфері житлові, а
також механізм державного іпотечного кредитування (для здешевлення іпотечних кредитів), необхідним є забезпечення збільшення фінансування відповідних програм. Також необхідним
є продовження діяльності органів державної влади, орієнтованої на зменшення ринкової ставки кредитування на купівлю житла. Позитивний ефект матиме також скасування для громадян,
які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку, від сплати державного
мита при посвідченні договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, які належать їм
на праві власності. Доцільним є надання громадянам, які потребують поліпшення житлових
умов і знаходяться на відповідному обліку, права на одноразове отримання майнового податкового вирахування у разі придбання ними об’єкту житлової нерухомості.
Таким чином, державне регулювання ринку нерухомості має враховувати оцінку характеру етапів (фаз) розвитку ринку, що дає змогу більш ефективно нівелювати від’ємні наслідки
перепадів і коливань, що обумовлюють параметри гарантування національних інтересів, а також
застосування механізмів превентивної дії на всіх рівнях державного управління. Для більш повного врахування етапів (фаз) розвитку ринку нерухомості доцільним вбачається конкретизувати
процеси відповідних фаз, на які має чинити вплив державне регулювання, деталізувати їх та визначити параметри. При цьому система державного регулювання ринку нерухомості має передбачати: підсистеми функціонування та розвитку; охоплювати рівні впливу чинників, діагностику та
структурний аналіз; загальноекономічні та функціональні процеси; моніторинг розвитку ринку
нерухомості і його сегментів; оцінку інвестиційної привабливості (рейтингу) об’єктів нерухомості; управління комплексами об’єктів нерухомості; розроблення моделі прогнозування інвестиційних процесів ринку нерухомості; розроблення алгоритму управління об’єктами комерційної
нерухомості; оцінка девелоперських проектів; систематизація механізмів та заходів державного
регулювання ринку нерухомості з урахуванням процесів відповідної фази розвитку ринку.
За результатами аналізу процесів, що відбуваються на ринку нерухомості у контексті сучасних макроекономічних тенденцій, можемо зазначити, що український ринок нерухомості
(зокрема житлової) перебуватиме у стані рецесії. Ключовою його тенденцією буде подальше
повільне зменшення рівня цін. Разом із тим, існуючі тенденції падіння цін на об’єкти житлової нерухомості будуть недостатніми для забезпечення подолання рецесії ринку. Головною
складовою такого процесу виступає посилення ролі держави як регулятора макроекономічних
процесів на ринку нерухомості (інвестиційних, цінових тощо).
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ КЕРІВНИКА – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Перші дослідження зв’язку IQ (коефіцієнту інтелекту) людини з її успішністю почалися ще
в 20-х роках минулого століття. Досить довго вважали, що той, у кого високий IQ, має набагато
більше шансів досягти успіху в суспільстві, ніж його колеги. Але в кінці 1980-х на початку
1990-х років того ж століття психологи, вивчаючи навички успішних і багатих лідерів, з’ясували, що IQ дуже мало впливає на успіх людини, вірніше сказати між коефіцієнтом інтелекту
людини (IQ) та її успіхами немає ніякого зв’язку. Далеко не «найрозумніші» люди досягають
вершин успіху (наприклад, Дж. Буш молодший). В той же самий час, деякі генії ведуть жалюгідне життя і не можуть розібратися в собі. Як показала практика, частіше за все, успіху досягають ті, хто вміє ефективно взаємодіяти з іншими людьми; хто здатний сприймати емоції як
важливі сигнали; здатний мотивувати себе та інших, позитивно впливати на людей і ситуацію
в цілому; здатний управляти власними емоціями, не дозволяючи їм заважати досягненню мети.
Традиційне розуміння інтелекту і рівня IQ не включало ці аспекти. Тому ввели нове поняття – емоційний інтелект (ЕІ). Він показує здатність людини розпізнавати емоції, наміри,
бажання – свої та інших людей, і управляти ними.
Один із перших проривів в дослідженні впливу емоцій людини на її діяльність відбувся
у 1980 році, коли Рувен Бар-Он, ізраїльський психолог американського походження, почав
працювати в цьому напрямку. Його зацікавив ряд питань: чому, наприклад, деякі люди в емоційному плані більш благополучні, ніж інші? У 1985 році Бар-Он знайшов часткову відповідь
в тому, що він назвав «коефіцієнтом емоційного розвитку» особистості (EQ) на противагу системі оцінки когнітивних або раціональних здібностей, яка склалася, та відома нам як ІQ, або
«коефіцієнт інтелектуального розвитку».
Існує безліч психологічних досліджень стосовно структури емоційного інтелекту, але найбільш повною його моделлю є модель Бар-Она, яку він представив у 1996 році [1]. У цій моделі емоційні здібності розділені на п’ять областей і 15 шкал. Подамо коротку характеристику
компонентів емоційного інтелекту.
Перша область - внутрішньоособистісна сфера, складається з таких аспектів:
- емоційний самоаналіз стосується здатності розпізнавати свої відчуття, розрізняти їх,
знати, чому ви відчуваєте саме це, а не інше, і розуміти той вплив, який ваші відчуття
справляють на оточуючих;
- асертивність – здатність ясно виражати свої думки і почуття, проявляти твердість і захищати свою точку зору;
- незалежність – здатність самостійно ухвалювати рішення і контролювати себе, бути
вільним від емоційної залежності;
- самооцінка – здатність поважати себе, розпізнавати свої сильні і слабкі сторони і бути у
згоді з самим собою, тобто подобатися собі таким, який ти є;
- самовираження – здатність реалізовувати свої потенційні можливості і бути задоволеним своїми досягненнями на роботі і в особистому житті.
Друга область - міжособистісна сфера, складається з таких аспектів:
- емпатія – здатність розуміти, що відчувають і думають інші, дивитися на світ очима іншого;
- соціальна відповідальність – здатність проявляти свої бажання і готовність до співпраці,
бути корисним і конструктивним членом своєї соціальної групи;
- міжособистісні відносини – це здатність встановлювати і підтримувати взаємовигідні
відносини, засновані на взаємних поступках і відчутті емоційної близькості.
Третя область – сфера адаптивності, складається з таких аспектів:
- уміння вирішувати проблеми – здатність виявляти і формувати проблеми, а також виробляти і впроваджувати в життя потенційно ефективні шляхи їх вирішення;
- гнучкість – здатність перебудовувати свої емоції, думки і поведінку відповідно до умов і
ситуацій, що змінюються;
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- оцінка дійсності – здатність бачити світ таким, яким він є, а не таким, яким би ви хотіли
його бачити, або таким, яким ви його представляєте.
Четверта область – сфера управління стресами, складається з таких аспектів:
- толерантність до стресу – здатність протистояти несприятливим подіям і стресовим ситуаціям, не відчуваючи симптомів фізичної або емоційної напруги завдяки активному і
упевненому подоланню стресу;
- контроль імпульсивності – здатність встояти перед імпульсом, спокусою або уміти відкладати цей порив до дії.
П’ята область – сфера загального настрою, складається з таких аспектів:
- задоволеність життям – здатність відчувати радість від життя, бути задоволеним як собою, так і іншими людьми, уміти веселитися;
- оптимізм – здатність бачити світлу сторону життя і зберігати позитивний настрій навіть
у разі неприємностей.
Зрозуміло, що менеджеру будь-якого рангу в ідеальному випадку необхідно володіти всіма
компонентами емоційного інтелекту на високому рівні. Однак, результати численних досліджень
зарубіжних науковців показують, що для керівників-лідерів існує деякий набір компонентів емоційного інтелекту, які необхідні для успішного виконання управлінських функцій [2].
Емоційний інтелект лідера впливає на результати його діяльності таким чином: кожний керівник створює навколо себе певну атмосферу або клімат. Під кліматом розуміють поєднання
шести основних чинників, що формують середовище в будь-якій організації: гнучкість, що
визначає, наскільки вільно почувають себе співробітники, проявляючи ініціативу і впроваджуючи інновації; відповідальність людей в організації; відчуття кожного співробітника, що
його робота справедливо оцінюється та винагороджується; ясність розуміння задач, що стоять
перед компанією та її цінностей; відданість загальній меті організації; рівень встановлених в
компанії стандартів.
Більшість досліджень про емоційний інтелект, так чи інакше, пов’язані з лідерством. Ідея в
тому, що лідери – це люди з розвинутим емоційним інтелектом. І це тому, що розвиток емоційного
інтелекту дозволяє позбутися багатьох страхів і сумнівів, почати діяти і спілкуватися з людьми для
досягнення своїх цілей; емоційний інтелект дозволяє розуміти мотиви інших людей, «читати їх як
книгу», тобто знаходити потрібних людей і ефективно взаємодіяти з ними [2].
Незалежно від своїх намірів, лідер може досягати результатів силами багатьох людей, що
підвищує ймовірність успіху лідера в порівнянні з однією людиною. Тобто високий рівень EQ
дозволяє йому оточувати себе розумними людьми і використовувати їх геніальність.
Емоційний інтелект дуже допомагає при створенні свого бізнесу. У людини з високим емоційним інтелектом просто не буде внутрішніх гальм, вона в ході справи з’ясує походження
своїх страхів та з оптимізмом рухатиметься до своїх цілей. Таким чином, навик розуміння
своїх емоцій напряму пов’язаний з ефективністю досягнення своїх цілей.
Поза всяким сумнівом, керівнику важливо прагнути розвивати рівень свого емоційного
інтелекту. Це може значно спростити життя і допомогти просуванню по кар’єрним сходам. По
Гоулману, для розвитку емоційного інтелекту потрібно засвоїти 4 основні навики [3].
1. Розуміти свої емоції. Наскільки добре людина розуміє себе, настільки добре розвинений
її EQ. Тому треба навчитися прислухатися до своїх емоційних реакцій.
2. Контролювати емоції. Якщо у людини погано з емоційним контролем – її чекає багато
складнощів на шляху до успіху. Безконтрольний гнів, образа, сльози, агресія на оточуючих,
відчуженість, депресії і безліч інших подібних реакцій зіпсували кар’єру і бізнес не одній
розумній людині. При цьому контролювати емоції – не значить пригнічувати і витісняти їх.
3. Бути емпатійним, або розуміти почуття інших. Якщо всередині бушує емоційна буря,
то людина не в змозі тонко і точно сприймати те, що відбувається з оточуючими. Оволодівши
першими двома навичками, розвивається і здатність краще відчувати і розуміти інших людей.
І тоді ми не будемо звертатися з важливими питаннями до роздратованого начальника, а прийдемо в потрібний момент.
4. Впливати на інших людей. Найбільш ефективно ми можемо це робити, коли у нас добре
розвинені три попередні навички. Дослідники EQ стверджують, що ми впливаємо один на одного,
навіть коли мовчки їдемо в одному ліфті. Це пов’язано з тим, що та система людини, що відповідає
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за емоції, на відміну від всієї решти систем, відкрита: по ледве вловимих і тонких, але численних
сигналах ми відчуваємо емоційний стан один одного, навіть коли нічого не говоримо.
Отже, високий емоційний інтелект керівника дозволяє йому досягати більшого, витрачаючи менше засобів і сил, і одержуючи при цьому визнання підлеглих.
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ:
КОНТАКТНІ АУДИТОРІЇ І ЇХ ВПЛИВ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА
Вітчизняні підприємства діють в умовах посилення нестабільності зовнішнього середовища,
що особливо гостро потребує подальшого дослідження способів реагування найбільш адекватним чином на зміни. Це дозволяє уникнути ризиків і скористатися можливостями цього середовища
Жодне підприємство не може існувати без постійної (не завжди добровільної) взаємодії, наприклад, з органами законодавчої і виконавчої влади, засобами масової інформації, з іншими
підприємствами. На його діяльність безпосередньо або опосередковано впливає безліч суб’єктів
ринкових відносин і зовнішніх чинників. Оскільки вони є як джерелом нових можливостей, так
і серйозної загрози, то їх необхідно знати, постійно вивчати, вміти прогнозувати тенденції їх
розвитку, використовувати можливості, що надаються ними, для досягнення своїх цілей і вироблення стратегії поведінки.
На певному етапі функціонування підприємства, коли на нього негативним чином впливають
зовнішні чинники, підприємство може зіткнутися із кризовою ситуацією, спроможною зруйнувати його або привести до інших незворотних наслідків.
Контактна аудиторія - різні групи людей, які фактично або потенційно впливають на діяльність підприємства. Наприклад, підприємству, щоб викликати певну реакцію (доброзичливість,
хороші відгуки, витрати часу або грошові пожертвування) якоїсь громадськості, необхідно розробити таку пропозицію, яка буде настільки привабливою для основних контактних аудиторій,
що призведе до бажаної у відповідь реакції. Контактні аудиторії - це не тільки ті люди, що оточують підприємство, а й ті, що формують його імідж. Серед них виділяють лідерів громадської
думки - політиків, спортсменів, естрадних зірок.
Вчені-економісти вважають, що підприємство функціонує в оточенні контактних аудиторій
шести типів, й виділяють такі контактні аудиторії:
1) фінансової сфери (фінансові кола), наприклад, фондові біржі, банківські організації, інвестиційні компанії, брокерські фірми, акціонери, дебітори, кредитори, фінансові консультанти. Фінансові кола впливають на можливість підприємства забезпечувати себе капіталом, тобто на отримання грошових коштів;
2) державних установ — це працівники державних установ, які прямо або побічно впливають на діяльність підприємства (державні службовці, які відповідають за реєстрацію,
працівники податкової служби і статистичних органів, пожежної інспекції і санітарно-епідеміологічного контролю);
3) засобів масової інформації — це організації, що випускають газети, журнали, а також радіостанції, телецентри і їхні співробітники (журналісти, ведучі випусків новин, редактори,
економічні оглядачі, співробітники відділів реклами та інформації). Наприклад, спонсор43

ство підприємством спортивного заходу здатне викликати схвальний відгук публіки й таким чином зміцнити його позитивний імідж;
4) груп суспільної дії (цивільні групи дій, громадські організації) — організації споживачів,
групи захисників навколишнього середовища, активісти руху за здоровий спосіб життя,
представники національних меншин тощо;
5) місцевої громадськості — місцеві громадські організації (наприклад, ради ветеранів), організації, розташовані поблизу підприємства, жителі прилеглих до підприємства районів;
6) внутрішні, тобто ті, що складаються із штатних і позаштатних співробітників (наприклад,
робочих і службовців різного рангу, добровільних помічників, акціонерів, членів профспілки), які зацікавлені в успіху діяльності свого підприємства й розповсюджують своє
позитивне ставлення на решту контактних аудиторій.
Таким чином, підприємству для забезпечення реалізації своїх товарів і послуг недостатньо
оптимізувати виробництво й створити задовільні відносини з клієнтами. Йому потрібно також
налагодити ефективні й взаємовигідні партнерські відносини з постачальниками, роздрібними й
маркетинговими посередниками, контактними аудиторіями, які цікавляться роботою підприємства й здатні впливати на його діяльність, а також враховувати діяльність конкурентів.
Кедись Р.М., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Менеджмент»,
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ефективність діяльності будь-якої організації здебільшого визначають такими основними
факторами, як система управління, виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація та потенціал до розвитку. Але, окрім цього, до важливих чинників належить і організаційна культура підприємства – умовна система, яка складається з набору правил, норм і стандартів, які визначають взаємодію та злагодженість членів колективу, структурних підрозділів,
центральних факторів розвитку організації. У зв’язку з цим дослідження впливу організаційної культури на роботу персоналу стає дуже актуальним.
Поняття «культура» відоме людству з незапам’ятних часів. Але лише в 70-80-х роках ХХ
століття у зв’язку з переоцінкою ролі персоналу в діяльності організації почала вибудовуватись концепція організаційної культури. В різних дослідженнях під організаційною культурою
розуміли групові норми, стандарти, цінності, вірування, припущення, стереотипи поведінки
при взаємодії людей, правила гри і т.п.
Е. Шейн розглядає організаційну культуру як одну зі змінних організації, яка є найважливішим регулятором поведінки її співробітників [1].
Управління організацією спрямоване на те, щоб кожний працівник був зацікавлений в досягненні загальних цілей. Тому він повинен себе відчувати частиною цього колективу, розділяти корпоративні цінності і загальні норми поведінки. В цьому випадку важливо враховувати
основні аспекти, які визначають поведінку окремої людини в організації: прихильність до
інших працівників, ідеали, цінності і життєві принципи, їх відповідність цілям і принципам
самої організації.
Відзначаючи роль культури в діяльності організації, слід брати до уваги, що вона виражає
стосунки не лише між її членами, але і комплекс уявлень про призначення організації в цілому
та її членів. Культура організації складається з організаційних атрибутів – явних і прихованих
норм, зразків поведінки, історичних передумов і т.д., за умови, що вони сприймаються більшістю членів організації і роблять вплив на їх поведінку [2].
Тобто, організаційну культуру можна розглядати як систему загальних цінностей, правил і норм
поведінки, які приймаються членами організації. І носіями цієї організаційної культури є люди [3].
Метою організаційної культури є не лише допомога людям ефективніше і продуктивніше працювати, але і одержувати при цьому задоволення від праці. Значення організаційної
культури для будь-якої організації визначається деякими обставинами, а саме: вона визначає
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внутрішньогрупове уявлення про компанію, яка створює у співробітників відчуття надійності
самої організації і стану самого працівника в ній, сприяє формуванню відчуття соціальної захищеності. Крім того, знання основ організаційної культури своєї організації допомагає новим
працівникам правильно розуміти події, що відбуваються в організації, та визначати при цьому
те, що є найважливішим і найістотнішим. І нарешті, внутрішньоорганізаційна культура, більш
ніж що-небудь інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність працівника, який виконує поставлені перед ним задачі.
Ф. Харріс і Р. Моран виділили такі характеристики, які властиві будь-якій організаційній
культурі [4]:
- усвідомлення себе і свого місця в організації;
- система комунікації і мова спілкування;
- зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі;
- що і як їдять люди, звички і традиції в цій області;
- усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання;
- взаємостосунки між людьми;
- цінності;
- віра в щось і ставлення або прихильність до чогось;
- процес розвитку працівника;
- трудова етика і мотивування.
Проте в практиці вітчизняних підприємств вищеперераховані позиції ще не знайшли широкого використання, не дивлячись на те, що керівники починають розуміти всю значущість
деталей, що стосуються зовнішнього вигляду працівників, етикету, методів проведення переговорів, ділових зустрічей.
З вищевикладеного видно, яке значення має організаційна культура для життя організації. Вона визначає, як персонал ставиться до виконання свої обов’язків, до колег, клієнтів,
начальства, та інші речі, які безпосередньо впливають на ефективність організації. Тому і зрозуміле прагнення керівництва використовувати організаційну культуру як чинник підвищення
конкурентоспроможності організації. Інакше кажучи, організаційна культура є інструментом
управління персоналом.
Тобто, інструментом управління персоналом є деяка дія, вплив на персонал, що забезпечує
таку поведінку цього персоналу, яка дозволяє досягати мети управління, визначеної вищим
керівництвом. В сучасній практиці найпоширенішими інструментами управління можна назвати такі:
- постановка завдання;
- навчання персоналу;
- вказівки, інструкції, у тому числі посадові інструкції;
- накази, розпорядження;
- чинна система мотивації;
- різні форми контролю діяльності персоналу;
- різні форми оцінки персоналу (у тому числі атестація).
У порівнянні з перерахованими інструментами управління, які є, головним чином, якимись
зовнішніми регуляторами поведінки персоналу, організаційна культура є більш вираженим
елементом внутрішньої саморегуляції, тобто працівник, щиро приймаючи і розділяючи якісь
цінності, норми, традиції, переконання, сам починає регулювати свою поведінку в організації.
Правила, норми і стандарти, які відповідають цим цінностям, виконуються співробітниками
без додаткового зовнішнього заохочення, примушування і покарання.
Мотивація персоналу, обумовлена організаційною культурою, очевидно, і є мотивацією
більш високого рівня, ніж та мотивація, яка може бути створена за допомогою інших інструментів управління. А саме використання цих інструментів за відсутності в свідомості співробітників внутрішньої мотивації може бути менш ефективним, ніж у випадку, коли використовувати ці інструменти цілеспрямовано на формування цінностей, пріоритетів, принципів.
Отже, організаційна культура – це сукупність цінностей, ідей, поглядів, що розділяються
всіма членами конкретної організації, яка задає людям орієнтири їх поведінки та дій. Ідеї,
традиції, погляди, цінності можуть бути абсолютно різними, залежно від того, що лежить в
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основі: чи то інтереси організації в цілому чи то інтереси її окремих членів. Ціннісні орієнтації
передаються співробітникам через символічні засоби духовного і матеріального оточення організації – обряди, ритуали, норми поведінки та спілкування, символіку і традиції, стиль одягу.
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Проблема обрання кадрів завжди актуальна для кожної компанії, а кваліфіковані співробітники – це запорука її успіху. Лі Якокка – легенда американського менеджменту –
описав значимість співробітників для компанії своїм висловлюванням: «Суть будь-якого
бізнесу можна звести до трьох слів: Персонал, Продукт, Прибуток. Якщо у вас проблеми з
першим пунктом, про два інших можете забути».
Те, що люди – це найцінніший ресурс будь-якої компанії, розуміє кожний успішний керівник. Проте мільйони компаній по всьому світу систематично стикаються з проблемою
неефективності співробітників. Суть проблеми полягає в тому, що більшість керівників
не уявляє, як правильно вибирати персонал, аби необхідні кандидати були обрані відразу.
Тому в їх компанії часто потрапляють люди, які не здатні успішно виконувати роботу, а
іноді навіть можуть зіпсувати попередній рейтинг підприємства.
Отже, підбір персоналу – одна з найважливіших складових успіху й просування компанії. Здійснюється він або внутрішніми силами самої компанії, або із залученням рекрутських агентств, центрів зайнятості, інтернет-джерел. Найоптимальнішим варіантом у
цьому випадку, хоча й дорогим, є кадрові агентства. Їхня основна перевага – цілеспрямований пошук і професійний підхід до відбору претендентів.
Важливим елементом під час обрання персоналу є співбесіда. Саме завдяки особистому спілкуванню в інтерв’юера формується основне уявлення про професійні навики та
особистісні якості кандидата. Тому важливим є підготовка до власне інтерв’ю та правильна побудова робочої бесіди. Для того, щоб співбесіда була ефективною, необхідно тримати
перебіг розмови в потрібних межах. Рекрутер повинен ставити претендентові заздалегідь
приготовані питання – це зробить співбесіду більш діловою та інформативною. Крім того,
напередодні слід підготувати список інформації, яка цікавить рекрутера, а в процесі бесіди
варто робити відповідні позначки щодо відповідей інтерв’юйованих. Надалі це допоможе
найбільш точно відновити загальну картину співбесіди та ще раз звернути увагу на важливі моменти.
На співбесіді не потрібно ставити простих і типових питань. Грамотний кандидат неодмінно готувався до співбесіди, тому класичні й найпоширеніші питання можуть призвести до стандартних, а може й завчених відповідей. Ліпше з’ясовувати найцікавіші для
вас факти оригінальнішим способом, наприклад, ставити перед кандидатом різні задачі з
проблемними ситуаціями та просити знайти з них вихід. І якщо в такому разі кандидат ще
доповнить свою відповідь прикладом з власного досвіду, ви найточніше зрозумієте рівень
його професіоналізму.
Також кандидату слід дати повну інформацію про пропоновану вакансії, оскільки кож46

на посада має і переваги, і недоліки. Тому ви як керівник маєте познайомити потенційного
співробітника з усіма особливостями роботи ще на етапі співбесіди.
Крім того, більшість HR-менеджерів не має чіткого розуміння того, хто їм справді потрібний. Найчастіше вони точно знають лише майбутні функціональні обов’язки співробітника. Але при цьому не уявляють кінцевого результату його роботи і того, якими особистісними якостями повинен володіти кандидат на посаду, щоб досягти цього результату
якомога швидше та з найменшими втратами. До того ж, іноді до вибору кандидатів підходять з такими вимогами, які більше обмежують людину в розкритті власного потенціалу,
ніж допомагають виявити потрібні якості. Тобто, ухвалюючи рішення про набір персоналу, потрібно, насамперед, чітко сформувати портрет кандидата.
Зазвичай на цікаві вакансії відгукуються сотні кандидатів – і з усіх потрібно вибрати
саме тих, хто принесе компанії найбільшу користь. Безумовно, необхідно ретельно ознайомитися з кожним претендентом, аби зрозуміти, чи підходить він для конкретної посади.
Саме на цьому етапі існує небезпека марно витратити час на тих, хто абсолютно точно
не принесе компанії нічого, крім шкоди. Аби цього уникнути, потрібно грамотно скласти
оголошення про вакансії. Бажано, щоб це ж оголошення допомогло «відбити інтерес» у
тих, хто зовсім не підходить на посаду.
Варто звернути увагу й на психологічний портрет претендента, його здібності до професійного та посадового росту, специфіку мотивації та індивідуальний стиль поведінки
вміння вибудовувати відносини в колективі. Особливо прискіпливо варто поговорити про
«мінуси». Трапляється, що диплом престижного вишу, успішні курси або банальне особисте знайомство «затьмарюють» дрібні недоліки кандидата. Це може призвести до помилок
під час його майбутньої роботи, а, отже, й неправильного обрання кандидата. Потрібно
ретельно фіксувати всі недоліки й мінуси потенційного співробітника на етапі співбесіди,
аби в подальшому була можливість всебічно оцінити кандидата.
Робота не завершується після остаточного визначення з кандидатом. Саме тепер потрібно познайомити його організацією роботи в компанії. Цілком можливо, він так і не
усвідом після співбесіди, яких саме результатів йому потрібно досягти на новому робочому місці та які на нього покладають надії. Пояснюючи йому цю інформацію, дуже важливо
упевнитися, що у вас з ним однакове розуміння очікуваного результату від його праці.
Розглянувши правила відбору персоналу, можна зробити висновок, що його варто розглядати в комплексі із загальною системою управління організації. Розробка програми
із забезпечення організації новими працівниками повинна враховувати цілі організації,
сформовану практику управління та наявність ресурсів.
Вибір методів, на підставі яких організація буде проводити відбір кадрів, повинен визначатися критеріями, що відповідають вимогам посади та організації.
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ МИСТЕЦТВО
Мистецтво – високий, можливо, навіть вищий ступінь уміння, майстерності в будь-якій
сфері людської діяльності, зокрема в менеджменті. Як говорив Перікл «Мистецтво управліти
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людьми – найважче і найвище зі всіх мистецтв» [1].
Управлінська діяльність – сукупність навичок, умінь, способів, засобів, інструментів, доцільних вчинків і дій людини у сфері управління.
Секрет уміння управляти і керувати кожне покоління повинне відкривати для себе заново,
а оскільки суть цього вміння осягнути досить непросто, то справжній менеджер має ним володіти у повному обсязі. Зразками мистецтва управління можна вважати діяльність Олександра
Македонського , хана Батия, Богдана Хмельницького. Це мистецтво ґрунтувалось на практичному досвіді, інтуїції, харизматичності особистостей.
С.Н. Паркінсон виокремлював шість основних якостей , які необхідно здобути та розвивати в собі, узгоджуючи теорію та практику менеджменту:
- уявлення – уміння уявити кінцевий результат;
- знання – саме вони дають професійні впевненість;
- уміння керувати іншими, особистісна майстерність;
- рішучість, що складається з усвідомлення того , чи під силу виконати завдання. Віра в
успіх, надихання оточуючих вірою;
- нещадність до ледацюг;
- привабливість – магнетизм натури.
Уміння управляти – це мистецтво , якого можна навчитись. Воно передбачає досягнення
цілей , використовуючи працю , інтелект та поведінку інших людей.
За Ф.І. Хмілем до основних особливостей цього виду трудової діяльності, можна віднести такі:
- результати праці управлінців не підлягають прямому вимірюванню. Показники ефективності керівництва будуть відображатися опосередковано в показниках діяльності керованих об’єктів;
- предметом праці у сфері управління виступають не предметні елементи виробництва, а
люди та інформація;
- праця у сфері управління висуває до керівника підвищені кваліфікаційні вимоги , оскільки низька якість управління може призвести до масштабних витрат та низької продуктивності діяльності;
- праця керівника має мобільний характер (переміщення по всій території організації ,
відрядження);
- зміст управління складається із різних видів діяльності та безлічі різноманітних операцій
(робота з інформацією , прийняття та координація рішень, планування, контроль та інше);
- творчий характер управлінської праці вимагає і знань, і досвіду, й інтуїції [2].
Менеджер – це лідер , який приймає рішення щодо засобів, використання ресурсів , розподілу обов’язків у колективі для досягнення спільних цілей. Специфіка роботи менеджера
полягає в тому, що економічні , виробничі , соціальні та інші завдання він вирішує , впливаючи
на людей , які повинні безпосередньо ці завдання розв’язувати. Характер праці менеджера
визначається керівною роботою. Менеджер – категорія управлінських працівників, які професійно здійснюють управління людьми.
Тож завданнями менеджера є:
1. Нести персональну відповідальність за справи.
2. Зробити працівників здатними до спільної діяльності, забезпечити ефективність та результативність спільних зусиль.
3. Організувати контроль за діяльністю персоналу, розробити систему оцінювання результатів діяльності та визначитись із стимулами.
4. Сприяти подальшому професійному зростанню персоналу, виявленню талантів , формувати кадрову політику та готувати керівний резерв.
5. Стимулювати персонал до взаємодії, створювати сприятливий мікроклімат у колективі.
6. Створювати умови для результативної роботи, ефективно використовувати ресурси організації.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ
Становлення ринкових відносин в Україні потребує глибокого вивчення нових теоретичних
положень та розробки практичних підходів до управління діяльністю будь-якого підприємства.
Для управління найчастіше використовують традиційні методи побудови технології процесу керування: абстрактно-логічний, балансовий, кореляційний, моделювання та інші. Під час розробки розширеної організації підбору інструментів управління потребується застосування новітніх,
наукових підходів менеджменту.
Сучасний стан підприємств медичної галузі України є головним чинником і умовою стійкого забезпечення реформування загальної системи охорони здоров’я, підвищення конкурентних
можливостей лікувальних установ, що гарантує збільшення сегментів ринку медичних послуг.
Водночас, в економічній життєдіяльності медичних закладів будь-який лікувальний процес можливо уявити як абстрактно побудовану модель прояву і розвитку економічних явищ, на основі
організаційних, логічно пов’язаних між собою дій, які є задачею професійних фахівців і спеціалістів-менеджерів. Таким «потоковим» процесом в загальному розумінні управління практично
неможливо управляти. Разом з цим, їх слід чітко уявляти, вміти раціонально визначати головні
фактори впливу на організацію медичної діяльності заради досягнення кінцевих цілей функціонування. В свою чергу, реальні можливості використання результатів економічних процесів, як
дієвих важелів впливу на розвиток галузі охорони здоров’я залежать від якості управління, що
здійснюється за допомогою управлінських функцій.
Під ними розуміють процеси перетворення інформації, результатами яких стає зміна стану ресурсів, що використовуються, стадій часу, управляючих параметрів діяльності керованого об’єкту чи сукупності інших процесів, що призводять до досягнення поставлених вимог. За
складом і структурою ці процеси представляють сукупність взаємопов’язаної функціональної
діяльності (реалізації прав та обов’язків), які підтримують здатність керованої системи досягати
поставлених цілей. [4] Тому, на нашу думку, прогресивним методом сучасного менеджменту медичних закладів та установ розглядається саме системне управління. Втім його використання на
практиці йде повільними темпами. Безперечною перевагою системного підходу є спрямування
дій на слабо структуровані проблеми в системі менеджменту, пошук оптимального варіанта їх
вирішення, обрання необхідного вектору розвитку. Необхідність звернення до системного підходу спричинена: 1) ускладненням внутрішньої структури об’єктів управління; 2) розширенням
і розгалуженням зв’язків;
3) швидким і безперервним зростанням обсягу інформації; 4) нестабільністю навколишнього
середовища; 5) посиленням конкурентної боротьби.
Використання системного підходу в управлінні, як альтернативі іншим, присвячені праці відомих зарубіжних та вітчизняних вчених.
Системне управління відрізняється тим, що виділяє поняття «бізнес-процес» як послідовність
дій, націлених на досягнення кінцевого і конкретного результату. В той же час, управляючи процеси розкладаються на елементи більш складної системи управління, яка має власні «входи»
(ресурси) і «виходи» (результати) [1].
Топ-менеджер, як керівник процесу, контролює їх «на кордонах» системи. Особливістю цього
управління для медичних установ, є те, що контролюються не тільки «технології» надання лікувальних послуг, а і кордони інструментів їх впливу на результат для досягнення яких, виконавець
має конкретні повноваження і відповідальність. Тому він сам обирає ті види «технологій», які
необхідні для досягнення успіху.
Широке використання теорії системного управління знайшло в логістиці. Тобто процеси розглядаються як послідовна зміна станів системи, стадій сукупності дій для досягнення певного результату. В логістиці виділяються низки змістовних принципів і умов для можливого використання їх при виокремленні чи побудові процесів. У їх складі наявність структурованого середовища
і процесу його просторового наповнення (динаміка, рух), напрямок (вектор руху, початок і його
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кінець), стійкість параметрів руху на протязі заданого періоду існування виробництва та інші [3].
Системний підхід використовується і в предметній галузі реінжинірингу загальних і бізнес
процесів, при цьому менеджмент будь-якого підприємства відходить від управління окремими
виробничими підрозділами і функціональними службами до управління бізнес-процесами, які
пов’язують воєдино діяльність усіх складових структур системи [2].
Обґрунтування основ формування й розвитку виробничих процесів як об’єктів управління в
сучасному менеджменті підприємств медичної галузі розуміють сукупність організацій, інституцій, форм і методів, що використовуються для узгодження інтересів суб’єктів господарювання
(медичних закладів, територіальних громад та органів влади). Особливістю сучасних проблем
управління підприємствами різних галузей є тісний зв’язок управлінських стратегій з динамічними змінами ринкової економіки. Тому одним із дієвих важелів формування стійкості управління
стає системний підхід.
Більш наглядно структура системного підходу в управлінні представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Системний підхід в управлінні
МехУ-механізм управління: ЦУ-цілі управління; КУ - критерій управління (якісний аналог цілей); ФкУ-фактори управління (елементи об’єкта управління та їх зв’язки, на які здійснюється вплив в інтересах досягнення поставлених цілей); МУ-мотивація управління; РУ-ресурси управління; ОУ-об’єкт управління.
ОргУ-організація управління: СбУ-суб’єкт управління; ФУ-функція управління;
УВ-управлінські відносини; ПУ-процесне управління; ТУ-технологія управління; ТЗУ-технічні засоби управління.
При використанні системного підходу в управлінні економічними процесами слід враховувати, що в різних сферах (банківській, виробничій, медичній,соціальній та ін.) вони будуть
мати певні відмінності. Так, в операційно-виробничих системах підприємств медичної галузі
вони тісно пов’язані з основними медичними видами послуг, обслуговуючими і допоміжними
процесами, для яких вони формують фінансове забезпечення і супровід, створюючи економічний базис для побудови і раціонального використання технічних, матеріальних, трудових та
інших ресурсів, що використовуються.
На підставі впровадження методичних заходів реалізації системного підходу щодо управління в галузі медицини уможливлює удосконалення важливої державної функції в сфері охорони здоров’я - забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян України до якісних
медичних послуг та безпечних лікарських засобів.
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УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
Персонал є основним ресурсом будь-якої організації. Але це твердження стало актуальним
лише під час переходу на ринкові умови господарювання.
Раніше вважали, що основою розвитку підприємства, організації є капіталовкладення в
прогресивне обладнання, досконалі технології і аж ніяк в персонал. Персоналу надавалася
роль лише виконавця.
Сучасна ж концепція розвитку виробництва полягає в тому, що продуктивність обладнання й
робітників, якість роботи й продукції, конкурентоспроможність підприємства загалом залежать
від участі кожного конкретного працівника цього підприємства. Крім того, залучаючи персонал
до процесу вдосконалення виробництва, керівництво тим самим мотивує до праці. І саме це
сприяє тому, що кожний працівник прагне максимально реалізувати свій потенціал.
Завдання керівництва організації полягає в тому, щоб цей працівник володів саме тим потенціалом, який дозволить йому виконувати ті завдання, які нині на нього покладені. Але того потенціалу, яким сьогодні володіє працівник, завтра може бути недостатньо. Тобто йдеться про постійний
розвиток персоналу.
Ефективне функціонування будь-якої організації визначається передовсім рівнем розвитку її
персоналу. А недостатня увага з боку керівництва до професійного розвитку працівників найчастіше призводить до того, що знижується результативність та ефективність як персоналу, так і підприємства загалом. Це особливо актуально на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки прискорення науково-технічного прогресу диктує високі вимоги до професійних знань, умінь і навичок.
Наразі спостерігають швидке «старіння» знань. Якщо на початку ХХ століття знання «старіли»
через 30 років, то сучасні фахівці повинні перенавчатися кожні 3-5 років. Відповідно до цього, зарубіжні підприємства надають 10% фонду заробітної плати на професійний розвиток персоналу [1].
Як уже зазначалося раніше, саме інвестиції в персонал сприятимуть створенню в організації
сприятливого соціально-психологічного клімату. Крім того, персонал працюватиме з більшою самовіддачею. Завдяки цьому збільшиться продуктивність праці, вирішиться проблема плинності кадрів, а також з’явиться можливість заощадити на підготовці нових співробітників.
Зазначені позиції є важливими для керівництва організації. Але не потрібно забувати й про те,
що професійний розвиток є позитивним і для самого працівника:
- по-перше, завдяки професійному розвитку працівник має можливість виявити свої приховані
професійні можливості;
- по-друге, набираючись професійного досвіду, можна зробити успішну кар’єру;
- по-третє, володіючи сучасними знаннями, можна досить швидко зорієнтуватися у вирі нових
подій;
- по-четверте, працівник адаптуватиметься швидко до нових технологій;
- по-п’яте, професійний розвиток працівника сприяє формуванню та збагаченню особистісних
характеристик, навичок, умінь, професійних знань, які необхідні йому для ефективного виконання посадових обов’язків.
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Тобто, зростаючи професійно, отримуючи нові знання і навички, працівники стають більш
конкурентоздатними на ринку праці та отримують додаткові можливості для професійного
росту як в самій організації, так і за її межами [2].
Професійний розвиток персоналу можна визначити як процес підготовки співробітника до
виконання ним нових виробничих функцій, обіймання ним нових посад, вирішення нових задач.
Керівник повинен розуміти, що розвиток персоналу організації не є одноразовою акцією.
Це повинна бути чітко організована постійна робота. Крім того, як і будь-яка робота в організації, заходи з розвитку персоналу повинні мати плановий характер.
Ще один важливий момент полягає в тому, що працівники мають бути обізнані в системі
професійного розвитку організації, тому, які основні методи розвитку персоналу в ній використовуються. Керівництво організації повинне також пам’ятати про те, що разом з директивними (лекції, семінари, тренінги) та інтерактивними методами (дистанційне навчання,
відеоуроки) обов’язково мають практикуватися особистісні методи розвитку персоналу, тобто
методи, які ґрунтуються на самонавчанні персоналу. Звичайно, такі методи будуть зреалізовані
в тому випадку, якщо працівник вмотивований самостійно навчатися. Але цей процес обов’язково має здійснюватися під керівництвом і контролем фахівця.
Також обов’язково варто пам’ятати про те, що розвиток персоналу має орієнтуватися на
майбутнє та перебувати в тісному взаємозв’язку зі стратегією розвитку організації загалом [1].
До основних принципів розвитку персоналу належать [3]:
- цілісність системи розвитку персоналу, можливість використання різних видів та форм
його розвитку;
- випереджувальний характер навчання на основі прогнозу науково-технічного розвитку,
умов розвитку організації;
- гнучкість різних форм розвитку, можливість їх використання на окремих етапах розвитку;
- професійне та соціальне стимулювання розвитку соціальних ресурсів;
- побудова системи розвитку персоналу з урахуванням конкретних можливостей організації, соціально-економічних умов її функціонування.
Процес професійного навчання персоналу передбачає проведення таких етапів:
- визначення потреб персоналу в професійному навчанні (визначають, яким рівнем володіє конкретний працівник, на що необхідно звернути увагу, на який результат можна
розраховувати);
- формування бюджету професійного навчання (як і будь-яку роботу, цю роботу оплачують, крім того, варто пам’ятати про додаткові витрати: матеріали, обладнання, фінанси);
- мотивація (попередньо визначають стимул, який зорієнтує працівника на ліпший результат в навчанні);
- визначення підходів до навчання (залучення зовнішніх фахівців чи використання внутрішніх ресурсів);
- вибір методів навчання (ділові ігри, тренінги, лекції, семінари, дистанційне навчання);
- безпосередньо процес навчання;
- атестація.
Професійний розвиток дає можливість не лише поліпшувати професійні навички співробітників, але й створювати кістяк висококваліфікованого персоналу та здійснювати його випереджувальну підготовку. Отже, управління професійним розвитком персоналу організації є
важливим фактором успішного її функціонування.
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2. Профессиональное развитие персонала [Электронный ресурс]. [Режим доступа] : http://
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3. Организация системы развития персонала [Электронный ресурс]. [Режим доступа] : https://
studbooks.net/1507196/menedzhment/organizatsiya_sistemy_razvitiya_ personala.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Переорієнтація вітчизняних підприємств легкої промисловості на ринкові відносини потребує дослідження проблем функціонування господарських систем в умовах трансформації
економіки України, створення належних умов для їх ефективної виробничо-господарської
діяльності. Одним із шляхів ефективного розв’язання проблем, які постали перед підприємствами легкої промисловості та, зокрема, швейної галузі, може бути запровадження методики
оцінки якості системи управління зовнішньоекономічної діяльності, в основу якої покладено
вирішення завдань стосовно:
- координації управлінської діяльності з метою досягнення цілей підприємства;
- інформаційної та консультаційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських рішень;
- створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління
зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності.
Вирішення зазначених вище завдань забезпечить позитивну динаміку економічного розвитку, а тому має теоретичне і практичне значення. Для науки та практики управління предметом підвищеної уваги мають стати питання вдосконалення якості системи управління з метою
забезпечення передумов для ефективного та довготривалого функціонування підприємств.
Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем розвитку стратегічного
управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств зробили західні економісти І. Ансофф, Г. Мінцберг, М. Портер, М. Томпсон, Т. Стрікленд, К. Ендрю, А. Чандлер, К. Прахалад,
П. Друкер; російські дослідники А.Т. Зуб, М., В.А. Вінокуров, О.С. Віханський, А.Н. Люкшинов, А.Ю. Юданов та відомі українські вчені В.Г. Герасимчук, А.П. Наливайко, В.Д. Нємцов,
В.С. Пономаренко, З.Є. Шершньова, М.М. Мартиненко тощо. Серед останніх робіт присвячених вивченню сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної легкої промисловості та,
зокрема, швейних підприємств, необхідно відзначити колективну монографію А.І. Бутенко,
І.М. Сараєвої, О.О. Барабаш, Н.І. Носової, видану Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Однак, незважаючи на існуючі теоретичні розробки щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств швейної промисловості, а також оцінки систем управління,
залишається ряд невирішених проблем. І хоча останнім часом вітчизняні науковці почали
приділяти певну увагу дослідженню якості системи управління підприємствами, ця проблема
ще недостатньо досліджена, а окремі теоретично-методичні розробки її оцінки мають досить
фрагментарний характер.
Характерною рисою світової економіки в цілому є значне ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності. За цих обставин однією з умов існування будь-якого підприємства в нестабільному і жорстко конкурентному середовищі є наявність в нього комплексної
системи управління такою діяльністю. Особливістю управління підприємствами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є те, що саме для таких підприємств особливо важливого значення набуває планування їхньої діяльності.
В Україні ще не завершився процес становлення управління ЗЕД, його перебудови на ринковій основі, тому багато аспектів організації управління ЗЕД, що склалися в період до ринкових відносин, вимагають переосмислення з урахуванням тих змін, що відбулися в економіці
країни.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК СКЛАДОВА НОВІТНЬОГО ПОГЛЯДУ
НА МЕНЕДЖМЕНТ
Згідно із сучасними ідеями в сфері забезпечення якості кінцевої продукції, менеджмент
якості виступає фактично наскрізним аспектом управління підприємством поряд із витратами,
часом тощо. На даний час якість є однією зі складних категорій, з якими людина стикається
в процесі своєї діяльності.
Якість – ступінь, до якого властивість власних характеристик продукції, процесу або системи задовольняє сформульовані потреби чи очікування споживача [2, с. 146]. Управління
якістю – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації
щодо якості.
Процес управління якістю на підприємстві, виходячи із основних положень сучасної концепції менеджменту якості, розглядається як самостійна, складна функція управління бізнес-процесами, цілями реалізації котрої є:
- підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за рахунок підвищення якості продукції;
- зниження всіх видів витрат і укріплення економічної стабільності підприємства;
- дотримання вимог охорони навколишнього середовища;
- забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості в напрямі їх
постійного поліпшення.
Сутність сучасної концепції менеджменту якості розкривається за допомогою принципів,
якими має керуватись підприємство в процесі здійснення своєї діяльності. Перший підхід
складають принципи, сформульовані Е. Демінгом, що носять не методологічний, а швидше прагматичний характер. Фактично це установки чи постулати по формуванню поведінки
менеджерів для досягнення цілей в області якості, сутність яких зводиться до необхідності
виявлення проблем, пов’язаних з якістю управління та їх вирішення [5, с. 532].
Всеохоплюючий менеджмент якості (Total Quality Management - TQM). — це концепція,
яка передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності — від досліджень до післяпродажного обслуговування — за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за умов раціонального
використання технічних можливостей.
Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів усіх груп, зацікавлених у діяльності компанії. В поняття «зацікавлені сторони» входять
люди або групи, зацікавлені в успіху діяльності організації, а саме: споживачі, власники, робітники, постачальники та суспільство, але й ряді випадків можуть належати і інші сторони.
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу результатів
та коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та зниження невиробничих витрат, забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх зацікавлених
груп за рахунок використання передових технологій, гнучкості, своєчасних поставок, енергії
колективу .
Другий підхід орієнтовано на розгляд змісту сучасних принципів менеджменту якості, покладених в основу стандарту ISO версії 2000 року, що подано на рис. 1.
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Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) сформульовано такі
8 принципів менеджменту якості, котрі лягли в основу
стандартів ISO серії 9000 версії 2000 року:

Орієнт ація на спож ивача — організація повинна розуміти дійсні та

майбутні потреби споживачів, задовольняти їхні вимоги й намагатися
перевершити їхні чекання

Лідерст во — лідери визначають напрями дій і створюють
середовище, у якому люди можуть бути цілком задіяні для досягнення
цілей
Залучення персоналу — люди є основою організації, і повне
залучення їхніх можливостей сприяє досягненню цілей

Процесний підхід — система управління організацією будується на
основі управління мережею процесів

Сист емний підхід — означає ідентифікацію, розуміння та керування
системою взаємозалежних процесів за їхніми внесками в досягнення
встановлених цілей

Пост ійне поліпшення — виступає стратегічною метою діяльності
організації

Прийнят т я рішень на основі факт ів — ефективні рішення

базуються на логічному аналізі й раціональній оцінці інформації та
первинних даних

Взаємовигідні відносини з пост ачальниками — такі відносини
посилюють можливості обох сторін у створенні цінності

Рисунок 1 – Принципи менеджменту якості
Необхідно зазначити, що питання забезпечення, підтримання та підвищення якості і конкурентоспроможності обов’язково необхідно розглядати у взаємозв’язку, орієнтуючись на ті
підходи та концепції, що домінують як в межах країни, так і на рівні компанії якість створюється у конкретних організаціях і процес її забезпечення у кожній бізнесовій організації починається із свідомості співробітників і чіткого розуміння ними тих цілей, що є пріоритетними
для компанії. А визначення пріоритетності цілей компанії здійснюється на основі концепції
державної політики і тих пріоритетів, які чітко сформульовані і проголошені на рівні держави
у вигляді національної політики у галузі якості. Значення та необхідність управління якістю
на рівні організації визначається тим, що сприяє задоволенню все більших потреб та очікувань
споживачів і, відповідно, надає поштовх для розвитку і вдосконалення бізнесу.
Сучасні методи менеджменту якості відрізняються соціальною спрямованістю у широкому
розумінні. Вони були сформульовані на базі розглянутих традиційних методів, але відрізняє
їх, в першу чергу те, що усі вони повинні застосовуватись у комплексі з існуючими управлінськими, технічними, організаційними методами, на відміну від застосування послідовного
набору спеціальних класичних методів [3, с. 421].
Сучасним керівникам слід усвідомити, що шлях до успіху в кожної компанії безумовно
свій, але так чи інакше він проходить через якість. Досвід провідних компаній світу та успішних вітчизняних підприємств свідчить про те, що не існує найкращих концепцій управління
та методів їх застосування на практиці, але кожний із сучасних підходів до управління організацією орієнтовано на розробку та впровадження стратегії якості як однієї з комплексних
стратегій організації, що поєднує в собі всі аспекти її діяльності.
Ідеї всеосяжного менеджменту якості закладено в основу міжнародних стандартів ISO
9000:2000, щоб допомогти організаціям усіх видів і розмірів упровадити й забезпечити
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функціонування ефективних систем менеджменту якості. Надзвичайно гострою є проблема
управління якістю в Україні. На загальнодержавному рівні за дотримання стандартів якості
продукції, що виробляється відповідає Державний комітет України з питань стандартизації.
Метрології та сертифікації (Держкомстандарт). Вітчизняні виробники, активно працюють над
застосуванням ідей менеджменту якості у своїй діяльності, але на цьому шляху існує низка
суттєвих проблем:
1. Окрім чітко сформульованих вимог у стандартах ISO 9000:2000, керівництво компаній
не має більше ніяких розробок спрямованих на реалізацію принципів TQM.
2. Неадекватність закладених в основу філософії TQM культурних традицій реаліям сучасного національного бізнесу.
3. Невиконання правила Джурана, коли відповідальність за якість на 85 % покладена на
керівництво і лише на 15% - на виконавців. За дослідженнями В Лапідуса для російських
компаній дане співвідношення 50:50 [4, с. 122].
В процесі розвитку підходів до управління якістю вітчизняні виробники не пройшли ряд
етапів. Це є особливо важливим з точки зору застосування у повсякденній діяльності статистичних методів управління якістю як на оперативному, так і на стратегічному рівнях управління компаніями.
Отже, поступове вирішення даних проблем допоможе підприємствам піднятись на новий
якісний рівень функціонування.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми в загальному вигляді. У наш час в умовах становлення ринкової
економіки України вагомого значення набуває питання управління підприємством. Для того,
щоб ефективно керувати організацією необхідно враховувати проблеми, які існують і ті, що
можуть виникнути в менеджменті. На сьогоднішній день стан українського менеджменту та
його організаційної культури є далеко не ідеальним, про це свідчить низький рівень продуктивності та якість праці. А тому потрібно дослідити ці проблеми для того, щоб підвищити
рівень ефективності менеджменту на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. З одного боку, менеджмент — це наука, яка зосереджена на
об’єктивних законах та закономірностях, на чітких правилах.
З іншого боку, менеджмент має справу з людьми, які зовсім не схожі одна на одну, бо вони
відрізняються своїми звичками, традиціями, життєвими цінностями, рівнем освіти тощо. В
Україні не вистачає високопрофесійних кадрів, через що існують гострі економічні та соціальні проблеми. Що ж заважає українському менеджменту рухатися вперед?
А йому заважають наступні проблеми:
- Самозакоханість, тобто керівник вважає, що тільки він знає як правильно робити, навіть
не вислуховуючи чужу думку.
- Зацикленість на заробітку грошей, тобто менеджменту не вистачає духовності і творчос56

ті. Залишилося дуже мало бізнесменів, які дійсно хочуть змінювати світ в кращу сторону
у рамках своїх можливостей.
- Мінімальна орієнтація на клієнта: зараз основна мета бізнесмена як вижити за всяку
ціну, забуваючи про те, що саме завдяки клієнтам можливо заробити гроші.
- Основою підприємства має стати орієнтація на клієнта, а не на збагаченні компанії.
- Жадібність і конкуренція: в організаціях часто виникають складності через те, що люди
не вміють співпрацювати. Поняття конкуренції жорстке і передбачає виграш за рахунок
програшу іншого, але людство може рухатися вперед, якщо буде домовленість, наприклад «виграю я — виграє інший».
- Нарцисизм: багато бізнесменів вважають, що їхній бізнес – це вони самі, не думаючи
про тих, хто розвиває цей бізнес. Коли трапляються невдачі, то в цьому винні співробітники, але якщо стався успіх, то він став можливим тільки завдяки зусиллям керівника.
Це свідчить про те, що керівники не вміють розділяти успіхи зі своїми співробітниками.
- Ігнорування проблем у відносинах: через зацикленість на цифрах люди постійно стикаються з проблемою у відносинах, через що виникають конфлікти. Неможливо перекласти людські стосунки на цифри 165.
- Консерватизм: зберігати стабільність, прагнути охороняти свій статус, свою посаду і
напрацювання, пишатися своїми минулими досягненнями, не змінюючи процеси в компаніях, які колись призвели до успіху.
Всі вище перераховані проблеми і заважають українському менеджменту. Необхідно ламати стереотипи мислення, аби можна було зробити крок уперед. За своєю значимістю, ми вважаємо, що найголовнішою проблемою, все ж таки, є небажання що-небудь змінювати. Вона
свідчить про потребу зберегти все те, що було раніше, напрацьоване і спиратися у своєму
розвитку на досягнення, які були досягнути колись давно. Авжеж, пишатися минулими досягненнями ніхто не заперечує, але потрібно пам’ятати, що вони не завжди будуть працювати.
Максим Горький сказав чудову фразу: «У кареті минулого далеко не виїдеш» [1]. Ніякі штрафи, ніякі мотивації не допоможуть вирішити ці проблеми, якщо менеджмент не почне з себе.
Висновок. Отож, організаційна культура менеджменту вимагає вдосконалення. Розв’язання
проблем менеджменту в Україні вимагає застосовувати системні механізми на всеукраїнському рівні. Одним з таких механізмів є створення національної системи стандартів української
діяльності. Широке впровадження сучасних методів управління і усвідомлення підприємцями
причини своїх проблем допоможуть досягти неабияких вершин.
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ФАКТОР
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Сучасний етап розвитку практики менеджменту базується на концептуальному підході, який
полягає у формуванні системи поглядів на певне явище, формулюванні провідної ідеї.
В умовах ринкових відносин фірми застосовують різноманітні концепції менеджменту, які в
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тій чи іншій мірі дозволяють нівелювати основні проблеми, пов’язані з управлінням бізнесом, такі
як: неузгодженість стратегії та поточної діяльності, локальність оптимізації, низька оперативність реагування, низька надійність управлінських рішень, низькі темпи поліпшень, приховані
знання, недосягнення поставлених цілей. Всі ці проблемні області пов’язані між собою, і поліпшення в якій-небудь з них, як правило, позитивно позначається і на інших.
Business Performance Management (BPM) - відносно нова концепція управління, що передбачає процесно-орієнтований підхід до прийняття управлінських рішень, спрямований на
підвищення спроможності підприємства оцінювати свій фінансовий стан і управляти ефективністю своєї діяльності на всіх рівнях шляхом об’єднання власників, менеджерів, персоналу і зовнішніх контрагентів в рамках загальної інтегрованого середовища управління. Підхід
BPM - це націленість на результат, який досягається шляхом трансформації стратегій і цілей в
конкретні дії, з подальшим доведенням завдань до виконавців. У разі зміни ситуації плани не
втрачають своєї реалістичності, оскільки система управління здатна фіксувати поточний стан
в режимі реального часу і моделювати майбутні дії [1].
Перераховані «області поліпшень» властиві й концепції управління ресурсами підприємства - ERP (Enterprise Resource Planning). Ефект від впровадження ERP-систем також досягається за рахунок інтеграції, відносин співробітництва, оперативності та надійності управлінських рішень.
У тому, що різні концепції управління мають загальні «галузі поліпшення», немає нічого
дивного. Більш того, це зайвий раз підкреслює комплексність сучасного менеджменту. Але в
той же час є й важлива відмінність, що лежить в області стратегічної складової процесу управління, - орієнтація на глобальні цілі компанії. Саме BPM використовує в якості відправної
точки глобальні, стратегічні цілі, дозволяє трансформувати їх в реальні дії, а потім забезпечує
регулярний моніторинг цих дій і аналіз досягнутих результатів [2].
Концепцію Balanced Scorecard (BSС) не можна назвати просто обліковою системою, вона
є складовою частиною системи управління підприємством й може бути її основним ядром.
BSС - це система стратегічного управління підприємством на основі виміру й оцінки її ефективності по набору показників, підібраному таким чином, щоб урахувати всі істотні (з погляду
стратегії) аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові й т.д.).
Система BSC транслює місію й загальну стратегію підприємства в систему взаємозалежних показників. Автори концепції BSС Р. Каплан і Д. Нортон вперше представили її в 1992 р.
BSC з’явився як результат дослідження різних методів оцінки ефективності діяльності. Автори концепції виявили, що тільки фінансових показників недостатньо для адекватної оцінки
діяльності організації. Тому в концепції BSC розроблені чотири перспективи: Фінанси, Ринок,
Внутрішні процеси і Навчання й ріст [3,4].
BSC - це система, яка переводить місію і загальну стратегію фірми в систему чітко поставлених цілей і завдань, а також показників, що визначають ступінь досягнення даних установок. Вона забезпечує зворотний зв’язок між внутрішніми бізнес-процесами й зовнішніми
показниками, необхідний для підвищення стратегічної ефективності й досягнення результатів. Існує цілий ряд причин, чому концепція Business Performance Management та Balanced
Scorecard ефективна саме в наші дні. Одна з них - мінливість економічного середовища, що
супроводжує глобалізацію світової економіки, підвищення динамічності бізнесу і посилення
конкуренції. Відбувається зміна правил, які застосовувались протягом десятиліть, клієнти стають більш розбірливими, з’являються нові конкуренти, які пропонують нові рішення. Всі ці
процеси зачіпають і Україну, зокрема її підприємства [1].
Західний досвід показує, що висока ефективність роботи з покупцями забезпечується за
рахунок прийняття підприємством концепції з управління взаємовідносинами з клієнтами, що
отримала назву концепції CRM (Customer Relationship Management). Власне, CRM охоплює
концепції, які використовуються підприємствами для управління персоналом та взаємовідносинами зі споживачами, до яких належать також збір, зберігання й аналіз інформації про
споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини з ними. Також цікаво, що ця схема діє на будь-якому ринку. Так сучасна CRM спрямована на вивчення ринку
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і конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і
таким чином підприємство досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий показник.
CRM-концепція дозволяє «інтегрувати» клієнтів у сферу організації – підприємство отримує максимально можливу інформацію про своїх клієнтів і їх потреби і, виходячи з цих даних, будує свою організаційну стратегію, яка стосується всіх аспектів її діяльності: виробництва, маркетингу, продажів, обслуговування і іншого. Проаналізувавши цільове використання
CRM-систем, останні можна класифікувати на: оперативні, аналітичні, співробітницькі.
На Заході за останнє десятиліття концепція CRM набула поширення. Що стосується українських компаній, то для них CRM все ще залишається малознайомим інструментом. За оцінками Sputnik Labs, менше половини всіх компаній в Україні ведуть єдиний реєстр клієнтів
(зазвичай – це реєстрація реалізованих угод у фінансовій системі). А успішно впровадженим
CRM може «похвалитися» лише незначна частка підприємств, що працюють на українському
ринку. З числа підприємств, що тією чи іншою мірою використовують функції CRM, більше
половини застосовують власні розробки. Відтак, український ринок, який розвивається, є величезним полем для оптимізації процесів взаємодії з клієнтами [5].
Отже, розглянуті концепції узагальнюють досвід провідних закордонних та вітчизняних
фірм у галузі менеджменту і організації бізнесу. Кожна з них має свої аспекти і умови застосування, проте всі вони спрямовані на розвиток, удосконалення діяльності, поліпшення фінансового стану і підвищення конкурентоздатності фірми на ринку.
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УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ –
ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Існування людства невід’ємно пов’язано з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень. Кожен із нас протягом дня приймає їх десятки, а протягом життя – тисячі.
Деякі з них прості, інші більш складні і вимагають ретельного обдумування.
Питання процесу підготовки, розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень сформовані в українських і зарубіжних наукових працях В.Д. Бакуменка, В.О. Василенка [1], В.М.
Колпакова [2], А.Г. Маміконова, Ю.Р. Мірошниченка, М.С. Орлів [3], Ю. В. Ковбасюк, М.
М. Білинської, О.С. Ковальчука, І.В. Кривов’язюка, М. Мескон, Ф. Хедуорі, Г. Саймон. Вони
пов’язані як з бізнесом та управлінням, так і з особистими і суспільними потребами.
У давнину люди приймали рішення, покладаючись на інтуїтивні почуття, прогнози астро59

логів. Оскільки люди самі створюють історію, вони завжди прагнуть знати результати своєї
діяльності та передбачити майбутнє. На різних етапах, управлінці намагаються з’ясувати та
передбачити перспективи розвитку організацій, які вони очолюють.
Ринок регулює економічні відносини на короткий період. Для здійснення функцій регулювання економічними процесами необхідно знати майбутнє багатьох економічних явищ з тим,
щоб прийняти правильне рішення у теперішньому часі [1].
Усі господарські процеси в організаціях і на підприємствах, в їх підрозділах та в об’єднаннях спрямовуються керівництвом. В основу управління цими процесами покладаються управлінські рішення, і всі функції управління також можуть бути реалізовані шляхом прийняття
та впровадження численних рішень стосовно різноманітних аспектів діяльності організацій.
У процесі виконання функцій менеджерам доводиться приймати велику кількість рішень,
здійснюючи планування, організовуючи роботу, мотивуючи працівників, яким доручається виконання роботи, контролюючи та координуючи їхні дії. Так, плануючи майбутню діяльність,
менеджери визначають її цілі, способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення.
У процесі організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, організації виробничого процесу, розподілу робіт серед виконавців та забезпечення їх виконання
необхідними засобами тощо. Контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи
контролю (масштабів, періодичності, форм контролю), аналізу отриманої інформації та здійснення коригувальних дій.
Отже, в основу процесу управління покладено прийняття управлінських рішень.
Управлінське рішення виконує чотири основні функції [2]:
- забезпечувальну, яка визначає шляхи, способи, ресурси і засоби, необхідні для реалізації
намічених завдань;
- скеровану, яка розробляється виходячи зі стратегії розвитку організації, з урахуванням
довгострокових перспектив;
- координуючу, яка визначає роль кожного виконавця та узгоджує їх дії з метою досягнення намічених цілей;
- мобілізуючу, яка активізує виконавців для досягнення намічених цілей.
Три основні умови, за яких приймаються рішення: стан впевненості або визначеності; стан
ризику; стан повної непевності або невизначеності.
Оскільки у процесі прийняття рішення сполучаються логічні, раціонально-змістовні та
психологічні моменти, найважливішим чинником ефективності управління виступає професіоналізм керівника, його стиль та підходи до прийняття рішень. Залежно від цих факторів
він приймає раціональне рішення, рішення, засноване на досвіді, або інтуїтивне рішення [3].
Як прийняти якісне управлінське рішення – питання актуальне, і ускладнено в умовах одночасної дії багатьох суперечливих факторів та необхідності аналізу великих обсягів інформації, що швидко змінюється та втрачає свою актуальність. Тому низька якість великої частини
управлінських рішень, призводить до небажаних наслідків в результаті їх прийняття, або, іншими словами, до розриву між очікуваним результатом та реальним.
Розробка та прийняття управлінських рішень є складним процесом, здійснення якого спирається, перш за все, на достовірну та всеоб’ємну інформацію на всіх рівнях управління. У
зв’язку з цим особливу роль відіграють інформаційні ресурси і інформаційне забезпечення
системи управління організації, ефективність якої визначає кінцеву результативність її функціонування.
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Черних І.І., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Менеджмент»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Управління, що характеризується впливом суб’єкта управління на людей, багатьма науковцями визначається як менеджмент.
Людина в системі управління розглядається в трьох аспектах :
- у межах самоорганізації;
- у межах суборганізації вона є організатором інших систем і підсистем;
- у межах метаорганізації вона сама є предметом , який організовують інші люди.
Як пише Л.І Євенко, «менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи
працю, інтелект , мотиви поведінки інших людей. Менеджмент – управління – функція , вид
діяльності щодо керівництва людьми в різноманітних організаціях» [1].
М. Мескон , М. Альберт і Ф.Хедоурі зазначають, що менеджер – це не тільки посада, а й
певний рівень професіоналізму в управлінні [2]. Іншими словами, на відміну від підприємця, менеджер – професійний управлінець, керівник. Аналізуючи управління із загально правової точки
зору, автори дають таке визначення: «Керівництво – процес правової організації і управління
спільною діяльністю членів колективу, який здійснюється керівником як посередником соціального контролю і влади» [2].
Між поняттями «управління» та «керівництво» існує своєрідний взаємозв’язок: з одного
боку, управління містить у собі керівництво як суб’єктивний компонент, а з іншого, - воно само
є змістом керівництва, оскільки соціальне управління здійснюється людьми (людиною) щодо інших людей. Управління – процес планування (вироблення і прийняття управлінських рішень) і
контроль як завершення управлінського циклу, що ґрунтується на зворотному зв’язку. Між його
функціями різні автори відзначають найчастіше організацію як практичну реалізацію рішень.
Так, Д. Кліланд і В. Кінг вважають, що «управління складається з виконання певних функцій,
головним чином, планування, організації, контролю».
В.Г.Афанасьєв визначає такі основні функції управління: розробка і ухвала управлінського
рішення, організація, регулювання та коригування, облік і контроль. Крім цих функцій, він також
називає функцію, яка відповідає всім без винятку стадіям, управлінському циклу в цілому. Це
функція збору та перетворення інформації [3].
Деякі фахівці, які досліджують процеси, типові для сфери управління, твердять, що менеджмент, як теорія управління - універсальна, і тому всі закономірності, принципи, вимоги, технології
менеджменту можуть бути застосовані до будь-яких об’єктів. Тобто, професійно підготовленому
в галузі менеджменту фахівцю нібито однаково, чим він керуватиме (університетом, коледжем,
школою, фабрикою, металургійним заводом, торговим центром, перукарнею чи комерційною
структурою тощо).
Член-кореспондент Управлінської академії історичних наук Лікарчук спростовує доцільність
такого підходу. Він рекомендує спробувати перенести методи управління з армії в університет, і
навпаки, з університету в армію, - і абсурдність постулату про універсальність закономірностей
і принципів управління стане очевидною. Грамотне управління завжди об’єктивно орієнтоване.
Керівник, якщо він прагне стати високопрофесійним менеджером, має досконало вивчити
об’єкт управління, тобто свою організацію, структуру і всі процеси, що в ній відбуваються, бачити ці процеси з позицій системного цілого, спроможний організувати роботу і приймати управлінських рішень зі знанням справи і специфіки організації.
Зазначимо, що підготовка менеджерів в університетах і бізнес-школах США нині справедливо критикується американською громадкістю саме за те, що в навчальних закладах готують
фахівців, що мало знають про особливості конкретних об’єктів.
Управління може бути ефективним, якщо воно характеризується такими властивостями, як
цілеспрямованість, системність, прогностичність, циклічність та ін., й задовольняє низку вимог:
- механізм управління має відповідати складності об’єкта й можливостям суб’єкта;
- є резерви (час, управлінські рішення і їх варіанти та ін.);
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- правильно обрано критерії;
- має добре розвинену систему зворотного зв’язку;
- враховано людський фактор.
Управління в системі менеджменту (апарат управління) в будь-якій соціальній організації
має бути спроектоване, описане, охарактеризоване й реалізоване через сукупність своїх функцій, організаційну структуру й організаційний механізм.
Література:
1. Евенко Л.И. Бизнес образование, специфика, программы, технологии, организацыя / Евенко
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СЕКЦІЯ 3
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Дацій О.І., д.е.н., професор,
Громадська організація «Асоціація науковців України»
Гаман М.В., д. н. з держ. управління, професор,
Національна академія державного управління
при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ:
ВІД ІДЕЇ ДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ
Сьогодні виникає абсолютно новий тип виробництва, що ґрунтується на великих даних
та їхньому аналізі, повній автоматизації виробництва та Інтернету речей. В цьому процесі є
вікно можливостей для розвитку української економіки. Україна має великий потенціал для
побудови інноваційної економіки з розвиненим підприємництвом та інноваціями, високою
продуктивністю виробництва. Цей потенціал базується на інтелектуальних здібностях та підприємницьких талантах громадян, значному науковому потенціалі та сильній школі прикладних досліджень, активній науковій діаспорі та динамічному розвитку стартап-руху.
Зважаючи на важливість інновацій для економіки, починаючи з кінця 1990- х в українському законодавстві діяли нормативно-правові акти, які мали стимулювати вітчизняну інноваційну діяльність. Однак єдиною спільною рисою для всіх цих нормативно-правових актів
залишається їхня безсистемність. За весь час незалежності України досі не було прийнято
єдиного закону, який би визначав всі елементи екосистеми інновацій: від ідеї до капіталізації.
Головною ланкою екосистеми, на яку держава спрямовувала свої ресурси, була підтримка
наукових розробок та винаходів. Однак самих запатентованих винаходів недостатньо для розвитку економіки. Економіка розвивається завдяки новим інвестиціям у ті винаходи, придатні
для впровадження на ринку. Проте між розробкою винаходу і його впровадженням є довгий
шлях, існування якого українське законодавство поки не помічає.
Весь цей масив нормативно-правових актів має багато недоліків. Найважливішим з них
є згадана безсистемність, яка є результатом відсутності єдиного підходу держави до розвитку інновації. Закони не узгоджені між собою, а науково-технічні програми різного рівня не
доповнюють одна одну. Це можна виправити лише через створення спільного політичного
документу, який визначить цілі та інструменти підтримки інноваційного розвитку як елемента
економічного розвитку України. Документом, який повинен містити таке бачення, повинна
стати Стратегія розвитку інновацій України, що об’єднає навколо себе владу, бізнес і науку та
стане результатом діалогу між ними. Це має бути єдиний політичний документ, який не тільки
підтримує наміри щодо співпраці по написанню законопроекту, а й визначає модель державної підтримки інновацій та кожен елемент інноваційної екосистеми, необхідний для успішної
комерціалізації нових технологій. Всі сторони мають погодити єдиний підхід до розвитку та
підтримки інновацій, щоб потім спільно його реалізовувати.
В чинному законодавстві визначення понять “інновація” та “інноваційна діяльність” не
відповідає сучасним міжнародним підходам; не узгоджена система збору та аналізу інформації
про інновації; не розподілені повноваження по державній підтримці інновацій між центральними органами виконавчої влади; немає визначення поняття “стартап”, не передбачена підтримка стартапів і стимули їхньої діяльності; відсутнє визначення елементів інноваційної інфраструктури за міжнародним підходом: інноваційний парк, інкубатор та акселератор, кластер,
кластерна ініціатива, кластерна організація, регіональна інноваційна екосистема, законодавче
забезпечення підходу смарт спеціалізації; підходи до підтримки інноваційної інфраструктури - технопарків та наукових парків - потребують вдосконалення. Також до недоліків законо63

давства, які стримують розвиток інновацій в України, варто віднести: відсутність ефективної
методики визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на об’єкти промислової власності; зарегульованість інституту спільної діяльності між науковими установами та вищими
навчальними закладами і приватними підприємствами щодо реалізації науково-дослідних робіт та інноваційних проектів; відсутність можливості державних наукових установ та вищих
навчальних закладів отримувати прибутки від діяльності створених ними підприємств.
Інноваційна екосистемою є система заходів, порядок дій учасників ринку знань, співпраця
яких забезпечує розвиток технологій, комерціалізацію науки, зміну сировинної економіки на індустрію 4.0. Екосистема формується з таких складових: університети й наукові установи, інкубатори, акселератори з профільними програмами, наукові та технопарки, фонди та інші фінансові
інструменти, корпоративні акселератори, державні, освітні та соціальні програми підтримки розвитку науки, інновацій та підприємництва. Наразі основні елементи інноваційної інфраструктури не мають достатньої підтримки від держави, а деякі - навіть визначення в законодавстві.
Екосистема розвивається за принципом “знизу вверх”: в регіонах за ініціативи бізнесу та асоціацій створюються кластерні ініціативи, інкубатори та технологічні центри. До 2018 року в Державному бюджеті України не було передбачено коштів на підтримку інновацій. Процес фіскальної децентралізації акумулює значні фінансові ресурси в регіонах, однак регіональні інституції
економічного розвитку не мають достатньо експертизи та досвіду для підтримки та розвитку
інноваційної інфраструктури та відповідних ініціатив бізнесу. Ключовим елементом екосистеми
з боку держави є вищезгадана система органів державної влади з чітким розподілом обов’язків та
налагодженою взаємодією. До цієї категорії належить як уже існуючі Рада з розвитку інновацій,
Міністерство освіти і науки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Укрпатент, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Національна рада з розвитку науки і техніки, так
і спеціалізовані органи, які ще потрібно створити, Офіс з розвитку інновацій, Фонд з підтримки
інновацій та Агентство з інноваційних розробок продукції подвійного призначення.
В Україні необхідно створити мережу закладів, що спеціалізуватимуться на підтримці винахідників та інноваційного підприємництва. Такі місця росту мають існувати в усіх можливих організаційно-правових формах, що дозволить інноваторам обрати зручну для них форму роботи. Одним з таких місць розвитку є наукові і технопарки - інноваційно- технологічні
центри зі створеними умовами для повної реалізації інноваційного продукту: від генерації
ідеї до виробництва та виведення продукту на ринок. Технопарки є зонами економічної активності, як: поєднують потенціал університетів, науково-дослідних структур, промислових
підприємств та інших елементів інноваційної інфраструктури. Наразі в Україні зареєстровані
22 наукових та 16 технопарків, з яких деякі працюють з початку 2000 року. Ще однією точкою
зростання, яка об’єднує компанії, що працюють у суміжних галузях, є кластери, створені за
принципом смарт спеціалізації. В розумінні ЄС, кластери - регіональні екосистеми суміжних
галузей та компетенцій, що складаються зі значної кількості підприємств, пов’язаних економічних, освітніх та інноваційних суб’єктів та установ, розташованих неподалік, які досягай
достатнього рівня для розвитку спеціалізованої експертизи та характеризуються широким
спектром міжгалузевих взаємозв’язків.
Смарт спеціалізація - це методологія регіонального інноваційного економічного розвитку,
що базується на поєднанні економічних та інноваційних рушіїв в регіоні і активною роллю
підприємств для розробки регіональних стратегій та планів дій. Цей принцип має стати визначальним для запуску місцевого підприємництва, оскільки враховує вигоди і переваги кожного регіону. Екосистему, яка поєднуватиме науковців та бізнесменів, має доповнювати мережа
інноваційних бізнес-інкубаторів, які надають ресурси малому підприємництву для здобуття
фінансової самостійності. В Україні уже активно створюються та розвиваються приватні бізнес-інкубатори. Держава може сприяти розвитку мережі як шляхом підтримки приватних інкубаторів, так і за допомогою створення подібних організацій при державних підприємствах,
що надаватимуть ресурси для розвитку бізнесу. Ще одним елементом інноваційної екосистеми, яка зосереджується на якісній реалізації самого інноваційному продукту, є центр кометенцій. Такі центри об’єднують групу експертів у певній сфері, що мають теоретичні знання
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та практичні навички впровадження технологій і забезпечують цей процес для замовника.
Центри компетенцій можуть функціонувати в будь-якій організаційній формі, однак найбільш
виправданим їхнє існування є у складі вищих навчальних закладів та наукових установ, які мають необхідні ресурси та команду для дослідження та впровадження інноваційних технологій.
Гладишко О.А., Тищенко С.С., здобувачі освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності «Менеджмент»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОДЕЛЬ КОНСТРУЮВАННЯ І МЕТОД РОЗРАХУНКУ
СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРАЦІВНИКА
Вихідним елементом будь-якого підприємства є робоче місце, в межах якого відбувається
цілеспрямована діяльність (тобто праця) конкретного працівника. Робочі місця надзвичайно
різноманітні, тому їх можна класифікувати за різними ознаками.
За кількістю зайнятих робочі місця можуть бути індивідуальними або колективними. За
ступенем спеціалізації розрізняють універсальні робочі місця, на яких виконуються різноманітні операції, та спеціалізовані, де здійснюється лише одна операція. За ознакою фіксованості робочі місця можна поділити на стаціонарні, рухомі та невизначені. За рівнем механізації
робочі місця поділяють на ручні, де результат праці визначається лише витратами фізичних
та духовних сил самого працівника; механізовані, де роль людини полягає в управлінні обладнанням, що здійснює відповідні операції; автоматизовані, на яких роль працівника зводиться
до контролю за функціонуючим обладнанням. За кількістю обладнання, яке обслуговується,
робочі місця можна розглядати як одноверстатні та багатоверстатні. За місцем розташування
робочі місця можуть знаходитися в приміщенні, просто неба, під землею або під водою, на
висоті. Залежно від кількості змін робочі місця можуть бути однозмінними, багатозмінними.
Якщо на робочих місцях безпосередньо здійснюється діяльність, спрямована на досягнення мети підприємства, вони належать до основних, у протилежному разі — до допоміжних. За
характером трудової діяльності розрізняють місця робітників і службовців.
Крім цього, робочі місця можуть належати до найрізноманітніших сфер діяльності: виробництва, управління, постачання, збуту, наукових досліджень тощо. Незважаючи на різноманіття, вони
всі мають бути відповідним чином організовані. Менеджеру необхідно добре знати, що таке робоче місце, які його складові, яким чином його організувати як для себе самого, так і для підлеглих.
Робоче місце — це така структура, в якій поєднуються в єдине ціле формальні елементи
організації та особисті, людські риси працівника, утворюючи систему «людина — робота».
Загалом роботу характеризують конкретні завдання, обов’язки працівника і відповідна
сфера його відповідальності. Для здійснення всіх визначених при цьому операцій працівнику
необхідні відповідні знання, навички, здібності. Розглянемо проблему знань, навичок і здібностей з погляду організації робочого місця на підприємстві.
Знання — інформація, яка необхідна працівнику, щоб успішно виконувати завдання на даному робочому місці. Навички — рівень майстерності, необхідний працівнику. Здібності —
особисті можливості працівника виконувати різно¬манітні види діяльності.
При такому підході вимальовується своєрідний каркас (модель) робочого місця, на яке
добирається відповідний працівник. Практика конструювання робочих місць свідчить, що
тут необхідна інформація про характер і рівень знань, навичок та здібностей, потрібних для
кожного конкретного випадку. Така інформація одержується за допомогою процедури аналізу
видів робіт. По-перше, це інформація про роботу або про самого працівника. По-друге, це
інформація про конкретну роботу або стандартизована інформація, що використовується для
оцінювання робіт відповідного класу. Якщо розмістимо цю інформацію на двох взаємно пересічних векторах, то отримаємо чотири процедури аналізу:
- поелементний аналіз знань, навичок і здібностей працівника, який виконує конкретну
роботу;
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- аналіз таких самих елементів за стандартами;
- аналіз завдань конкретного робочого місця;
- аналіз стандартизованих завдань (рис. 1).

Інформація про робоче місце

Працівник

1

3

2

4

Робота

Інформація про роботу
Рисунок 1 - Методи аналізу робочого місця
Інформацію тут поділено на дві категорії: ліва частина (сектори 1 і 2) — інформація про психологічні особливості працівника, права частина (сектори 3 і 4) — про особливості роботи.
Конструювання робочого місця є процесом визначення завдань, котрі мають виконуватися працівником, носієм конкретних знань, навичок і здібностей.
Кожне робоче місце має бути відповідним чином обладнане, тобто забезпечене необхідним обладнанням, інструментами тощо. Система заходів щодо обладнання робочого місця всім необхідним
називається його організацією. З погляду менеджменту організація робочого місця — це процес створення певного комплексу організаційно-технічних умов для високопродуктивної та безпечної роботи.
Добра організація робочого місця означає, що кожний предмет перебуває на своєму місці. Основу
організації робочого місця становить його планування, тобто оптимальне розміщення в межах робочого місця засобів і предметів праці, необхідних для виконання роботи.
Непродумане планування збільшує витрати, тому що час виконання конкретної роботи стає тривалішим.
Робоче місце і його оснащення - важливий елемент умов праці. Умови праці — це сукупність
елементів виробничого середовища, котрі впливають на здоров’я та працездатність людини, задоволеність працею, а відтак і на її результати.
До будь-якого робочого місця на практиці висуваються відповідні вимоги, які можуть бути частково виражені кількісними показниками — нормами і нормативами, а деякі піддаються лише якісному
опису.
Ряд вимог, перш за все в галузі санітарії, техніки безпеки, правил експлуатації обладнання тощо, є
обов’язковими, і за порушення їх керівник може понести відповідальність включно з кримінальною.
Інші відносять, поки що, до бажаних (естетичність, ергономічність тощо), але нехтування ними безпосередньо впливає на продуктивність праці, а тому для підприємства вони мають важливе значення.
Вимоги до організації робочих місць можна згрупувати так: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні.
Інформаційні вимоги охоплюють комплекс заходів з інформаційного забезпечення робочого місця: визначення обсягів і структури інформації, котра надходить та оброблюється на ньому, створюється і передається на інші робочі місця; проектування інформаційних потоків, до системи яких входить
дане робоче місце, та інших; інформація має бути достатньою для виконання службових обов’язків
працівників.
Економічні вимоги передбачають організацію робочого місця в апараті управління з мінімальними витратами на його утримання, але достатніми для його нормального функціонування. Доцільне
також оцінювання робочого місця за критерієм оптимальності, тобто ефект від діяльності працівника
на робочому місці має перевищувати витрати на утримання цього робочого місця.
Ергономічні вимоги пов’язані зі створенням для людини оптимальних умов праці, що роблять її
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високопродуктивною та надійною і водночас забезпечують людині необхідні зручності, зберігаючи
сили, здоров’я та працездатність. Таким чином, усе, що оточує людину, що працює, створюючи їй
відповідне робоче середовище, — меблі, помешкання, устаткування, машини, механізми та інші знаряддя праці — має відповідати вимогам ергономіки (наука про функціональні можливості людини
в трудових процесах) і бути максимально пристосованим до людини, до її фізичної, фізіологічної,
естетичної природи.
Гігієнічні вимоги передбачають забезпечення таких норм: освітлення робочих місць; повітрообміну; температурного режиму; вологості; шуму й інших чинників робочого середовища, що впливають
на здоров’я і працездатність людини.
Естетичні вимоги до зовнішнього оформлення робочого середовища: вигляд приміщення і засобів
праці, їхня кольорова гама, наявність квітів у інтер’єрі тощо.
Технічні вимоги передбачають дотримання норм необхідного простору для виконання визначеної
роботи. Це площа, на якій встановлюють необхідні меблі й обладнання, місце самого працівника, а
також площа проходів до столу, устаткування, іншого робочого місця тощо.
Згідно з діючими санітарними нормами встановлено приблизно такі розміри робочих місць для
різних категорій управлінського апарату, м²:
- керівник підприємства: 25–55;
- заступник керівника: 12–35;
- керівник великого структурного підрозділу:12–35;
- керівник відділу, його заступник, головний фахівець: 8–24;
- фахівець: 4–8;
- старший діловод (секретар): 5–7;
- завідуючий загального відділу: 3–4.
Однак ці норми можуть бути лише орієнтиром при організації та плануванні робочих
місць, оскільки вони не враховують усього різноманіття умов праці працівників різних професій. Тому для визначення загальної площі робочого місця (Пзаг) у кожному конкретному
випадку доцільно використовувати сумарний метод розрахунку, при якому враховують площу
трьох складових частин робочого місця:
Пзаг = Прп + Пу + Ппр,
де, Прп — площа, необхідна для роботи і пересування працівників; Пу — площа, яку займає
устаткування; Ппр — площа для проходів.
При такому методі підрахунку можна вирахувати також необхідну площу для відвідувачів.
Тож, відповідно до організаційних вимог необхідно визначити сферу компетенції кожного
працівника на конкретному робочому місці, його права, обов’язки, підпорядкованість, вертикальні й горизонтальні зв’язки з іншими робочими місцями, форми і методи стимулювання
ефективної праці. Ці питання вирішуються розробкою положень про структурні підрозділи
апарату управління і посадових інструкцій працівників.
Лохман М.О., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»,
спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ «ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА»
Одним з основних напрямків підвищення інноваційної активності підприємств є розробка та
реалізація інноваційної політики, що є складовою загальної стратегії розвитку підприємства.
В більшості випадків поняття „інноваційна політика” застосовується для визначення напрямків інноваційної діяльності країни, в межах підприємства часто використовується поняття „інноваційна стратегія”. На нашу думку, термін „інноваційна політика” повинен мати місце
67

в процесі управління інноваційною діяльністю підприємства, оскільки інноваційна політика є
поняття більш широке ніж інноваційна стратегія. Інноваційна стратегія, в свою чергу, виступає як складова інноваційної політики.
Аналіз вітчизняної та закордонної літератури з питань формування інноваційної політики
підприємств (табл. 1), дозволив зробити висновки про неоднозначність підходів щодо визначення сутності інноваційної політики.
Таблиця 1 – Узагальнені визначення дефініції „інноваційна політика”
Визначення

Джерело

Інноваційна політика – державне управління процесом створення сприятливих умов для інноваційної діяльності, формування
інноваційних ідей і проектів, конструювання науково-дослідних
зразків нововведень, їх освоєння і просування на ринок.

Пашута М.Т. [1, с.76]

Інноваційна політика підприємства - це стратегія нововведень,
яка передбачає об’єднання цілей технічної політики і політики
капіталовкладень та спрямована на впровадження нових технологій і видів продукції.

Павленко І.А. [2, с.46]

Сучасна інноваційна політика – це сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансово-збутових і інших
заходів, що пов’язані з просуванням нової або покращеної продукції.

[3, с.41]

Інноваційна політика – частина соціально-економічної політики,
що визначає стратегії і механізми її реалізації органами державної влади.

Завлин П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Е. [4, с.29]

Інноваційна політика підприємства - сукупність необхідних техніко-технологічних, соціально-економічних, фінансових, маркетингових, юридичних, кадрових і інформаційних заходів щодо
реалізації нової бізнес-ідеї.
Інноваційна політика являє собою фундамент побудови загальної стратегії підприємства і основу подальшої розробки функціональної стратегії, маркетингової і фінансової політики компанії.

Кузьменко О.М. [5, с.199]

Інноваційна політика суб’єкту господарювання являє собою сукупність напрямків і методів впливу господарюючого механізму
на виробництво нових видів продукту і технологій.

Балабанов И.Т. [6, с.66]

Інноваційна політика – форма стратегічного управління, яка
визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого
потенціалу.

Йохна М.А. [7, с.99]

На нашу думку, жодне з запропонованих визначень „інноваційної політики” не відображає повністю її сутності. А оскільки інноваційна політика підприємства займає першочергове
місце серед функціональних напрямків загальної політики діяльності підприємства, оскільки
вона покликана забезпечити отримання конкурентних переваг підприємства за рахунок реалізації існуючих ринкових можливостей та ефективного використання інноваційного потенціалу, то особливо важливим моментом є усвідомлення її сутності.
Отже, інноваційна політика, на нашу думку – це складова політики діяльності підприємства,
спрямована на розробку та реалізацію інновацій, що передбачає визначення інноваційних цілей та
напрямків інноваційного розвитку підприємства; розробку інноваційної програми підприємства,
що містить у собі певний набір інноваційних проектів; планування науково-технічних, управлінських, фінансових, економічних, збутових та інших заходів щодо реалізації інноваційних проектів.
Виділяється стратегічний і тактичний аспекти інноваційної політики. Заходи тактичного характеру спрямовані, насамперед, на підвищення якості продукції і ефективності виробництва, а
також на підвищення інноваційного потенціалу. Стратегія в галузі політики інновацій полягає в
забезпеченні крупних структурних зрушень в економіці, техніці або технології [5, с.65].
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На нашу думку, більш вірним є підхід запропонований І.Т. Балабановим, що виділяє наступні аспекти інноваційної політики:
• вибір напрямків політики;
• стратегічне планування;
• оперативне планування.
Вибір напрямків інноваційної політики – це формування сукупності альтернативних цілей
або функціональних нормативних задач, які необхідно реалізувати в майбутньому [7, с.43].
Отже, інноваційна політика є обов’язковою умовою розвитку будь-якого підприємства, яке
орієнтується на інноватизацію. Різноманітність поглядів на дефініцію «інноваційна політика»
визначає дискусійну платформу для характеристики цього поняття. Інноваційна політика є
складною категорією, яка визначає стратегічне та тактичне планування на підприємстві.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Становлення та функціонування інноваційної економіки є результатом розвитку інноваційного підприємництва. Ключовим елементом формування та розвитку інноваційного ринку
розвинутих країн є інноваційне підприємництво.
Інноваційне підприємництво є матеріальною основою інноватизації та постійної модернізації усіх сфер людської життєдіяльності і переведення суспільного відтворення на якісно
вищий щабель розвитку [1].
Ажажа М.А. під інноваційним підприємництвом розуміє створення нових товарів і технологій за допомогою практичного використання ідей і винаходів у загальному вигляді інноваційного підприємництваа можна визначити як процес, що приводить до створення кращих за
своїми властивостями товарів (продукції, послуг) та технологій з метою практичного використання нововведень [2].
Носик О. М. тлумачить інноваційне підприємництво у широкому розумінні, як підприємницьку діяльність на всіх стадіях і в усіх сферах інноваційного процесу, інноваційне підприємництво
спрямоване на нелінійний інтегрований інноваційний процес шляхом розвитку інноваційних мереж, інноваційної співпраці й партнерства, інноваційних екосистем та кластерів [3, с. 107].
Значна кількість авторів розглядають інноваційне підприємництво як процес (Ажажа М.А.
[2], Носик О. М. [3], Зянько В. В. [6], Очеретний Д. С. [1]), тобто вважають, що інноваційне
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підприємництво забезпечує інноваційний процес; також значна група авторів розглядають інноваційне підприємництво як результат (Острякова А.Ф. [8], Голикова О. А. [4], Ілляшенко
С.М. [5] Очеретний Д. С. ), вони бачать інноваційне підприємництво як сферу діяльності, яка
має забезпечити досягнення результату (дохід, прибуток, ефект, розвиток тощо). Виділена група авторів, які бачать інноваційне підприємництво як систему (Ткаченко Т.П., Тульчинський
Р.В. [9], Зянько В.В. [6], Острякова А.Ф. [9]), при цьому основними елементами системи виділяють науку, дослідження, підприємництво. Автор Нежиборець В. [8] пропонує розглядати інноваційне підприємництво як модель розвитку економіки, яка ґрунтується на інтелектуальних
ресурсах, інтелектуальному капіталі і т.п. З точки зору функціонального підходу (Ельмеева
И.Г. [10]) інноваційне підприємництво, виконує ряд функцій: створення нововведень, формування нових ринків, задоволення нових потреб тощо. Отже, багатогранність тлумачень інноваційного підприємництва дає можливість стверджувати, що інноваційне підприємництво – це
інтегральне поняття, яке є визначальним в розвитку будь-якої економічної системи за рахунок
інноваційних перетворень.
Більш глибоке розуміння інноваційного підприємництва можливо забезпечити визначивши
концептуальні засади інноваційного підприємництва (рис. 1).
Завдяки розвитку інноваційного підприємництва формується та функціонує інноваційний ринок.
Створення та успішне виведення на ринок інноваційного товару є результатом впровадження підприємницького підходу в діяльність підприємства. Підприємницький підхід, в першу чергу, передбачає встановлення проактивних відносин з клієнтами, які вже на початкових
етапах розробки товару мають можливість впливати на вимоги до нього та вносити зміни в
його передбачувані характеристики в результаті випробувань та тестового використання. Таким чином, процес інновації повинен включати в себе визначення важливих потреб споживачів та задоволення цих потреб раніше та краще ніж конкуренти [10].
Отже, інноваційне підприємництво є складним та багатовекторним явищем, яке характеризується специфічними цілями, об’єктами, суб’єктами, завданнями, умовами, принципами.
Ціль ІП

одержання зиску та/або набуття переваг від домінування на
певному ринку як регіонального, так і глобального рівнів

Об’єкти ІП

інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні
продукти; виробниче обладнання та процеси; організаційнотехнічні рішення товарна продукція; механізми формування
споживчого ринку

Суб’єкти ІП

дослідники, конструктори, винахідники, підприємціноватори; інвестори; менеджери

Завдання ІП

подолання відриву науки від економічної практики;
визначення пріоритетів розвитку держави;
конкретизація переліку сфер діяльності пріоритетного
розвитку; розвиток інноваційного підприємництва;
фінансування державою або надання пільг організаціям,
які займаються науково-технічними розробками

Умови розвитку ІП

Принципи ІП

зміцнення наукового потенціалу; вдосконалення науковотехнічного потенціалу; формування висококваліфікованих
продуктивних сил; створення належної законодавчої бази;
залучення інвестицій в інновації; формування розвиненої
ринкової інноваційної інфраструктури

адаптивність; динамічність; самоорганізація;
саморегуляція; саморозвиток

Рис. 1. Характеристика концептуальних засад розуміння інноваційного підприємництва
Складено на основі [4-10]
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ СИРОВИНИ
У ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТУ «ЧИЗКЕЙК» ДЛЯ УЧНІВ
Актуальність дослідження полягає у вивченні і впровадженні нових функціональних продуктів харчування, що дозволить вдосконалити існуючі раціони харчування для підлітків, для
сприяння правильного харчування, що є запорукою повноцінного функціонування організму
людини. Сьогодні є дуже важливим насичення споживчого ринку України біологічно цінними
продуктами функціонального призначення, систематичне споживання яких у складі харчових
раціонів дітей шкільного віку підвищать адаптованість організму дитини до навколишнього
середовища, а також стимулюватимуть роботу травної системи, сприятимуть формуванню і
зміцненню кістково-м’язової системи завдяки наявності у їх складі функціональних інгредієнтів природного походження [1].
Найпопулярнішими стравами серед учнів є страви і десерти з сиру, склад яких має високий
вміст жирів та вуглеводів і відносно низький рівень – харчових волокон, ненасичених жирних
кислот, вітамінів, мінеральних речовин [2].
На підставі аналізу наукових джерел вітчизняних та закордонних авторів визначено предмет і об’єкт досліджень [3,4].
Предмет дослідження: гарбузовий порошок та шрот розторопші плямистої (ТУ У 10 –
01973472-007/2017, виробник НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»), модельні харчові композиції
десерту з сиру (чизкейків).
Об’єкт дослідження: технологія десертів з сиру (чизкейків) функціонального призначення
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Встановлено, що у шротах міститься значно більша кількість білка, клітковини, вітамінів,
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макро- та мікроелементів порівняно із пшеничним борошном, а також більше калію у 5 та
4 рази відповідно, кальцію – у 18 та 31 раз, магнію – у 42 та 19 разів. Велике значення має
присутність у шротах мікроелементу селену, який посилює імунітет організму та виконує ряд
інших важливих функцій, особливо у підлітковому віці.
В результаті дослідження технології приготування десертів з сиру (чизкейків) з використанням гарбузового шроту та шроту розторопші плямистої, вдалося встановити:
1. При приготуванні борошняних кондитерських виробів існує проблема незбалансованого
складу продуктів. Як правило такі вироби мають високий вміст жирів, вуглеводів, харчових
волокон, ненасичених жирних кислот, що не сприяє правильному обміну речовин в організмі
підлітків.
2. Використання порошку з гарбуза та шроту розторопші позитивно впливає на якість
отриманого продукту, підвищує його біологічну цінність. Це дозволило отримати харчовий
продукт функціонального призначення для підлітків, що задовольняє 20–50% добової потреби в дефіцитних мінеральних речовинах, із високими споживчими властивостями. Це підвищило харчову цінність десертної страви, збільшило вміст макро- та мікроелементів, вітамінів,
харчових волокон.
3. Розширення асортименту продукції функціонального призначення з використанням локальної сировини сприятиме поліпшенню структури харчування учнів загальноосвітніх шкіл,
учнів закладів проф.-тех. освіти.
4. В умовах розвитку сучасних технологій та росту конкурентоспроможності нових продуктів харчування, збалансований раціон харчування є одним з головних факторів для запобігання низки неінфекційних захворювань, підвищенню імунітету і повноцінній підтримці
здоров’я підлітків.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у створенні системи функціонального харчування учнів загальноосвітніх шкіл та закладів профтехосвіти України.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛІ
Здорове покоління є основою успішного майбутнього нашого суспільства. Від сучасної
людини вимагається здатність до швидкої адаптації до мінливих умов життя та кризисних
ситуацій, які потребують збільшених фізичних, психічних та інтелектуальних зусиль і високого рівня здоров’я. Тому збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління є одним з
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головних завдань держави, сім’ї і самої дитини.
Екологічна ситуація в Україні лише погіршує стан здоров’я дітей. З кожним роком все
більше і більше дітей 3-7 років хворіють і причиною багатьох захворювань є саме неякісні
продукти харчування. Суттєвий ріст захворюваності пов’язаний не лише з забрудненням навколишнього середовища, але з якістю та безпекою їжі.
Значний теоретичний і практичний внесок у розвиток технології продуктів для дітей внесли Л.Ю. Арсеньєва, М.П. Гуліч, А.М. Дорохович, В.Н.Корзун, И.Я. Конь, Н.Н. Ліпатов, К.С.
Ладодо, М.І. Пересічний, А. Б. Собко, В.А. Тутельян, P. Marteau, K. Zanini та ін..
Напої є одним з найкращих видів функціональних продуктів, оскільки технологія їх виробництва не є занадто складною, а відсутність термічної обробки дозволяє максимально зберігати в продукті вітаміни та інші корисні речовини. Крім того, розчинені у воді активні речовини
швидше всмоктуються і засвоюються.
Метою дослідження є розробка інноваційних технологій напоїв і рекомендацій щодо оптимізації раціонів харчування дітей в ЗРГ при готелях.
Предмет дослідження: малина, брусниця, лохина, журавлина, ожина, полуниця, суниця,
аґрус, обліпиха, фейхоа, мигдаль (ГОСТ 16831 – 71), волоський горіх (ГОСТ 16832-71), кунжут (ТУ У 01.1-24435116-002-2010), білково-рослинна суміш «Мілкосой-1», зелені овочі, коктейлі: «Каротелька», «Горішок», «Інжирне молоко», «Бета-заряд».
Функціональні продукти харчування мають задовольняти 10-50 % добової потреби. Аналіз
ягідної сировини виявив, що задоволення добової потреби у вітаміні РР у малині становить
5,8 %, в морошці і обліписі – 4%, в лохині і суниці – 3,3%; у вітаміні Е – в обліписі 71,4%,
в морошці 21,4%, у вітамін С – в суниці, аґрусі і полуниці 60%, в обліписі 400%, в полуниці
120%, у вітаміні В2 – в ожині, суниці, обліписі, полуниці 5%, у брусниці, лохині, аґрусі, журавлині – 2%. Вивчення харчової цінності ягідної сировини дало підстави для конструювання
технологій смузі.
Функціональні продукти створюються за принципом харчової комбінаторики шляхом обґрунтованого кількісного підбору основної сировини, інгредієнтів, харчових добавок, сукупність яких забезпечує формування бажаних органолептичних і фізико-хімічних властивостей,
а також заданий рівень харчової, біологічної та енергетичної цінності.
Розроблені технології смузі відображають взаємодію вітамінів і мікроелементів. Для розвитку зубів і кісток потрібен кальцій, фтор і магній, які в великій кількості містяться в кунжутному молоці, квітковому меді і банані відповідно. Для імунної системи було розроблено смузі
на основі мигдального молока, кураги, родзинок, вівсяних пластівців і меду, що містять такі
вітаміни як С, Е, РР і мікроелементи – кальцій і цинк. Для нормального функціонування органів травлення і метаболізму розроблено смузі на основі молока з волоського горіха і фейхоа,
які містять велику кількість йоду і вітаміну В9.
Для розвитку нервової системи необхідні магній, фосфор, а також вітамін К, які забезпечить мигдальне молоко, ківі і вівсяні пластівці. Для кровотворної системи корисні залізо,
цинк, мідь, які містяться в малині, кунжутному молоці і ківі. Окремо було розроблено технологію смузі на основі гарбуза. Гарбуз був обраний саме через великий вміст вітамінів групи
В, А, К, С і пектинів ( рослинна клітковина). Гарбуз підходить для профілактики захворювань
кровотворної травної і кісткової систем.
Таким чином, вирішено актуальне завдання щодо розробки і впровадження напоїв для дітей дошкільного віку у кафе готельно-ресторанного комплексу «Оптіма Черкаси», що дозволить оптимізувати раціони харчування для дітей.
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МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сьогодні використовують тільки окремі організаційно методичні питання інвестиційно-інноваційної діяльності, оцінювання показників ефективності проектів, оптимізації портфельних інвестицій, дохідності операцій із конкретними фінансовими активами, інвестиційної
чутливості та точок беззбитковості. Сучасний високотехнологічний світ стимулює підприємства до інноваційної діяльності та пошуку джерел її ресурсного забезпечення. В цьому контексті цікавим є розгляд питання взаємозв’язку інноваційних та інвестиційних процесів, що
протікають за певними циклами, маючи багато спільного.
Успішне функціонування підприємств і досягнення стратегічних переваг в умовах конкуренції значною мірою залежать від результативності їхньої інвестиційно-інноваційної діяльності. У свою чергу, результативність інноваційної діяльності підприємств визначається,
насамперед, наявністю необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій,
можливістю їхньої швидкої мобілізації, зацікавленістю інвестора в підтримці інноваційного
розвитку [6]. Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств залежить від специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалий період окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівномірність надходження доходів від здійснення інвестицій. Урахування цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств визначають
важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств. У більшості підприємств структури
управління не адаптовані до вирішення складних завдань в цій сфері діяльності. Управління
здійснюється без урахування факторів ризику і невизначеності зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства. Як правило, це управління зводиться до так званого ретроспективного управління на основі порівняння фактично досягнутих і запланованих показників. Усе
це призводить до того, що ряд нововведень закінчуються комерційними невдачами. Численні
дослідження вказують на важливість ефективного управління інноваційним проектом на всіх
його стадіях, застосування унікальних організаційних форм інноваційного менеджменту, що
найбільш відповідають умовам і характеру інноваційноінвестиційної діяльності [3]. Упродовж останніх років лише не значна частина підприємств України здійснювала інновації. Основним напрямом інноваційної діяльності залишається придбання нових засобів виробництва.
Пріоритетним джерелом інвестування інновацій залишаються власні кошти підприємств та
отримані кредити. Українська інноваційна сфера ще не стала приваблива також для іноземних інвесторів. Однак, незважаючи на незначні масштаби інноваційної діяльності, її позитивний вплив на економічні показники роботи підприємств є очевидними та безперечними.
Більшість підприємств, які впроваджували інновації, одержали приріст продукції, підвищили
її конкурентоздатність, розширили ринки збуту, оновили асортимент виробів, знизили матеріало- і енергоємність виробництва. Інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства необхідно розглядати як складну динамічну стохастичну систему, що складається з різних за своєю
природою процесів та включає: інноваційний процес; процеси організаційно-економічного,
інвестиційного та соціокультурного забезпечення нововведень. Незважаючи на зростання інвестицій, організаційні структури управління підприємствами зазвичай не пристосовані до
вирішення завдань інноваційно-інвестиційної діяльності. У більшості випадків - це застарілі
лінійно-функціональні структури, що не відповідають складним сучасним умовам господарювання. В кінцевому результаті спостерігається зниження ефективності управління інноваційноінвестиційною діяльністю підприємства. [2]
Однією з ознак інновацій є їх зв’язок з інвестиціями. Інновації будуть завжди супроводжуватись інвестиційними вкладеннями. Об’єктивний зв’язок між цими поняттями обумовлений
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природою інвестицій та інновацій. Інновації не можуть створюватися без додаткових і постійних вкладень інвестиційних ресурсів, а інвестиції мають економічний зміст тільки тоді,
коли забезпечують реалізацію тієї чи іншої ідеї, нової техніки, технології, що може сприяти
виникненню додаткових можливостей для отримання прибутку.
Інвестиційно-інноваційний процес задовольняє всі основні ознаки системного утворення і
є системним об’єктом. Це свідчить про те, що:
- інноваційну діяльність необхідно аналізувати, оцінювати, прогнозувати, управляти
ними тільки в нерозривному зв’язку з інвестиційними;
- основним системоутворюючим чинником в інвестиційно-інноваційній діяльності є інформація.
Якщо інформаційне середовище буде слабким, то вести мову про системність інвестиційно-інноваційної діяльності некоректно. В цьому випадку порушується зв’язок між його рівнями і спостерігається ситуація, коли окремі компоненти розвиваються незалежними траєкторіями, нерідко всупереч один одному. Значною мірою така ситуація спостерігається в Україні та
інших постсоціалістичних країнах, де за інерцією наука розвивається своїм шляхом, технології – своїм, а ринок потребує третього. Така різновекторність отримана певною мірою в спадок
від планової економіки, коли інформаційні зв’язки між виробництвом, технологічним знанням
і наукою були підмінені директивними вказівками й планами. Сьогодні необхідно не стільки
збільшити фінансування фундаментальної науки та прикладних досліджень, як налагодити дієві інформаційні зв’язки між різними рівнями інвестиційно-інноваційної діяльності і зробити
даний процес справді системним явищем.
Оскільки інвестиції - важливий ресурс для успішного створення і освоєння інновацій, на
кожному підприємстві для забезпечення цієї умови необхідно створювати раціональну, ефективну й обґрунтовану систему фінансування . Практика показує, що саме від своєчасності
фінансування багато в чому залежить ефективність інноваційної діяльності підприємств. На
кожній стадії інноваційного процесу потрібно мати певний обсяг інвестиційних ресурсів.
Важливі також наявність єдиного контуру управління і замкненість фінансового циклу. [5].
Отже, як інноваційна, так і інвестиційна діяльність мають в основі один мотив: необхідність поповнення ресурсів суб’єкта (інвестора) для підтримання наявного стану або розвитку в зовнішньому середовищі. Реалізується цей мотив через пошук і встановлення зв’язку з
об’єктом (реальним або ще не створеним), який спроможний, на думку інвестора, забезпечити
його необхідними ресурсами. Тому інноваційно-інвестиційний процес можна визначити як
діяльність суб’єктів: окремих осіб, корпорацій, інших інституційних об’єднань, спрямованих
на пошук, зміну або створення об’єктів, здатних забезпечити ресурсами, необхідними для підтримання стану динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем або розвитку.
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КЕРІВНИК І УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ
Процес управління розділяють на кілька етапів, які забезпечуються управлінськими функціями. Управлінські функції – це напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський об’єкт в цілях досягнення поставленої задачі. Звичайно,
перелік функцій можна розширити, але розглянемо лише основні з них:
1. Інформаційна функція.
Організація – відкрита система, де постійно циркулює велика кількість різноманітної інформації. Керівник повинен володіти основними уявленнями про функціонуючу інформацію,
про характер її сприйняття та значення для колективу взагалі і його окремих членів зокрема.
Керівник повинен розуміти, що необхідно забезпечити постійний потік нової різноманітної
інформації. Слід також приділяти на практиці особливу увагу характеру сприйняття інформації партнером, бачити, яка її частина усвідомлюється і конкретно вибирається із загального
інформаційного потоку. Тобто сутність інформаційної функції ділового спілкування полягає в
тому, що керівник насамперед одержує інформацію, необхідну для прийняття управлінського
рішення. Ця функція в діловому спілкуванні є основною.
2. Стратегічна функція ( планування).
Головним призначенням керівника є стратегічне планування і формування цілей та цінностей організації. Отже, досвідчений, компетентний керівник із навичками стратегічного мислення стикається з проблемами прийняття рішень, обмеженості часу та інноваційної
активності. Він мусить визначати, як краще вирішувати питання – колективно чи особисто.
Оскільки ці підходи мають і «за» і «проти», застосовують ситуативний підхід. Основні його
положення:
- колективні рішення надійніші за індивідуальні, оскільки виключають або обмежують
суб’єктивні помилки й особистісні упередження
- у групах зазвичай виникає більше варіантів рішень
- у групах в обговоренні проблеми беруть участь усі, що підсилює взаємний контакт та
співробітництво
- у процесі колективного розв’язання проблеми необхідно більше часу
- спосіб прийняття рішення в групі не має сенсу, якщо керівник або лідер групи набагато
кваліфіковані ший за її членів, і вони з цим згодні
- звичка до колективних рішень може підвищувати ступінь конформізму поведінки членів
групи, що мають звичку «давити»
Подолати дефіцит часу керівник зможе тоді, коли він застосовує такі засоби, як чітке планування робочого дня та часових витрат на різні види діяльності. При делегуванні керівником
повноважень також звільняється час для управлінських справ і підвищується самостійність
підлеглих.
3. Адміністративна функція.
В обов’язки керівника входить і чисте адміністрування, що припускає директивні засоби
спілкування з підлеглими, у тому числі застосування покарань та заохочень. Загальне правило
полягає в тому, що «позитивні підкріплення діють більш ефективно, ніж негативні». Вони
закріплюють приклади поведінки, сприяють формуванню сприятливого мікроклімату в колективі, підвищують самооцінку персоналу та мотивують їх на продуктивну роботу.
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4. Комунікативно – регулююча функція.
Один із значущих факторів ефективної комунікації – встановлення сприятливих відносин
керівника з підлеглими. Однак нерідко, навіть докладаючи чимало зусиль, керівник не може
знайти потрібного контакту з персоналом. Природа взаємопорозуміння часто полягає в межах
міжособистісного спілкування. Керівник часто перебуває у ставленні до підлеглого в позиції
спостерігача, що сприяє виникненню можливості пояснити неуспішність у роботі лінощами,
недостатньою наполегливістю та іншими діловими хибами підлеглого. Варто подумати, чи
була можливість виконати завдання, чи достатньо було часу, інформації, засобів та інше. Слід
зрозуміти, що більшість відхилень від нормальної роботи відбувається через обставини і не
залежить від людей.
5. Мотиваційна функція.
Мотиваційна функція – це функція надання впливу: керівник змінює мотиви, наміри, установки підлеглих, тобто створює зацікавленість у результатах і якості праці. Теоретичні основи
мотивації базуються на положенні, що в основі поведінки людини закладені численні потреби.
Ієрархія потреб представлена в класичній схемі А. Маслоу: первинні потреби – фізіологічні,
безпеки та захищеності, вторинні – соціальні, поваги, самовираження. Потреби народжують
мотиви поведінки, тобто деякий поклик до діяльності, яка й задовольняє ці потреби. Роль
керівника полягає в тому, щоб правильно мотивувати підлеглих до продуктивної діяльності.
6. Контролююча функція.
Відомо, що безконтрольність шкідлива, тому слід дотримуватись таких вимог:
- контроль повинен бути постійним, об’єктивним, оперативним, відкритим;
- контроль не має бути безсистемним, формальним, не доведеним за результатами до виконавця.
Ця функція дає можливість контролювати процес виконання наказу, розпорядження. Також
керівник з’ясовує рівень кваліфікації підлеглих, правильність та якість виконання ними своїх
обов’язків, визначає необхідність їхнього корегування.
Так як слово функція означає призначення, то функції управління витікають із змісту
виробничого процесу підприємства, визначаються об’єктом і складом задач, опрацьованим
механізмом вирішення цих задач, також визначають специфіку управлінської праці керівника.
Тростенюк Т.М., аспірант
Житомирський державний технологічний університет,
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спеціальності «публічне управління та адміністрування»,
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СУТНІСТЬ ЛІДЕРА ТА ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Динаміка сучасних суспільних процесів і реформування системи державного управління
обумовлює необхідність якісних змін у системі підготовки державних службовців. Зростає
важливість вміння не тільки швидко й адекватно реагувати на зміни, а і спонукати інших до
нових дій відповідно до ситуації, що склалася. Саме тому одним з пріоритетних напрямів
модернізації державної служби в Україні є підвищення ефективності управління персоналом
через упровадження профілів компетенцій лідерства. Спроби дослідження природи лідерства
в різних галузях науки є досить численними.
Питання лідерства розглядаються в працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених: М.
Гаврилюк, Н. Жеребова, Л. Карамушка, В. Лозниця, Б. Паригін, А. Уманський, А. Файоль, О.
Тід, Р. Стогділ, У. Бенніс, Ф. Фідлер, П. Херсі, К. Бланшард, Р. Хауз, Т. Мітчелл, В. Врум, Р.
Блейк, Д. Моутон, Р. Лайкерт.
Державна посада формально дає керівникові необхідні передумови бути лідером колективу, але автоматично його таким не робить, хоча сам термін “лідер” (від англ. leader) в перекладі
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і означає “керівник”, “провідник”, ці поняття тотожними не є. Різниця між поняттями полягає
в тому, що “лідер” висувається завжди “знизу – догори”, а керівник навпаки, “згори – вниз” [1]
З поняттям “лідер” тісно пов’язане поняття “лідерство” під котрим в загальному розуміють
складний механізм взаємодії тих хто проявляє свою спроможність бути лідером та тих на кого
цей прояв направлено. Розглядаючи лідерство ми маємо на увазі, в першу чергу, психологічні
відносини, які виникають в групі, категорію ж “керівництво” розглядають з погляду організації діяльності групи та керування нею [2].
Таким чином, вважаємо за потрібне дослідити сутність понять “лідер” та “лідерство”.
Таблиця 1 - Аналіз дефініції “лідер” та “лідерство”
Автор

Сутність поняття

1

2

Ашин Г. [3].

Лідерство – це відносини між людьми в процесі спільної діяльності,
в якій одна сторона забезпечує перевагу своєї волі над іншою

Кочубей Т.,
Семенов А. [4]

Лідерство – результат взаємодії членів малої групи в конкретний часовий проміжок, на який впливає як наявність тих чи інших якостей
або їх сукупності у її членів, так і їх прояв у конкретній ситуації, а
також взаємний вплив наявних якостей і конкретної ситуації

Лукашевич В.В. [5]

Лідер – це людина, яка ефективно здійснює керівництво групою;
Лідерство – це мистецтво впливати на людей для того, щоб вони з
доброї волі намагались досягнути цілей, які не є особистісними (наприклад цілі підрозділу, організації)

Менегетті А.
[6, с. 31].

Лідер – це особистість, яка, поставивши перед собою мету, знаходить засоби і створює колектив, який здатний її досягти. Лідером
може бути людина, яка має три основоположні якості: неординарний, вроджений потенціал, який проявляється як талант засновника
і координатора; глибокі знання і професіоналізм у галузях, що мають
найбільший попит з боку певної соціальної групи чи суспільства в
цілому; безумовну перевагу в отриманні результатів діяльності в
певному виді діяльності

Паригін Б. [7]

Лідер регулює міжособистісні стосунки в групі, керівник натомість
регулює офіційні відносини групи як певної організації. Лідерство
виникає стихійно, керівництво – ні, бо воно поставлене в певні рамки та норми, воно стабільніше та надійніше

Романовський О.Г.,
Середа Н.В. [8]

Лідерство – здатність впливати на індивідуумів і групу людей з метою примусити їх працювати разом задля досягнення встановлених
цілей

Соловіцька Т.В. [9]

Лідер – будь який член співтовариства, який здійснює значний вплив
на поведінку людей (формально чи неформально) чи неформально
виконує функції управління, користується повагою та авторитетом

Такер Р. [10]

Лідерство – це щось значно більше ніж прийняття управлінських
рішень, це вплив на розум та енергію тих людей, які мають зіграти
свою роль в тому чи іншому процесі

Філонович С.Р. [11]

Визначає лідерство як процеси внутрішньої самоорганізації та самоуправління групи чи колективу, обумовлені індивідуальною ініціативою її членів

Шатун В. [12]

Лідерство – це мистецтво впливу на людей, прагнення надихнути
їх на те, щоб вони за власним бажанням прагнули досягнути цілей
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Проаналізувавши дефініції, вважаємо, що під поняттям “лідерство” слід розуміти здатність
здійснювати вплив на окремих осіб чи групи осіб, при цьому направляючи їх працю та зусилля
на досягнення поставлених цілей установи чи організації. Виходячи з цього лідер – це людина,
яка може впливати на поведінку інших людей, брати на себе відповідальність, послідовно йти
до досягнення конкретних цілей і вести за собою колектив. Вважаємо, що лідер повинен орієнтуватися на результат, аналітично мислити, вміти управляти людськими ресурсами, здійснювати ефективну комунікацію.
В сучасних умовах організації роботи на державній службі не завжди керівник є лідером,
в наслідок чого виникає формальне та неформальне лідерство. Звичайно, ідеальним варіантом є поєднання формального та неформального лідерства, коли керівник визнається членами колективу та є їх лідером. Широкий спектр цілей і завдань, на які спрямоване державне
управління ускладнює визначення ролі лідера в державній службі. Високоякісне лідерство, як
правило, є вирішальним для позитивного результату, але хороше керівництво також важливе
у повсякденній роботі державної служби. Підпорядкування неформальному лідеру викликає
швидке вирішення поставлених завдань. Однак у випадку коли формальний лідер відчуває
конкуренцію може пригнічувати діяльність колективу задля підвищення власного авторитету. Тому становлення неформального лідера в статус формально досить важливий процес в
успішності роботи.
Таким чином правильний вибір лідера в державній службі грає ключову роль в становленні державної служби, як взірця для усіх соціально-економічних сфер суспільства, контролю,
розвитку, залученню інвестицій та загальнодержавному процвітанню.
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СЕКЦІЯ 4
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ
Дьячук І.В., к.е.н., завідувач кафедри маркетингу,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
В ДІДЖИТАЛ-СЕРЕДОВИЩІ
Персоналізований маркетинг, працюючи з інтернет-технологіями, дозволяє персоналізувати маркетингові комунікації, встановити двосторонній (суб’єктний) безперервний взаємозв’язок з покупцем, забезпечуючи його лояльність та прихильність [1].
Таким чином, маркетингові комунікації все більше переслідують цілі безперервної взаємодії з покупцем, вибудову тісних контактів і залучення споживача до маркетингової активності
компанії, формування кола адвокатів і амбасадорів бренду (завзятих носіїв бренд-цінностей і
активних захисників і популяризаторів бренду серед інших споживачів).
Всі ці новітні тенденції підтримуються за допомогою діджитал-комунікації (цифрових комунікацій), які здійснюються в інтернет-середовищі, що пояснює різке зростання рекламних
витрат компаній в інтернеті – на 38% в період з 2016р. по 2017р., і на 30% прогнозовано у
2018р. (табл.1).
Таблиця 1 – Рекламний медіаринок України
Підсумки
2017 р.,
млн. грн

Підсумки
2018 р.,
млн. грн

Відсоток
змін 2018
до 2017

Прогноз
на 2019 р.,
млн. грн

Відсоток
змін 2018
до 2017

ТБ-реклама, всього

5 676

7 329

29%

9 259

26%

Пряма реклама

4 965

6 355

28%

7 944

25%

711

974

37%

1 315

35%

1 150

1 355

18%

1 597

18%

Національна преса

680

816

20%

963

18%

Регіональна преса

190

224

18%

262

17%

Спеціалізована преса
Радіореклама, всього

280
400

315
480

13%
20%

372
578

18%
20%

Національне радіо

290

348

20%

418

20%

Регіональне радіо

39

47

20%

54

15%

Спонсорство

71

85

20%

107

25%

3 330

24%

2 829

25%

Спонсорство
Преса, всього

OOH Media, всього

1 240

2 691

технічний
зріст

Щитова реклама

1 081

2 263

технічний
зріст

Транспортна реклама

77

327

382

17%

Indoor реклама
(вкл. Indoor Video)
Реклама в кінотеатрах
Digital реклама
ПІДСУМКИ Медіа Ринок
* Джерело [2]

82

102

119

17%

35
3 140
11 641

40
4 344
16 240

46
5 650
20 460

15%
30%
26%
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15%
38%
40%

Діджитал-комунікації (цифрові комунікації) це весь різноманітний спектр комунікацій
компанії зі споживачами, здійснюємий на основі інтернет-технологій та який має інтерактивний он-лайн характер.
Відмінності діджитал – комунікацій від традиційних офф-лайн комунікацій.
1. Традиційні офф-лайн комунікації основані на суб’єктно-об’єктному підході, а саме пропонують «монолог» зі споживачем з боку компанії. Діджитал комунікації носять інтерактивний суб’єкт-суб’єктний характер і пропонують он-лайн взаємодію зі споживачем (діалог).
2. Інструментарій он-лайн комунікацій обмежений кількістю майданчиків і тому виготовляється окремо для кожного інтернет-ресурсу. В ATL – комунікаціях є можливість з одного відеоролика розробити прінт, котрий буде розміщений і на білбордах, і в пресі.
3. Вимірність. В ATL ефективність вимірюють після проведення компанії. В діджитал
середовищі існує можливість проводити виміри в режимі реального часу, а також самі
інструменти для виміру ефективності постійно розвиваються і удосконалюються, що
дозволяє отримувати об’єктивну картину про ефективність.
В діджитал середовищі існують три основних канали комунікацій:
1. Власні медіа-канали, котрі знаходяться у власності компанії (блоги, сайт, спільнота, профіль у соціальних мережах).
2. Придбані медіа-канали, арендовані компанією (медійна реклама, контекстна реклама, спонсорство).
3. Зароблені медіа - коли споживачі самі розповсюджують інформацію про продукт (чутки,
вірусний ефект).
Література:
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС
Інноваційні технології – радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі є товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість,
характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.
Технології в галузі гостинності розвиваються стрімко. Це пов’язано з тим, що перед готельними підприємствами стоять два основні завдання: отримати більше клієнтів і зробити
їх постійними відвідувачами. Здійснити ці завдання без інноваційних рішень неможливо, що
потребує від готелів модернізації в технологіях, заощадження часу, грошей та енергії. Тому
шлях до інноваційних технологій у готелі полягає в заощадженні природної енергії.
Готельний бізнес багатоплановий, а управління ним – складне трудомістке завдання, що
потребує впровадження нових технологій. Управління будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інновацій.
Перелік 6 найбільш високотехнологічних прогресів сьогодення [1]:
1. Готелі, номери яких оснащені новітніми панелями Grow, які кріпляться на зовнішній
стороні фасаду і акумулюють енергію сонця і вітру. Температура і вологість в будівлях
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регулюється за допомогою водоспаду у внутрішньому критому дворику - атріумі. Величезна скляна стіна періодично відкривається, щоб в приміщення проникав свіжий
морський бриз.
2. Окрім інноваційних сантехнічних рішень - наприклад, щоб наповнити ванну, вода ллється зі стелі, в готелях також є «безшумні електронні дверні дзвінки». Обслуговуючий
персонал натискає на кнопку дзвінка біля ваших дверей, і у вашому номері включається
інфрачервоний сканер. Якщо він фіксує якийсь рух, з’являється електронний сигнал «не
турбувати» і службовець йде, щоб прийти пізніше.
3. Як тільки людина входить до готелю, вона стає одним з персонажів відео, що транслюється у вестибюлі і містить кадри з 2400 встановлених в готелі камер. Тут немає ключів
і номерів на дверях, тільки iPhone. Кожному відвідувачеві видається телефон від Apple
з технологією розпізнавання, за допомогою якого постоялець може потрапити у свій номер. З iPhone можна подзвонити консьєржу, вийти в Інтернет і проглянути заздалегідь
завантажену туристичну інформацію.
4. У деяких готелів, встановлений 24-дюймовий iMac, який виконує функцію «центру розваг».
5. Дійсно практичне рішення для постояльців чоловіків - дзеркало для гоління, яке не запітніває. Воно розташовано у ванній кімнаті у всіх номерах.
6. Орієнтоване на юних мандрівників, готелі організовують внутрішнє співтовариство Pod
Community Blog, відкрите для тих, хто забронював номер. Це дозволяє постояльцям і
майбутнім постояльцям обмінюватися інформацією, ставити питання один одному.
В умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати нові шляхи підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Недооцінка інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельних підприємств призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності,
порушення принципів і методів управління, зниження якості готельних послуг. Інновації виступають в якості стимулу для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати лідируючі положення у своїх ринкових сегментах, але й відповідати
світовим стандартам готельного обслуговування [2].
На основі публікацій Інтернет-видання Socialhospitality, Skift та Скотта Тарлера в одному
із найбільших англомовних туристичних видань світу Fodor’s виділимо 10 технологічних інновацій-трендів в готельному бізнесі:
1. «Check in easier». QR-коди, електронні квитки та спеціальні мобільні додатки значно
спрощують процес реєстрації. Hyatt Regency Chicago пропонує пройти реєстрацію в
лобі з допомогою iPad та отримати RFID-ключ. В готелях Radisson діє експеримент з кіосками в чотирьох пілотних районах (Ла-Кросс, Фенікс, Солт-Лейк-Сіті, і Сіетл). Гості
можуть практично реєструватися онлайн 24 години на добу, отримувати підтвердження
електронною поштою зі штрих-кодом, просканувати цей штрих-код у холі, і отримати
ключ від номеру.
2. «Connect and charge your gadgets». Використання нетипових речей у якості елементів
живлення або зв’язку, а також мультиадаптерів. Наприклад, якщо у гостей є пристрої
з USB, mini-USB, HDMI, VGA, RCA, і S-Video портами, то вони можуть переглядати
зображення з комп’ютера, відеокамери, або будь-якого іншого відео пристрою через телевізор кімнати.
3. «Remotely control everything in your room». Гаджети гостей інтегруються в електронний менеджмент готелю. Із використанням мобільних додатків та Інтернету речей гості
можуть дистанційно керувати номером.
4. «Be your own concierge». Широкий спектр послуг туристи можуть замовити за допомогою телевізора, телефона або будь-якого елементу номеру приєднаного до спільної
мережі.
5. «Have peace of mind». Інноваційна система безпеки, яка самостійно здатна визначати
ступінь загроз для гостей чи працівників.
6. «Stay online everywhere on property». На зв’язку в режимі онлайн 24 години на добу, 7
днів на тиждень, 265 днів на рік.
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7. «Find your way». Сенсорні карти для зручності гостей. Наприклад, Hyatt Regency
Chicago використовує сенсорні плазмові екрани у взаємодії з онлайн-сервісом від Google
maps.
8. «Borrow spare gadgets». Оренда сучасних пристроїв у готелях. «Бізнес-бари» з найсучаснішою технікою для гостей, які залишили свої пристрої вдома.
9. «Do your business in style». Нестандартний підхід до маркетингових елементів. Наприклад, мережа готелів Marriott проводить експеримент із використанням «технології маяка».
10. «Simple but useful». Інтелектуальна система освітлення, кондиціонування та зв’язку,
ключів тощо. Starwood’s (США) проводить експеримент з використанням мобільних телефонів у якості ключів від номерів використовуючи технологію NFC [3].
Більшість великих мереж в готельній індустрії застосовують правильне поєднання цифрових технологій і взаємодії людини для створення гостьового комфорту, поважаючи приватне
життя.
Таким чином, інноваційні драйвери відіграють синергетичну роль у готельному господарстві та є сучасними елементами для удосконалення менеджменту й залучення нових
клієнтів. Швидка поява інновацій насичує ринок, індустрія гостинності тепер шукає нові
способи, для залучення туристів, адже в сучасному світі вже не так легко здивувати чимось
клієнтів. Тому передові технології стали таким інноваційним елементом для створення
ексклюзивного комфорту гостей. Завдяки інноваціям і досягненням у галузі сучасних
технологій, готельєри можуть надати гостям сучасні зручності, які в сотні раз перевершують
послуги, які надавалися в готелях у ХХ ст. та задовольняють будь-які потреби [4].
Технологічні новації роблять простішим для гостей процес бронювання, спрощують процес
реєстрацій та перебування в закладах розміщення, а також створюють синергетичний ефект.
Література:
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У М. ЛЬВОВІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Готельний ринок України знаходиться на стадії свого становлення і переживає не найкращі
часи. Хоча, з точки зору досвіду і ситуації щодо забезпеченості номерним фондом, порівняно з
європейськими країнами, він не є насиченим і має передумови до зростання, в умовах вітчизняних реалій, номерів не просто достатньо, а з надлишком.
Для розвитку готельного господарства Львова характерна помітна тенденційність в Україні, зумовлена особливостями історії, політичного, економічного розвитку, демографічним та
регіональним потенціалом міста. Ці процеси зумовлюють необхідність наукового обґрунтування адекватних сучасному стану перспективних напрямів розвитку.
За даними CBRE Ukraine, незначне відновлення зростання економіки і поліпшення ділових настроїв у 2016 р. позначились на поступовому відродження готельного ринку наприкінці
2016 року. Глибокий економічний спад і геополітичний конфлікт з Росією негативно вплинули
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на готельну індустрію в 2014-2016 роках. Однак, в першому півріччі 2017, тренд відновлення
закріпився на тлі зміцнення бізнес-активності [1].
Бізнес-туризм традиційно формує значну частину попиту на готельні номери у великих
містах, а це означає, що тенденція позитивно вплинула на ефективність роботи готельного
сегменту в другому півріччі 2017 року.
Особливо виразно це прослідковується у м. Києві. Так, зокрема, в квітні і травні відбулися
такі міжнародні події, як «Євробачення-2017», Чемпіонат з комп’ютерних ігор Dota 2 Kyiv
Major та Чемпіонат світу з хокею, що сприяло зростанню попиту на проживання, особливо в
якісних готелях міста. У той же час, експерти готельного бізнесу відзначають низьку заповнюваність готелів в столиці, оскільки основний потік туристів орієнтується на екотуризм і
відвідування Західної України (Закарпаття, Буковина), завдяки їх національній культурі і колориту [2].
На відміну від столиці для Львова характерною є тенденція зростання кількості не лише
бізнес-туристів, а й відпочиваючих. На зростання зовнішніх туристичних потоків мали вплив
такі чинники, як організація міжнародних фестивалів якісного європейського рівня, реалізація
Програми розвитку туристичної галузі міста, часткове підписання Угоди про асоціацію з ЄС,
збільшення кількості авіамаршрутів в місто.
Не зважаючи на те, що Львів є одним з лідерів в Україні за кількістю готелів (109 у 2016
p.), середній річний показник по заповнюваності становить 60%, в низький сезон - 20-30%,
а у пікові сезони - 80-90%. Це доволі непогані показники. Більш того, експерти запевняють,
що існуючої пропозиції недостатньо і місто надзвичайно потребує недорогих, але мережевих,
готелів [3].
Представлені у місті готелі належать до усіх категорій і надають більше 6 тис. місць для
розміщення гостей, свідчать дані Львівської міськради. Однак, у цю статистику входять далеко
не всі львівські готелі. Підрахувати точний обсяг ринку неможливо, оскільки не всі готельєри
повідомляють про себе місцевій владі і не всі реєструються на українських і міжнародних сайтах. Наприклад, на сайті Львівської міськради зареєстровано 44 готелі і 21 хостел, на doroga.
ua - 16 готелів та 13 хостелів, на booking.com - 53 готелі, 43 хостели, 37 апартаментів і п’ять
гостьових будинків.
За три останні роки у місті з’явилось 15 нових готелів, а номерний фонд зріс на 502 номери
відповідно. Однак, лише у 4 нових готелів номерний фонд налічує понад 50 одиниць: «Гелікон» (55), Ibis (77), Rius (52) і Taurus (93).
Найбільше нових готелів з’явилося в категоріях budget, economy і midscale. Найвищий приріст номерного фонду спостерігався в готелях категорій economy, midscale і upper midscale (no
186 одиниць в перших двох категоріях і 135 одиниць в останній). У категорії budget, незважаючи на появу 4 нових об’єктів, номерний фонд зменшився на 5 одиниць внаслідок припинення
функціонування готелю «Власта» на 150 номерів [3].
Кількість готелів в категоріях upscale та upper upscale залишилась незмінною, а високоякісних об’єктів, що відповідають міжнародним стандартам категорії luxury, на вересень 2017
року у Львові не було зафіксовано.
Список львівських готельних проектів, заявлених до реалізації у найближчий час, налічує
11 готелів. На вересень 2017 року зафіксовано 9 об’єктів на стадії будівництва або реконструкції. Ще 2 об’єкти знаходяться на стадії архітектурного проекту і на даний момент вірогідність
їх реалізації відзначається як невисока.
За результатами дослідження ABHG (Art Build Hotel Group ), на вересень 2017 року у Львові зафіксовано 53 готелі із загальним номерним фондом 3116 одиниць (до цієї кількості не
входять відомчі готелі, малі готелі на менш ніж 20 номерів, гуртожитки готельного типу та
санаторії). За три останні роки ці показники збільшилися на 15 готелів та 502 номера (тобто на
39% та 19% відповідно). Середня річна заповнюваність львівських готелів крупного формату
з достатньо високою якістю послуг досягає у 2016-2017 рр. рівня 68-73%. Менш професійні
готелі у середньому за рік заповнюються на 35-55%. Дані показники є вище середніх по Україні. Крім того, в середньому 1 гість зупиняється у готелях Львова на 3-3,5 дні, тоді як у Києві
чи Дніпрі цей показник складає 1-2 дні.
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Останніми роками готельна індустрія характеризується зростанням пропозиції при одночасному скороченні попиту на готельні послуги, що призводить до значної конкурентної боротьби на ринку готельних послуг. Одним з головних напрямків формування конкурентних
переваг в індустрії гостинності стало надання послуг більш високої якості у порівнянні з конкурентами. Ключовим питанням тут є надання власне таких готельних послуг, які задовольняли б і навіть перевершували очікування цільових клієнтів.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ
РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Сьогодні можна констатувати, що фактори, які впливають на розвиток систем управління
організаціями, потребують появи в них управлінських команд. У свою чергу, такі команди є
віддзеркаленням об’єктивних процесів, що відбуваються в менеджменті на сучасному етапі, і
здатні вирішити багато проблем управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій переконливо свідчить, що проблемою командної
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роботи займаються учені здебільшого у контексті формування ефективної команди в організації. Проте, розробка питання командної роботи, управлінських команд є недостатньо розробленими у промисловій галузі.
Мета дослідження полягає є визначення головних аспектів командної роботи, зокрема, головних показників її ефективності у діяльності менеджера підприємства промисловій галузі.
Результати дослідження. Успіх сучасної організації, підприємства чи установи залежить не
тільки від професіоналізму та особистісних якостей управлінського апарату та персоналу, але
й від спільної діяльності колективу в цілому. Команда менеджерів завдяки своїй згуртованості
може вивести діяльність підприємства на високий рівень, допомогти підприємству вижити в
умовах конкурентного середовища. Проблема формування і існування команд є актуальною
для всіх видів діяльності як в комерційній, так і в некомерційній сфері. Аналіз наукових досліджень в сері управлінської науки дозволяє визначити команду як спільність людей, які займаються загальною справою, співвідносять свою особисту мету із загальною, і свідомо взаємодіють один з одним з метою її досягнення, при цьому їх супроводжує процес самореалізації. По
суті, команди в організації виступають як робочі групи, що створені для розв’язання певних
задач. Вони мають для цього усі необхідні ресурси і повноваження для досягнення кінцевого
результату, за який вони несуть повну відповідальність [1, c.231].
Головним у роботі команди є об’єднання людей для виконання спільної роботи. Окрім того,
спільна мета, яка формується як результат взаємного впливу індивідуальних цілей членів групи або визначається із зовні, відповідно до місії організації, але завжди буде єдиною для всіх.
Психологічне визнання членами команди один одного передбачає визначення спільних інтересів, ідеалів, принципів, подібність характерів тощо. Також має місце практична взаємодія
людей у процесі досягнення спільної мети. Результатом такої взаємодії виступає потенціал
команди, який стає навіть більшим ніж потенціал кожного члена команди і, саме в цьому, й полягає синергетичний ефект, що досягається підсиленням інтелектуальних можливостей членів
команди, підвищенням продуктивності їхньої праці внаслідок раціонального розподілу робіт,
кооперації тощо. Наявність взаємної та колективної відповідальності полягає у тому, що кожен
член команди в рівній мірі відповідальний за виконання поставлених перед командою завдань.
На основі детального розгляду позицій вітчизняних та зарубіжних авторів щодо взаємодії членів команди у процесі досягнення цілей, можна виділити такі основні принципи
командної роботи: − колективна діяльність членів команди для досягнення спільної мети;
− результативність виконання завдання та діловитість спілкування; − активність та особиста відповідальність кожного за результат діяльності команди; − взаємна відповідальність
та взаємозвітність членів команди; − партнерство, взаємопідтримка та взаємозбагачення
(взаємонавчання, взаємо-розвиток та ін.) один одного; − створення умов для особистого
і професійного розвитку членів команди, індивідуальної самореалізації (за зручною для
кожного індивідуальною програмою); − принцип довіри членів команди один одному; −
принцип гуманізму і толерантності [2, c.85].
Тож, у такому контексті, командоутворення може включати: визначення і роз’яснення
політики/цілей; пошук більш інноваційних і творчих шляхів рішення завдань; поліпшення
управлінської практики в таких областях, як міжособистісна комунікація, ухвалення рішень,
делегування, планування, наставництво, розвиток кар’єри, стимулювання; поліпшення взаємодії між членами команди; поліпшення зовнішніх стосунків (з клієнтами, постачальниками);
поліпшення взаємодії з іншими робочими групами; вдосконалення продуктів і/або послуг» [3].
У процесі формування команди потрібно перш за все враховувати фактори, які впливають
на даний процес, а також безпосередньо на команду. Ці фактори можна поділити на три групи:
1. Організаційні фактори. До них відносяться різні організаційні трудності, які не можуть
контролювати та якими не можуть управляти навіть самі команди.
2. Управлінські фактори: визначення цілей створення команди та очікуваних результатів;
вибір напрямків діяльності команди; отримання необхідних матеріальних та нематеріальних ресурсів та механізмів для підготовки членів команди; визначення перешкод, з
якими може зіштовхнутися команда та пошук шляхів їх подолання.
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3. Індивідуальні фактори. При виборі членів команди, а також під час розвитку персоналу
необхідну враховувати: технічні та особисті навики та можливості, які необхідні для
якісного виконання командної роботи; необхідність додаткового навчання і розвитку
кожного співробітника для перетворення його в ефективного члена команди; мотивація
кожного члена команди; визначення ключових ролей в команді [4, c.38].
При формуванні команди дуже часто керівники здійснюють суттєві помилки, що призводить до погіршення діяльності підприємства та швидкому розпаду команди. Зокрема, при
створенні команди дуже часто менеджери висувають на перший план сумісність працівників,
не враховуючи при цьому рівень професіоналізму, спеціальних знань, навиків та вмінь учасників команди. Якщо обирати працівників лише за таким принципом, це призведе до того, що
у команді не буде кваліфікованих працівників і відповідно нікому буде виконувати складні та
важливі для підприємства завдання. А це, в свою чергу, негативно вплине на діяльність підприємства в цілому. Неефективна діяльність команди зазвичай пов’язана і з тим, що керівники
формують команду з лідерів. У такій ситуації працівники дотримуються моделі поведінки, що
передбачає суперництво у роботі. Кожен з лідерів вважає лише себе правим та лише свої ідеї
правильними та доречними. При цьому жоден з них не хоче виконувати доручення іншого,
оскільки кожен хоче максимально впливати на всіх членів групи. Це призводить до розвитку
внутрішніх конфліктів, які неможливо уникнути при зіткненні різних стилів керівництва. Команда, в якій є лише один лідер, а всі інші учасники команди просто послідовники, теж приречена на невдачу. Звичайно, якщо в команді один лідер набагато легше прийти до загальної
точки зору, вища згуртованість колективу, а у співробітників набагато менше проблем. У такій
ситуації виникають інші проблеми. Так, учасники команди якщо і мають свою власну думку,
яка суперечить думці всієї команди і в той же час є правильною, не висувають її, щоб не порушити гармонійність колективу. При цьому у працівників існує лише одна задача – триматися
загальних поглядів в обговоренні. В результаті команда приймає рішення, яке не зачіпає нічиїх
інтересів. Розглянувши проблеми, які можуть виникнути у команді, можна зробити висновок,
що важливу роль в командоутворення займає менеджер.
Тому саме менеджер повинен допомагати співробітникам виробити єдину систему цінностей як фундаментальну основу організаційної культури, ставити перед ними цілі, які їх надихатимуть, підтримувати в досягненні бажаних результатів, створювати необхідні умови праці
і забезпечувати засобами досягнення мети.
Література:
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АРМАДА. – 1998. – 511 с.
2. Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів: навчальний посібник
[Текст] / Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС». – 2005 . – 366 с.
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Хохлова // Управление персоналом ». – 2005. – № 1-2 – С. 12
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ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ТОВАРНОГО
АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ
Важливе місце в аналізі товарної політики займає аналіз товарного асортименту. Оскільки
в ринкових умовах споживачі диктують учас¬никам ринку правила гри, визначають ті продукти і послуги, які забезпечать компанії необхідний рівень конкурентоспроможності, то
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асортиментну політику можна вважати одним із найважливіших інструментів і складових
маркетингу в боротьбі компанії з конкурентами. Для проведення аналізу асортименту можна
поєднати кілька відомих й універсальних методів, які можливо адаптувати до ситуації в конкретній компанії. Результати аналізу продуктового портфеля, одер¬жані різними методами,
порівнюються між собою і на підставі одержаної інформації формуються пропозиції щодо
зміни асортименту [1].
Одним із найвідоміших універсальних методів аналізу асортимент¬ного портфеля організації є АВС-аналіз, який дає змогу класифікувати товари за ступенем їхньої важливості. Ідея методу АВС-аналізу буду¬ється на принципі Парето: «За більшість можливих
результатів відповідає відносно невелика кількість причин», на даний час більш відомого
як «правило 20 на 80».
Основна перевага АВС-аналізу асортиментної політики полягає в простоті використання.
Зазначений прийом дає змогу швидко зробити висновки, які сприятимуть зменшенню перевантаження маркетолога деталями і забезпечать кращий огляд проблемної сфери.
Слабке місце АВС-аналізу в тому, що він не дає змоги оцінювати сезонні коливання попиту
на продукцію. Сезонна продукція з групи «А» може мігрувати і до групи «В», і до групи «С»,
негативно позначаючись на товарних запасах, а непродумане передчасне скорочення групи
«С» може призвести до серйозних наслідків у майбутніх періодах [2].
Паралельно з АВС-аналізом необхідно проводити XYZ-аналіз, який дає змогу аналізувати
і прогнозувати стабільність тих чи інших бізнес-процесів або бізнес-об’єктів (наприклад, стабільність продажів окремих видів товарів, передбачуваність ринкової поведінки різних груп
покупців, коливання рівня споживання тих чи інших ресурсів).
Основна ідея XYZ-аналізу полягає в групуванні об’єктів аналізу за ступенем однорідності
аналізованих параметрів (за коефіцієнтом варіації).
Результатом XYZ-аналізу є групування об’єктів за трьома категоріями:
– категорія X - групи товарів, які характеризуються стабільною величиною споживання і
високою точністю їхнього прогнозування
– категорія Y - групи товарів, які характеризуються сезонними коливаннями і середньою
точністю їхнього прогнозування
– категорія Z - групи товарів з нерегулярним споживанням, тенденції відсутні, точність
прогнозування низька,
XYZ-аналіз виконувався за наступними етапами:
1. Розрахунок коефіцієнта варіації, який здійснюється для кожного об’єкта аналізу за формулою:
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⋅100, параметра за оцінюваним об’єктом за і-тий період;
x – середнє значення параметра за оцінюваним об’єктом аналізу;
n – кількість періодів.
2. Сортування об’єктів аналізу за величиною зростання коефіцієнта варіації.
3. Визначення груп X, Y і Z.
Приклад проведення ХYZ-аналізу товарних позицій за критерієм обсягу продажу у вартісному вираженні наведено в табл.1.
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Таблиця 1 – ХYZ-класифікація товарних позицій
Обсяг продаж у тис. грн.
Товарна
позиція

червень липень серпень

Разом
КоефіСереднє
за 1
цієнт
значення,
квартал,
варіації,
грн.
грн.
v,%

n

∑ (x i − x )2
i =1

n

XYZ
- група

10

13655

15241

16882

45779

15260

1317,59

6,60

X

9

11037

8706

8850

28593

9531

1066,63

7,08

X

8

6418

4903

5082

16404

5468

675,899

7,11

X

1

6424

8006

8925

23355

7785

1032,9

8,63

X

11

4409

8167

5680

18256

6085

1560,94

8,94

X

2

7063

5187

3790

16040

5347

1341,11

11,19

Y

3

11013

15252

11635

37901

12634

1869,16

12,36

Y

4

3642

3325

3959

10926

3642

259,034

13,27

Y

7

4527

5171

4415

14113

4704

333,157

14,08

Y

6

14252

16096

16679

47026

15675

1034,54

25,08

Z

5

3477

3734

4298

11510

3837

342,935

25,65

Z

Рекомендований розподіл: група X - об’єкти, коефіцієнт варіації за якими не перевищує
10%; група Y -об’єкти, коефіцієнт варіації за якими становить 10-25%; група Z - об’єкти, коефіцієнт варіації за якими перевищує 25%.
АВС-аналіз і XYZ-аналіз дуже добре доповнюють один одного. Якщо АВС-аналіз дає змогу оцінити внесок кожного товару в структуру збуту, то XYZ-аналіз - коливання збуту (його нестабільність).
Результатом поєднання АВС та XYZ-аналізу є можливість виявлення безумовних лідерів
(групи АХ) і аутсайдерів (СZ) в асортименті фірми.
Впровадження інтегрованого АВС і XYZ-аналізу в практику дослідження товарного асортименту фірм забезпечить ефективне управління, що сприятиме скороченню кількості втрачених продажів, прискоренню товарообігу, зменшенню надлишків товарів, мінімізації сумарних
витрат, пов’язаних із запасами.
Література:
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ
Нейромаркетинг - це новий напрямок маркетингових досліджень, що вивчає реакцію споживачів на маркетингові стимули за допомогою ЕЕГ і магнітно-резонансного сканування.
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Якщо прийоми цього напрямку використовуються правильно, то ми отримуємо кращу рекламу і більш щасливих покупців. Іншими словами, «розумний» маркетинг означає вплив на мозок покупця в ім’я досягнення цілей компанії [1].
95% наших думок, почуттів і стільки ж відсотків процесу навчання відбувається без участі свідомості. Свідченням цієї невидимої сили підсвідомості знайшлося в дослідженні, яке
показало, що коли люди вирішували головоломку, то за допомогою ЕЕГ, з’ясувалося, що вони
вирішували її за вісім секунд до того, як усвідомлювали її. Так ось, існує думка, що наші дії
свідомі. Переконання, що саме ця частина мислення є головною, змушує вірити, що голови
споживачів влаштовані так само. У випадку з маркетологами це призводить до думки, що
споживчий вибір свідомий, але це зовсім не так, як було сказано раніше.
Органи чуттів мають безпосереднє відношення до роботи мозку. Маркетинг, направлений
до п’яти почуттів, здатний перетворити слабкі бренди і товари в сильні. Звертатися до цих
органів можна і потрібно в рамках просування бренду, наприклад, систематично використовуючи особливий колір і логотип. Перше - це запах. Він має особливу силу створювати асоціації
та викликати спогади. 75% почуттів породжується завдяки нюху. В одному експерименті покупці оцінювали дві пари однакового взуття від фірми «Nike»: одна група робила це в кімнаті
з квітковим ароматом, а інша - в кімнаті без аромату. 84% учасників з першої кімнати дали
взуттю високу оцінку.
Друге - це звук. У ряді досліджень було продемонстровано вплив фонової музики на різні
види поведінки. Так, наприклад, діти з поведінковими проблемами набагато краще розуміли
предмет, коли в процесі навчання грала заспокійлива фонова музика. До того ж, до фірми,
банку або іншого закладу може докорінно змінитися ставлення, коли там з’явиться фонова
музика. Причому це не повинно бути радіо або що-небудь подібне - так ви втратите покупців.
Третє - це колір. Завдяки вдало підібраною колірною гамою маркетологи керують нашим
вибором товару, викликаючи у нас сильні смакові асоціації. У нейромаркетингу існує індивідуалізація споживачів. Вісім психологічних кольорів - червоний, жовтий, синій, зелений, фіолетовий, сірий, коричневий, чорний - абсолютно адекватно сприймаються будь-якою живою
істотею.
Найбільша ефективність застосування методів нейромаркетингу на практиці (в роздрібній торгівлі) досягається при проведенні концепції «З одних рук», або «Storebranding». Вона
включає в себе підбір і установку спеціального інноваційного обладнання, підвищення кваліфікації персоналу та повне оснащення місця продажу.
Концепція «Storebranding» працює тільки тоді, коли поступово йдуть один за одним умови:
аналіз сегментів та моделі позиціонування бренду; зіставлення якості і кількості товару і його
асортименту; розробка презентації товару; дизайн всередині і зовні магазину, структура приміщення, план освітлення. Чим більше емоційний стимул закладений в магазині, тим сильніше
активізуються відділи в мозку, які відповідають за почуття, і купівельну спроможність. Це,
я вважаю, і є завданням нейромаркетингу. Відразу видно прямий зв’язок між дослідженням
мозку і ефективними продажами.
Нейромаркетинг, як і комерційна діяльність, спрямований на збільшення продажів, що є
запорукою збільшення загального добробуту. Його противники вважають, що люди повинні
мати можливість вільного вибору, а не бути загіпнотизованими нейромаркетинговими прийомами.
Фахівці вважають, що в майбутньому маркетологи будуть вміти розшифровувати бажання
і наміри споживачів щодо дій, мати можливості контролювати ці наміри на клітинному рівні.
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ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасний маркетинг вимагає не тільки виробництва якісного товару
і встановлення прийнятної і доступної ціни для цільових споживачів. Маркетингові комунікації сьогодні посідають центральне місце серед інструментів конкурентної боротьби. Посилення ролі комунікацій у боротьбі за покупця обумовлено особливостями маркетингового
середовища сучасного вітчизняного ринку транспортних послуг. . Це примушує їх проводити
агресивну комунікаційну політику та збільшувати власні витрати на просування. Посилюється
вплив науково-технічного прогресу на сферу маркетингових комунікацій, що призводить до
появи нових носіїв та засобів передачі комунікаційних повідомлень підприємства, таких як Інтернет, мобільний зв’язок тощо. Проте темпи формування ринкових відносин занадто повільні. Однією із причин цього є недостатньо ефективне використання маркетингового механізму
загалом та безсистемне застосування маркетингових комунікацій зокрема у господарській діяльності вітчизняних підприємств. Часто маркетингові комунікації ототожнюються тільки з
просуванням продукції, застосовуються кожним підприємством відособлено і не в комплексі
з іншими інструментами маркетингу. Зусилля в основному спрямовуються на використання
окремих інструментів маркетингових комунікацій, при цьому часто одні з них суперечать іншим. Хаотичність у використанні такої важливої складової маркетингу призводить до зниження сприйняття маркетингових комунікацій адресатом, а отже і до зниження ефективності
діяльності всього підприємства і його конкурентоспроможності.
Найчастіше маркетингові комунікації ототожнюють з просуванням продукції, що призводить до помилкового розуміння їх сутності і, як наслідок, до нераціонального застосування
потенціалу маркетингових комунікацій у ринковій діяльності підприємств.
Аналіз теорій маркетингу та комунікацій дозволив установити, що маркетингові комунікації є ширшим поняттям від просування продукції завдяки наявності багатосторонніх комунікативних зв’язків між ринковими суб’єктами не тільки під час надходження товару від виробника до споживача, а й під час дослідження ринку, розроблення нового товару, налагоджування
поставок сировини та матеріалів, виконання фінансово-розрахункових операцій, створення
позитивного іміджу підприємства, формування відносин з громадськістю.
Раціональне застосування маркетингових комунікацій є основою формування стійкого
позитивного іміджу підприємства. Це дає ефект придбання підприємством певної ринкової
сили, зміцнює позиції фірми щодо товарів-замінників, полегшує доступ фірми до фінансових,
інформативних, трудових ресурсів.
Актуальність теми. Актуальність теми зумовлена тим, що посилення конкуренції на світовому ринку спонукає підприємства витрачати багато зусиль і коштів на просування товарів та
розроблення принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів. Сучасний ринок
характеризується дедалі більшим насиченням ринкового простору інформацією, зростанням
її значущості й цінності. В цих умовах суттєво ускладнюються процеси формування попиту
й уподобань споживачів, здійснення маркетингового впливу на них. Ефективні маркетингові
комунікації покликані не тільки надати споживачеві необхідні знання щодо характеристик і
якості товарів і послуг, умов укладення угод, особливостей конкурентної пропозиції, а й викликати прихильність покупців, створити атмосферу емоційного взаєморозуміння, доброзичливості і довіри між виробником і споживачами, суспільством. Актуальність дослідження обраної теми посилюється тим, що за останні роки науково-технічний прогрес сприяв значному
розвитку маркетингових комунікацій завдяки розвитку засобів масової інформації. Людство
91

дедалі ширше використовує радіо, телебачення, комп‘ютерні технології, телефонний зв‘язок
тощо для передання інформації. Завдяки цьому маркетингові комунікації стають ефективнішими, зрозумілими як для окремого індивідуума, так і для суспільства загалом.
Об‘єкт досліжєення — процес застосування маркетингових комунікацій у діяльності підприємств на ринку транспортних послуг України.
Предмет дослідження — проблема ефективного застосування маркетингових комунікацій
у системі управління ринковою діяльністю підприємств ринку транспортних послуг України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням становлення і розвитку теорії маркетингових комунікацій та практики управління ними присвячено чимало фундаментальних
праць відомих фахівців.
В Україні проблемі застосування маркетингових комунікацій присвячені теоретичні та
практичні розробки відомих у цій сфері учених: Я. Бронштейна, А.Войчака, В. Королька, Т.
Лук’янець, В. Моісєєва, Г. Почепцова, Є. Ромата, Т. Примак, Г. Ріжкової, Т. Циганкової та ін.
Аналіз праць цих та інших учених показав, що в Україні майже відсутні наукові дослідження,
присвячені застосуванню теорії маркетингових комунікацій у системі управління ринковою
діяльністю підприємства в умовах вітчизняного бізнес-середовища, вивченню взаємозв’язку
причин і наслідків використання маркетингових комунікацій у господарській діяльності підприємств ринку транспортних послуг України.
Цілі статті – проаналізувати діяльність, дослідити конкурентне середовище підприємств,
застосування ними маркетингових комунікацій та розробити пропозиції щодо їх удосконалення на ринку транспортних послуг України.
Основними проблемами, з якими стикаються вітчизняні підприємства у своїй діяльності
при управлінні маркетинговими комунікаціями, є проблема неправильного формування цілей
маркетингових комунікацій і проблема оцінки ефективності комунікаційних заходів.
В основі механізму управління процесом маркетингових комунікацій виділяють параметри, що управляються відправником, тобто підприємством. Ключовою функцією управління
процесом маркетингових комунікацій є формування цілей. Саме з постановки цілей повинен
починатись процес комунікації. Правильна постановка цілей забезпечує подальшу ефективну
діяльність компанії, і як наслідок підвищує рівень конкурентоспроможності.
В основі всього процесу планування лежить теза про те, що комунікацій завжди передбачає
відповідну дію або реакцію зі сторони отримувача. Численні публікації не містять чітких і однозначних рекомендацій відносно того, що може бути цілями комунікації відповідно до маркетингової діяльності підприємства. В різних джерелах в якості цілей ми знаходимо: створення
унікальної пропозиції, створення іміджу торгової марки або підприємства, позиціонування
марки у свідомості споживача, підвищення рівня поінформованості тощо. У більшості випадків під цілями мають на увазі локальні задачі або процеси, які позбавлені головної ознаки цілі
– опису кінцевого ефекту (досяжного і вимірного).
Відсутність в системі планування підприємства розуміння кінцевого результату призводить до неможливості виміряти ефект комунікації, і до помилкової реалізації комунікаційної
програми. Цілі підприємства, ступінь реалізації яких неможливо перевірити і оцінити, не виконують своєї управлінської функції.
Можна зробити висновок, що діяльність підприємств ринку транспортних послуг України. потребує інтегрування маркетингових комунікацій у свою ринкову діяльність. Інтегрована
маркетингова комунікація – це концепція планування маркетингових комунікацій, пов‘язана
з необхідністю оцінювання стратегічної ролі окремих напрямів (реклами, стимулювання збуту, паблік рілейшнз тощо) і пошуком оптимального їх поєднання для забезпечення чіткості,
послідовності та максимізації впливу комунікаційних програм з допомогою несуперечливої
інтеграції від окремих звернень. Оптимальне поєднання реклами, стимулювання збуту, пропаганди, персонального продажу та суспільних зв‘язків сприяє налагодження міцніших зв‘язків
із суб‘єктами зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Внаслідок служінню
одній меті (здійснення цілеспрямованого впливу на споживача для спонукання його до певних
дій та формування у нього певної думки) повинен існувати міцний взаємозв‘язок усіх складових комплексу маркетингових комунікацій.
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ЯК УДОСКОНАЛИТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
НА ПРИКЛАДІ
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»
В сучасних умовах великого значення набуває розвиток особливого способу мислення,
планування, організації, управління на підприємстві, що називається стратегічним управлінням. Особливе значення в ньому надається стратегії підприємства, яка виводиться на головну
позицію при прийнятті будь-яких управлінських рішень.
Життєва необхідність у використанні менеджменту, як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління організацією, спонукається розвитком ринкових відносин, позитивними зрушеннями в економіці, зростаючою конкуренцією на будь-якому ринку.
Об’єктом дослідження є процес здійснення управління організацією на прикладі ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат».
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти управління організацією в сучасних умовах.
Філософія підприємства включає у собі такі елементи:
1. Основний задум. 2. Опис підприємства.
3. Філософія замовників. 4. Внутріфірмова політика.
5. Зв’язки з партнерами, виконання зобов’язань.
Особливостями формування цілей ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» є те, що
організація є учасником холдингу TerraFood, тобто фактично цілі мають підпорядковуватись
цілям холдингу.
Основними цілями ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” є:
- оптимальне задоволення попиту споживачів на молочну продукцію з досягненням максимальної ефективності і прибутковості в процесі діяльності;
- досягнення і підтримка ролі “перших” в молочному бізнесі Україні, функціонування як
зразкове підприємство для інших;
- суспільно-політична ціль – відібрання максимально можливої ролі в суспільному житті
держави і соціуму.
Але, слід зазначити, що не все так просто в плані побудови цілей. Наприклад, 5 років тому
при проектуванні і запуску організації до списку цідей входили такі напрямки як капіталізація,
вихід на фондовий ринок і проведення первинного публічного розміщення акцій або залучення портфельного інвестора та деякі інші. Але, в умовах досить хиткої теперішньої економічної
і політичної ситуації, на жаль, чітко сформульованих цілей досить мало.
Втім, можна виділити декілька короткотермінових цілей:
1. Залучення інвестицій з метою побудови другої черги виробництва;
2. Збільшення асортименту творожних виробів;
3. Освоєння виробництва твердих сирів;
3. Розширення власного складу готової продукції;
4. Розширення виробництва – відкриття нових виробничих ліній через 1-2 місяці.
Організація працює на ринку молочної продукції, який має свої важливі особливості - короткий термін зберігання продукції в сирому вигляді; наявність широкого асортименту продуктів переробки та потреба в кооперації і інтеграції, обумовлена особливостями переробки
молока.
Сегментація ринку за видами молочної продукції за даними Міністерства сільського господарства свідчить, що серед основних груп молочної продукції найбільш значна частка ринку
припадає на незбиране молоко, кисломолочні продукти, йогурти, сметану, сир і вершки.
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Рисунок 1 – Сегментація ринку за видами продукції з молока
При цьому, ринкова частка ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» у 2018 р. по місяцях
складала:
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Таким чином, у зв’язку з постійно мінливими смаками, потребами людей і появою нових
технологій від керівників вимагається постійна перебудова самосвідомості і орієнтирів, які в
найзагальнішому вигляді можуть бути сформульовані як:
1. Перш за все - якість, а не короткочасні прибутку;
2. Головна людина – споживач твоєї продукції;
3. Інформаційне забезпечення і застосування економіко-математичних методів робить процес рішень спокійним, ефективним і більш творчим заняттям;
5. Людина в системі управління втягується у процес управління якістю.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ
МЕНЕДЖМЕНТОМ ТА МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах інтеграції України до Європейського Союзу виникає необхідність принципово новітніх підходів до розвитку підприємництва. Для України європейська інтеграція – це
вагомий шлях залучення іноземних інвестицій і створення умов для розвитку інноваційних
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, а також це
можливість швидкого виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС, як наслідок кардинальна модернізація економіки країни.
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У сучасних умовах виходу українських виробників на європейський ринок ефективність
застосування стратегічного маркетингу залежить не тільки від використаних у ньому інструментів, а й від того, наскільки точно визначені його структура і межі.
Найважливішим завданням стратегічного управління є встановлення і підтримання динамічної взаємодії організації з навколишнім середовищем, покликане забезпечити переваги в
конкурентній боротьбі, що досягається за рахунок надання споживачу продукту фірми. Тому
маркетинг об’єктивно займає позицію однієї з провідних функцій стратегічного управління.[2]
Маркетинг все в більшій мірі стає субстанцією бізнесу пронизує всі сфери діяльності фірми. Пітер Друкер таким чином охарактеризував маркетинг: «Це весь бізнес, представлений в
тому вигляді, як він виглядає з точки зору кінцевого результату, тобто з точки зору клієнтів».
Таким чином, маркетинг відіграє особливу роль в стратегічному управлінні, істотно виходить
за рамки функції продажів продукції і вивчення попиту [3].
Для забезпечення зростання фірми стратегічне планування потребує виявлення ринкових
можливостей у сферах, де фірма буде мати явну конкурентну перевагу. Такі можливості можна
виявити на шляхах інтенсивного росту в масштабах нинішньої товарно-ринкової діяльності
(більш глибоке проникнення на ринок, розширення меж свого ринку або вдосконалення товару), на шляхах інтеграційного росту в рамках галузі (регресивна, прогресивна чи горизонтальна інтеграція) і на шляхах диверсифікаційного зростання (концентрична, горизонтальна або
конгломератна диверсифікація).
Після розробки загальних стратегічних планів кожному виробництву належить розробити власні плани маркетингу по товарах, марках і ринкам. Організації застосовують три типи
маркетингового контролю своєї ринкової діяльності: контроль за виконанням річних планів,
контроль прибутковості і стратегічний контроль.
Відповідно до процитованих визначень однією з найважливіших проблем сьогодення, яка
потребує вирішення, є не лише усвідомлення керівництвом кожного підприємства сутності
стратегічного управління як необхідного принципу збереження й розвитку підприємств у сучасних економічних умовах, як інструменту тривалого, постійного наближення організацій до
вищого рівня якості продукції та управління, але й налагодження діалогу щодо розуміння цих
аспектів кожним працівником.
Стратегія розробляється не лише для вищого керівництва, вона є вказівником розвитку
підприємства, тобто орієнтиром для кожного члена трудового колективу. Реалізація стратегії
найбільшою мірою залежить від розуміння її суті кожним працівником.
Стратегічне планування являє набір процедур і рішень, за допомогою яких розробляється
стратегія підприємства, що забезпечує досягнення цілей функціонування підприємства.[1] Логіка
цього визначення така: діяльність апарату управління і прийняті на її основі рішення формують
стратегію функціонування підприємства, яка дозволяє фірмі досягти своїх цілей (рис.1).

Рисунок 1 – Алгоритм логіки стратегічного планування
Процес стратегічного планування в менеджменті та маркетингу включає:
- визначення місії підприємства, організації;
- формулювання цілей і завдань функціонування підприємства, організації;
- оцінку і аналіз зовнішнього середовища;
- оцінку і аналіз внутрішньої структури;
- розробку і аналіз стратегічних альтернатив;
- вибір стратегії.[4]
Основна перевага стратегічного планування полягає в більшій мірі обґрунтованості планових показників, в більшій ймовірності реалізації запланованих сценаріїв розвитку подій.
Будучи функцією управління, стратегічне планування є фундаментом, на якому будується
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вся система управлінських функцій, або основою функціональної структури системи управління. Стратегічне планування є інструментом, за допомогою якого формується система цілей.
Таким чином, складні умови функціонування вітчизняних підприємств, пов’язані із політичною ситуацією, економічним станом України потребують від підприємств значних зусиль
задля успішного функціонування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Одним
із інструментів підвищення конкурентоспроможності українських підприємств є стратегічне
управління, що передбачає побудову динамічної системи, яка давала б змогу забезпечувати
своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку і виконання системи планів (як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів).[5] В процесі формування конкурентної стратегії вітчизняні підприємства повинні зосереджуватись на використанні власних сильних
характеристик та врахування досвіду найуспішніших іноземних підприємств, що дозволить
забезпечити досягнення стратегічного успіху в процесі розширення діяльності підприємства
на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також підвищення його конкурентоспроможності.
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Наразі діяльність підприємств відбувається в умовах глобальної інтеграції вітчизняної
економіки у світовий економічний простір. Дані інтеграційні процеси супроводжуються нестабільністю національної економіки та мають значний вплив на стан та динаміку розвитку вітчизняної виробничо-економічної системи. Подолання наслідків фінансової кризи, ефективне
функціонування ринкової економіки, багато в чому зумовлені рівнем реалізації комерційних
операцій, як форми взаємодії між окремими виробниками, підприємцями, компаніями та фірмами. Відтак, основним пріоритетами сучасної економічної системи є побудова економічно
обґрунтованих комерційних відносин, як фундаменту подальшої євроінтеграції національної
економіки.
На сучасному етапі, комерція становить основний зміст стадії обертання відтворювального
процесу в економіці і пов’язана з обмінними процесами на ринку товарів і послуг, а також є
однією з мотивацій прогресу суспільного розвитку, оскільки вона також пов’язана із задоволенням зростаючих потреб людей в матеріальних і духовних благах.
Комерція (від латинського “commercium”) означає “торгівля” [3]. Тобто, комерція – це діяльність, яка здійснюється приватними особами, підприємствами щодо видобутку природних благ,
виробництва або придбання та продажу товарів, надання послуг в обмін на інші товари, послуги.
Теорія комерційної діяльності активно розвивається з середини 90-х р. минулого століття,
тобто з моменту, формування ринкових відносин та отримання вітчизняними підприємствами
відносної свободи ведення комерційної діяльності.
У сучасній науковій літературі існує значна кількість підходів щодо визначення комерційної діяльності.
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Так, відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-ІV комерційна діяльність - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність,
що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою отримання прибутку
[4]. Комерційну діяльність, як сукупність процесів і операцій, спрямованих на здійснення купівлі-продажу товарів з метою задоволення купівельного попиту та отримання прибутку – досліджували Л.В. Осипова та І.М. Синяєва [5]. На думку Ф.Г. Панкратова та Т.К. Сєрьогіної,
комерційна діяльність – це сукупність торгових процесів щодо здійснення актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку [6]. Багрова І.В., у своїх працях досліджує комерційну
діяльність, як товарно-грошовий обмін, в процесі якого товари від постачальника переходять у
власність торгового підприємства з орієнтацією на потреби ринкового попиту [2]. В.В. Апопій,
С.Г. Бабенко та інші вважають, що: «комерційна діяльність – це спосіб реалізації комерційних
процесів, як послідовного виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні,
соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну [1].
Отже, через призму виконаного дослідження, можна констатувати, що здебільшого комерційна діяльність ототожнюється з торгівлею. Відтак, комерційна діяльність безпосередньо
впливає на ефективність виробництва та показники діяльності підприємства, зокрема: обсяг
реалізації товарів, рівень комерційних витрат, показники оборотності та інші.
Саме економічна природа комерційної діяльності зумовлює, у сучасних ринкових умовах,
підвищення її ролі акцентуючи увагу на таких характерних ознаках:
1) здійснення комерційної діяльності відбувається економічно самостійними суб’єктами в
процесі обміну праці;
2) комерційна діяльність сприяє процесу відчуження від власника результатів його праці,
для задоволення чужих потреб та обміну;
3) комерційна діяльність сприяє обміну, який організований відповідно до законів економічної доцільності.
При розробці і реалізації комерційної діяльності підприємства орієнтуються на фактори
конкурентного середовища, що визначають інтегровану стратегію комерційної діяльності.
Принцип економічної свободи, як основи підприємницької діяльності, передбачає, що
суб’єкти комерційної діяльності вільні у виборі партнерів за операціями, а також форм і методів взаємодії з ними. Реалізація цього принципу можлива лише в умовах ринкових відносин,
коли відсутні ліміти, фонди, квоти, плани та інші адміністративні заходи. А відтак, концепція
комерційної діяльності в ринковій економіці передбачає чітке обґрунтування її стратегії та
формування ефективної тактики реалізації. Враховуючи зазначене, ми вважаємо, що основними напрямами управління комерційною діяльністю підприємств є:
1) обґрунтування поведінки підприємства на ринку, посилення впливу на нього з метою
оптимізації асортименту і прибутку, підвищення конкурентоспроможності;
2) комплексний підхід щодо організації комерційної діяльності, який забезпечує ефективну
роботу всіх підрозділів підприємства;
3) управління купівлею-продажем з метою забезпечення економічної зацікавленості всіх
учасників комерційного процесу, стабільності зв’язків;
4) вивчення та розвиток потенційних потреб ринку його окремих сегментів, з метою своєчасної та адекватної реакції на кон’юнктурні зміни;
5) оптимізація витрат, пов’язаних з комерційною діяльністю, підготовкою та укладанням
комерційних угод.
Відтак, організаційне управління діяльність доцільно досліджувати:
- як метод управління (заснований на процесі організації і властивості підприємства);
- як управління процесом організації діяльності;
- як управління організаційною системою.
Отже, комерційна діяльність, як механізм реалізації комерційних відносин між ринковими сегментами, у сучасних реаліях є панівними. Дані відносини стимулюють виробництво,
розвивають потреби, активізують товарно-грошовий обмін, саме тому комерційна діяльність,
є категорією, об’єктивно необхідною в ринковій економіці, займаючи провідне місце і маючи
пріоритетне значення.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
В умовах загострення конкуренції та перенасичення інформаційного простору всеосяжне
глибоке опрацювання інформації щодо ринкового середовища дає можливість компанії приймати найбільш релевантні до нього як стратегічні, так і тактичні рішення.
Сучасні технології Big Data дають можливість перетворення маси неоднорідних та неструктурованих даних на інформацію, що лягає в основу персоніфікованого підходу до кожного окремого клієнта.
На даний момент в українському бізнес-середовищі технології Big Data ще не набули масового розповсюдження через високу вартість програмного забезпечення та досить високі вимоги до спеціалістів-аналітиків, сьогодні маркетологи усвідомлюють, що для забезпечення
конкурентоспроможності їх впровадження є необхідним.
Технологія Big Data має високу цінність у маркетинговій діяльності, тому що дозволяє
компаніям регулярно отримувати детальну інформацію про своїх споживачів не як про єдину
масу, а про кожного клієнта окремо. Це обумовлює перехід до персоніфікованого обслуговування клієнтів з автоматичним формуванням індивідуальної маркетингової програми для кожного споживача. Завдяки зростанню рівня релевантності інформації, що пропонують бренди
споживачам, компаніям вдається значно підвищити ефективність маркетингових інвестицій.
Система конкурентної стратегії є своєрідним елементом, що сполучає підприємство та
його конкурентів, і відповідно до наявних конкурентних переваг (ринкових факторів успіху та
потенціалу підприємства) відбувається конкуренція (рисунок 1).
Процес формування та реалізації методів дослідження конкуретного середовища, слід розглядати як комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, перетворення факторів та чинників конкурентоспроможності в їх конкурентні переваги.
Засобами Big Data можливе вирішення таких маркетингових завдань:
- створювати більш повний і більш точний портрет споживача;
- виявляти рівень задоволеності;
- визначати задоволеність клієнтів сервісом;
- підвищувати довіру і лояльність клієнтів;
- підвищувати попит на продукцію/послуги.
Застосування технології Big Data для дослідження конкурентного середовища підприємства можливо за наступними напрями: кастомізація пропозицій; інформація як комерційний
продукт; оптимізація маркетингової стратегії; прогнозування продаж.
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Визначено маркетингові інструменти для дослідження конкурентного середовища підприємства з використанням технології Big Data: перехід на рівень конкретного клієнту та конкретної транзакції; говорить з клієнтом тет-а-тет, розуміти його проблеми та потреби; персоналізація веб-сайту; автоматизація email-розсилок; USER-LEVEL реклама, в тому числі (RTB).
Поетапне використання Big Data для дослідження конкурентного середовища підприємства передбачає наступні етапи:
Етап 1. Технологічне впровадження в стратегічний проект. До завдань технічних фахівців
входить попереднє опрацювання концепції розвитку компанії: аналіз напрямків, яким це найбільше необхідно.
Етап 2. Пошук інженера-аналітика даних. Керівник відповідає за розвиток проекту та формує команду для проекту разом з HR-службою. В першу чергу такий команді необхідний інженер-аналітик даних, він же Data Scientist, який буде займатися формуванням гіпотез і аналізом
масиву інформації. Знайдені кореляції будуть в майбутньому використовуватися для створення нової продукції і сервісів.
Етап 3. Створення команди для розвитку. При розгляді глибокої аналітики, наприклад, інноваційного розвитку компанії, потрібні менеджер для створення і розвитку бізнес-аналітики.
Аналіз чинників маркетингового
макросередовища

Аналіз чинників маркетингового
мікросередовища

Аналіз сильних і
слабких сторін

Аналіз комплексу
маркетингу

Аналіз чинників
внутрішнього середовища

Аналіз конкурентної
стратегії

Аналіз конкурентоспроможності

Визначення місії і стратегічних конкурентних цілей

Вибір конкурентних маркетингових стратегій

Реалізація стратегічного набору

Оцінка і контроль реалізації стратегії

Рисунок 1 - Процес стратегічного управління конкурентного середовища
Застосування технологій Big Data в маркетингових методів дослідження конкурентного
середовища та бізнесі: можна значно швидше створювати нові проекти, які стануть затребуваними серед покупців, допомога у співвіднесенні вимог клієнта з існуючим або проектованим
сервісом і таким чином підкоригувати їх, методи Big Data дозволяють оцінити ступінь поточної задоволеності всіх користувачів і кожного окремо від певного продукту, впровадження
програм лояльності клієнтів, ефективне залучення цільової аудиторії в Інтернеті.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ПОЗИЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Аналізуючи складну економічну ситуацію в країні, слід зазначити, що криза в економіці
України підвищила значення ефективного управління і привернула ще більшу увагу до нових
вимог стратегічного менеджменту українських підприємств. Стратегічний вибір пріоритетів
розвитку бізнесу вимагає від менеджерів і керівників уміння використовувати сучасні підходи
в управлінні підприємством, оскільки саме вдосконалення менеджменту, впровадження сучасних інструментів стратегічного управління як підприємством, так і його ресурсами, підвищує
його конкурентоспроможність в цілому.
Функціонування менеджменту - діяльність, спрямована на підтримку його стану, збереження
життєво важливих функцій, що визначають цілісність, якісну і кількісну визначеність та сутнісні
характеристики останнього в умовах відносно стабільного зовнішнього середовища [1].
Розвиток менеджменту – це процес якісного перетворення, спрямований на підвищення
його упорядкованості з метою забезпечення життєдіяльності в умовах зовнішнього середовища, що систематично змінюється [1]. Саме необхідність адаптації до вимог змінного зовнішнього середовища підштовхує менеджмент до розвитку. При цьому його розвиток пов’язаний
із зміною стану, спрямованою на підвищення рівня впорядкованості його системи та набуттям
нової якості. Саме розвиток системи менеджменту полягає передусім у зміні його характеру
та підвищенні продуктивності праці суб’єкта господарювання, посиленні мотивації діяльності
персоналу, підвищенні рівня організаційних знань та організаційної культури, а також в більш
справедливому розподілі здобутих благ між всіма працівниками.
Особливості стратегічного планування
У спрощеному вигляді процес розробки стратегії охоплює декілька етапів, які реалізуються в такій логічній послідовності:
Етапи стратегічного планування
Визначення місії фірми
Зовнішній аналіз

Внутрішній аналіз

Визначення цілей діяльності організації
Аналіз стратегічних альтернатів та вибір стратегії
Сформулювавши місію, організація ніби знаходить свій особливий шлях в бізнесі, який
відрізняє та виокремлює її з-поміж конкурентів. Але на цьому шляху, як правило, зустрічаються перешкоди та небезпеки. Чим краще їх бачить організація, тим більше у неї шансів досягти
успіху. Для з’ясування таких перешкод та небезпек виконуються два кроки стратегічного планування: зовнішній та внутрішній аналіз.
Втіленням нового підходу є стратегічне управління, яке передбачає доповнити планування
потенціалу фірми розробкою її стратегії, враховуючи прогнози її майбутнього стану. Зміна
ситуації викликає зміну стратегії.
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Нова концепція управління диктує свої умови персоналу, нову управлінську культуру
(прагнення до радикальних змін; готовність до ризику, орієнтацію на розвиток нових, ефективних можливостей тощо).
Ці нові положення, безумовно, узагальнені, але вони є дійсним управлінням ефективного
менеджменту в розвинутих країнах сьогодні.
Починаючи своє існування в якості ситуаційного напряму комерційних інститутів, менеджмент стає загальним, суттєвим механізмом розвитку суспільства. Менеджмент і діяльність менеджерів будуть все більше і більше визначати провідні напрями суспільного процесу.
Виконання стратегії, тобто проведення стратегічних змін (удосконалень) на підприємстві,
які приводять його у стан готовності до перетворення стратегії на реальність, є наступним етапом реалізації мети стратегічного управління. Досить часто підприємства не можуть втілити
вибрану стратегію. Це трапляється тому, що або неправильно було проведено стратегічний
аналіз і зроблено висновки, або відбулися непередбачені зміни у зовнішньому середовищі, які
не були своєчасно виявлені і враховані в адаптивній частині стратегії.
Отже, процес виконання стратегії потребує виняткової уваги і контролю. Ця функція здійснюється завдяки процесу оцінки і контролю виконання стратегії, який забезпечує:
– визначення того, що і за якими параметрами необхідно контролювати;
– оцінку стану контрольованих об’єктів відповідно до прийнятих стандартів або інших
еталонних показників;
– з’ясування причин відхилень (якщо такі є);
– здійснення коригування.
Для того щоб розкрити поняття «стратегічний менеджмент» спочатку необхідно відповісти
на три наступних питання:
1. У якому стані підприємство знаходиться сьогодні?
2. У якому стані воно хоче знаходиться через три, п’ять, десять років?
3. У який спосіб можна досягти бажаного стану?
У відповіді на перше питання менеджери повинні добре розуміти поточну ситуацію,щоб
прийняти рішення куди треба йти далі;
друге питання вимагає встановлення конкретних цілей,яких треба досягти;
третє питання зв’язане з вибором і реалізацією стратегії розвитку підприємства.
Досліджуючи сутність стратегічного управління підприємством, можна зробити висновок,
що воно спрямовано на створення конкурентних переваг підприємства і утвердження його
ефективної стратегічної позиції, що забезпечить його майбутню життєздатність у мінливих
умовах. Незважаючи на відмінності у підходах до моделювання стратегічного управління, в
кожній моделі можна виділити три стадії процесу стратегічного управління [3].
1) Стадія стратегічного планування (стратегічного аналізу і вибору). На цій стадії визначаються стратегії підприємства шляхом встановлення місії, аналізу стратегічних позицій
на основі дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів.
2) Стадія стратегічної організації або налаштування організаційної системи відповідно до
вибраної стратегії (впровадження стратегії, реалізація стратегії). На цій стадії виконується приведення всіх ресурсів і внутрішньофірмових зв’язків, усіх цілей, завдань і сфер
відповідальності працівників у повну відповідність до вибраної стратегії; проводяться
необхідні організаційні зміни в підприємстві, а також виробляється політика кожного з
її структурних підрозділів.
3) Стадія стратегічного контролю та регулювання (оцінка стратегії та контроль вжиття
стратегічних заходів)
Отже, стратегія підприємства, як правило, складається з продуманих цілеспрямованих дій
та реакції на передбачуваний розвиток подій і конкурентну боротьбу.
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Механізм взаємозв’язку покупців і продавців, який називають ринком, спрямований на досягнення балансу їхніх інтересів шляхом синхронізації пропозиції та попиту на основі рівноважних цін. Теоретичне узагальнення динамізму всіх взаємовідносин у суспільстві, зумовлених або пов’язаних із ринком, виявило, що форми ринків різноманітні, ринковий механізм
має найскладнішу конструкцію, але його ключовими елементами є попит, пропозиція, ціна,
конкуренція, аграрне законодавство.

Рисунок 1 - Організаційно-економічне забезпечення збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
* Джерело: [1]
Збутова діяльність передбачає використання численних варіантів її організації, зумовлених
характером продукції та специфікою її поширення.
Форму або вид, якої набуває канал розподілу для реалізацій функцій або завдань, необхідних для того, щоб товари стали доступними для кінцевих споживачів, називають структурою
каналу. Структура каналу має три основні параметри: його довжину, ширину різних рівнів,
типи залучених у
них посередників (рис. 2). Комерційний успіх великою мірою визначається тим, наскільки
раціонально обрані канали реалізації виробленої продукції, форми й методи збуту, вид перевезення продукції.
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Рисунок - 2. Схема функціонування каналів розподілу у системі товаропросування
При виборі найбільш економічно привабливих каналів збуту для реалізації певної продукції, товаровиробник повинен ураховувати: вид продукту, тип споживача, правові обмеження,
традиції, власні можливості та можливості постачальників. До критеріїв вибору можна віднести: чисельність і географічний розподіл підприємств переробки та торгівлі, тип купівельної
поведінки споживачів продукції, передбачуваний рівень рентабельності даного товару, ступінь
незалежності продавців від комерційної політики товаровиробника або рівень співробітництва товаровиробника з ними, імідж продавця [2].
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р.) / Редкол.: П. Т. Саблук [та ін]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. – С. 475–483.
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯМ АСОРТИМЕНТУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
В прoцесі упрaвління aсoртиментнoю пoлітикoю підприємствa мaє перевaжaти стрaтегічний підхід.
Стрaтегія – це мoдель узaгaльнення дій, неoбхідних для дoсягнення пoстaвлених цілей
шляхoм кooрдинувaння і рoзпoділу ресурсів підприємствa, тoбтo рoзрoбкa стрaтегії пoлягaє
рoзрoбленні плaну дoсягнення цілей, в якoму передбaчені мoжливoсті підприємствa [4, с. 49].
Aсoртиментнa пoлітикa підприємствa бaзується нa нaступних стрaтегічних метoдaх кoрекції aсoртименту: рoзширення aсoртименту – кількіснa тa якіснa змінa нaбoру тoвaрів зa рaхунoк збільшення пoвнoти, ширини тa нoвизни (причини: збільшення пoпиту, висoкa рентaбельність, вихід нa ринoк);
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1. Скoрoчення aсoртименту – це кількісні чи якісні зміни нaбoру тoвaрів зa рaхунoк зміни
йoгo ширини чи пoвнoти (причини: пaдіння пoпиту, недoстaтність прoпoзиції, збиткoвість);
2. Стaбілізaція aсoртименту – фoрмувaння нaбoру тoвaрів, які хaрaктеризуються висoкoю
стійкістю тa низьким ступенем oнoвлення;
3. Онoвлення aсoртименту – кількісні чи якісні зміни нaбoру тoвaрів, які хaрaктеризуються
збільшенням пoкaзникa нoвизни (причини: пoтребa зaдoвoльнити нoві пoтреби, підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті, змінa мoди, дoсягнення НТП);
4. Гaрмoнізaція aсoртименту – змінa нaбoру тoвaрів, які відoбрaжaють рівень близькoсті
реaльнoгo aсoртименту дo oптимaльнoгo [7, с. 49].
Тaкoж дo oснoвних стрaтегій тoвaрнoгo aсoртименту нaлежaть: пoглиблення aсoртименту,
підтримкa мaрoк, скoрoчення aсoртименту, звуження aсoртименту (рис. 1.1.).

Нaпрям змін

Тип змін
Дoпoвнення дo aсoртименту

Вилучення з aсoртименту

Глибинa
aсoртименту

Пoглиблення aсoртименту

Скoрoчення aсoртименту

Ширoтa
aсoртименту

Підтримкa мaрoк

Звуження aсoртименту

Рисунок 1 - Стрaтегії рoзширення aсoртименту тoвaрів
Нaдзвичaйнo вaжливим рішенням щoдo фoрмувaння aсoртименту є прийняття рішення стoсoвнo йoгo рoзширення.
Oснoвними зaвдaннями oптимізaції aсoртименту є:
1.Оптимізaція нoменклaтури aсoртименту з урaхувaнням спoживчих хaрaктеристик тa oсoбливoстей
технoлoгії вирoбництвa;
2.Онoвлення прoдукції в цілoму тa пo oкремих видaх з урaхувaнням життєвoгo циклу тoвaру;
3. Оптимaльне співвіднoшення нoвих тa «стaрих» тoвaрів.
Дo спoсoбів рoзширення aсoртименту нaлежaть нaрoщувaння aсoртименту, нaсичення aсoртименту, прoцес oптимізaції aсoртименту.
Нaрoщувaння aсoртименту oзнaчaє йoгo рoзширення aбo збільшення числa aсoртиментних
груп. Рoзрізняють нaрoщувaння дo низу – йoгo метa пoлягaє в утримувaнні кoнкурентів тa прoникнення у нaйбільш рoзвинуті сегменти ринку,
нaрoщувaння дo верху – йoгo метa пoлягaє у лідерстві ( нaприклaд, прoпoзиція висoкoякісних
тoвaрів, цілкoм нoвих мoдних) , двoстoрoннє нaрoщувaння.
Нaсичення aсoртименту – рoзширення aсoртименту зa рaхунoк нoвих вирoбів. Нaприклaд, включення нoвих aсoртиментних груп, пoглиблення aсoртименту, збільшення гaрмoнійнoсті тoвaрів.
Нaсичення униз відбувaється тoді, кoли кoмпaнія, рoзтaшoвaнa у верхньoму сегменті ринку,
пoступoвo дoдaє тoвaри, зaхoплюючи нижчі сегменти (сегменти із тoвaрaми зa нижчoю цінoю).
Прoцес oптимізaції aсoртименту здійснюється в нaступній пoслідoвнoсті
1. вивчення oб’єктa oптимізaції, a сaме структури aсoртименту зa різними oзнaкaми (видoм, признaченням, стaттю і вікoм пoкупців, кoнструкцією, цінoю тa ін.);
2. aнaліз внутрішніх (вирoбничих) тa зoвнішніх (пoпиту) oбмежень з вирoбництвa прoдукції;
3. рoзрoбкa і oбґрунтувaння мoделі фoрмувaння aсoртименту.
Література:
1. Вoйчак А. В. Маркетингoвий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 2008.
2. Гранаткина Н.В. Тoварoведение и oрганизация тoргoвли прoдoвoльственными тoварами,
учебнoе пoсoбие. М.: Академия, 2006. – 240 с. УДК 330.110.2:640.43:330.341.1
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Ресторанний бізнес в Україні зазнає великих змін. В Україні як і у всьому світі інноваційна
діяльність розглядається сьогодні як одне з головних умов модернізації економіки. Як свідчить
світовий досвід, альтернативи інноваційному шляху розвитку немає. Створення, впровадження і широке поширення нових продуктів, послуг, технологічних процесів стають ключовими
чинниками зростання обсягів виробництва, зайнятості, інвестицій, зовнішньоторговельного
обороту, поліпшення якості продукції, економії трудових і матеріальних витрат, вдосконалення організації виробництва та підвищення його ефективності. Сьогодні ресторанний бізнес
розвивається по багатьох напрямках, з’являється велика кількість закладів харчування з різними національними кухнями, розвагами і при їх розмаїтості замовнику можна підібрати місце
відпочинку відповідно до побажанням, бюджету, тематиці проведення заходу. Якщо раніше
відвідування ресторанів було прерогативою високооплачуваних верств населення, то сьогодні
мало не кожен житель мегаполісу може вибрати для себе відповідне місце для проведення
дозвілля. [1, с. 124].
Саме тому, щоб утриматись у цій сфері, підприємцям необхідно постійно вдосконалювати
роботу підприємства і в першу чергу забезпеченням вимог щодо якості, обслуговування, впровадження нових технологій, підвищення конкурентоспроможності закладу. [1, с. 123].
Ресторанний бізнес – одна з небагатьох сфер вітчизняної економіки, до якої практично з
самого початку економічних реформ в повній мірі з’явилися ринкові відносини. Сьогодні – це
найбільш динамічно розвинутий і високоприбутковий, а, отже, перспективний для інвестицій
і привабливий для підприємців сегмент українського ринку послуг. Все це поставило перед
управлінням підприємств цієї сфери послуг цілий ряд нових завдань.
Однак, незважаючи на значну кількість публікацій, до останнього часу проблеми стратегічного управління підприємствами ресторанного бізнесу залишаються недослідженими, а
наявні рекомендації з даного питання носять скоріше приватний характер.
Асортимент послуг, які пропонують заклади ресторанного господарства, це сполучний елемент між попитом і пропозицією, центральною ланкою ресторанного бізнесу. В сфері діяльності ресторанного бізнесу важливою конкурентною перевагою є так само надання додаткових
послуг.
Перелік послуг, які надають заклади ресторанного господарства, може бути розширений в
залежності від його типу, класу і специфіки обслуговуваного контингенту споживачів, місця
розташування.
Складність вирішення проблем управління розвитком виробництва ресторанних послуг
вимагає використання системного підходу. На сучасному етапі розвитку ресторанного бізнесу,
в умовах швидко мінливого зовнішнього середовища і постійно зростаючої конкуренції, система управління повинна адекватно коригуватися відповідно до впливу різних економічних,
соціальних та інших факторів [2, с. 36].
Це коректування повинно бути засноване на системному управлінні внутрішніми і зовнішніми зв’язками всіх її елементів. Застосування системного підходу дозволить адекватно
вирішувати проблеми управління розвитком виробництва ресторанних послуг, виробляти відповідні стратегії досягнення поставлених цілей в рамках раціональної та ефективної системи управління. Функціонування системи управління направлено, перш за все, на підвищення
ефективності діяльності системи в цілому і основні показники її ефективності слід відшукувати в кінцевих результатах роботи об’єкта управління. Кожному підприємству варто розробити
структуру системи управління рестораном, такий підхід, до розуміння і усвідомлення системи
стратегічного управління в сучасних економічних умовах допоможе вищим керівникам укра105

їнських підприємств ресторанного бізнесу в мінімальні терміни здійснити переклад системи
управління підприємством в режим стратегічного управління [3, с. 83]. Це в свою чергу дозволить одночасно здійснювати реактивне і превентивне реагування на фактори зовнішнього
середовища, відповідно до пропонованої моделі.
Безумовно, системи оперативного і поточного управління стають активною категорією
управління рестораном лише за умови наявності відповідної системи стратегічного управління. Для виконання функцій управління підприємствами, закладами ресторанного господарства створюється відповідна структура системи управління, яка являє собою сукупність спеціалізованих підрозділів, взаємопов’язаних процесом прийняття та реалізації управлінських
рішень [4, с. 251].
Для ефективного розвитку ресторанного бізнесу, необхідно мати адекватну зовнішньому
середовищу систему управління, наприклад:
Система стратегічного управління організацією – це система, яка:
- спирається на вищих керівників і співробітників, що мають мотивовано професійний
потенціал, як основу організації;
- спрямовує організацію до всебічного розвитку відносин зі споживачами з метою задоволення їх потреб за рахунок виробництва конкурентоспроможної продукції, надання
якісних послуг та встановлення добросусідських відносин;
- визначає ефективність господарської діяльності підприємства через системи оперативного і поточного управління на основі принципів синергії;
- здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, викликане зовнішніми
впливами і дозволяє домагатися конкурентних переваг;
- забезпечує сталий розвиток організації в довгостроковій перспективі, не порушуючи
гармонію навколишнього простору, завдяки підприємницької стратегії і винахідливості
в її реалізації [5, с. 48].
В сфері ресторанного бізнесу весь план виробничо-господарської діяльності підприємства
в цілому повинен бути оснований на план маркетингу.
Дослідження показують, що об’єктивних причин настільки обмеженого використання інструментів стратегічного управління в діяльності підприємств ресторанного бізнесу немає,
а існуючі причини пояснюються, з одного боку, недостатністю теоретичного опрацювання
розуміння ролі системи стратегічного управління в системі управління підприємством, а з іншого – недостатньою кваліфікацією самих керівників. Використання результатів дослідження
в практичній діяльності, на нашу думку, дозволить забезпечити ефективність функціонування
підприємств ресторанного бізнесу.
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наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – № 12. – С. 250-253
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕКОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
При проектуванні загальної системи управління основною метою являються питання забезпечення основних показників функціонування організацією за рахунок пошуків вигідних
ринків збуту, виготовлення планової кількості товару, ефективної роботи персоналу, пошуків
вигідних фінансових кредитів, своєчасної і в повному обсязі сплати податків [1]. Про захист
організації від можливих втрат часто забувають.
Метою даної роботи являються розгляд питань пов’язаних з проектування підсистеми
управління безпекою організації (ПСУБ). Відсутність такої підсистеми може призвести до
проблем з існуванням організації, або до повної її втрати.
Підсистема безпеки організації необхідна для найбільш ефективного використання всіх
ресурсів, підтримки постійного функціонування, захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.
До внутрішніх загроз можна віднести: ціленаправлену діяльність або бездіяльність керівників
і персоналу, спрямовану на затримки або зупинку виробничого процесу, витоки управлінської
інформації конкурентам, створення проблем з партнерами, порча та крадіжка ресурсів, поломка обладнання, халатне відношення до своїх прямих обов’язків і ін. Зовнішні загрози - це
кримінальна діяльність конкурентів та приватних осіб, дії нечесних партнерів, порушення
законів з боку державних правових структур і ін.
Всі вище визначені загрози можна уникнути при наявності підсистеми управління безпекою організації. ПСУБ повинна включати питання безпеки: фінансової, політико-правової,
екологічної, кадрової, інтелектуальної, інформаційної та силової. Виконавчим елементом підсистеми управління безпекою повинна бути організована самостійна служба безпеки (СБ). До
основних функціональних обов’язків СБ відносяться також пошук та збереження інформації
про партнерів і працівників організації, захист службової інформації, забезпечення охорони
території і майна організації та розробка і реалізація профілактичних заходів для захисту нормальної діяльності організації. В останній час появилась загроза втрати організації з причин
багатьох помилок при оформленні юридичних документів, особливо при підробці фальшивих
дозволів, домовленостей, причому при підтримці нечесних нотаріусів і недобропорядних державних осіб. При виявленні випадків масової скупки акцій або долей бізнесу, при виявленні
випадків зацікавленості державних органів інформацією про акціонерів і цінних паперах, при
підкупі або шантажуванні управлінців організації, при виявленні осіб які розглядають вашу
організації зовні - значить вашою організацією зацікавились. Хтось готовить захват вашої
організації. Протидією в таких випадках може стати добре спроектована ПСУБ.
ПСУБ організації повинна проектуватися з урахуванням індивідуальних особливостей
функціонування бізнесу [2]. Алгоритм проектування ПСУБ включає вивчення специфіки діяльності організації, місця на ринку, виявлення і аналізу загроз, аналізу розроблених заходів,
моделювання типових протидій, впровадження в загальну систему управління і оперативну
діяльність, експертну оцінку її ефективності.
Однією з необхідних функцій ПСУБ повинна стати бізнес-розвідка, яка забезпечує сбір і
обробку інформації про конкурентів та партнерів, промисловий шпіонаж з питань комерційної
та службової інформації. Протидією промисловому шпіонажу слід розробляти заходи щодо
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захисту зовнішнього периметру організації, шифрування управлінської інформації, роз’яснювальних заходів з персоналом, який має відношення до цієї інформації.
Одним з каналів витоку службової інформації можуть бути представники державних
структур при проведенні різних повірок, а саме: податкової, пенсійного фонду, фонду зайнятості, антимонопольного комітету, державного пожежного нагляду, поліції і ін. вповноважених
структур. Всі їх дії повинні узгоджуватися з представниками служби безпеки організації і виконуватися під їх наглядом.
До об’єктів забезпечення захисту відносять: керівництво і персонал, активи, бізнес- процеси, фінансові засоби, технології, матеріальні цінності, репутація і імідж організації, нові
розробки і терміни виводу їх на ринок і інша інформація про поточну діяльність і стратегічні
наміри організації.
При проектування ПСУБ в першу чергу слід визначитися з основними задачами, тобто розробити технічне завдання (ТЗ) на проектування. До основних задач відносять наступні: забезпечення стійкого функціонування організації, попередження загроз безпеки з конкретних напрямків, захист законних інтересів організації, захист інформаційних ресурсів, перелік необхідних
стандартів організації з безпеки які потребують розробки або оновлення і ін. Під загрозами
безпеки організації розуміють потенційні чи реально можливі дії, процеси або явища, які зможуть призвести до часткової або повної зупинки діяльності організації, часткового або повного
її знищення. Загрози класифікують на зовнішні, внутрішні, постійні і випадкові. Відповідно до
загальної теорії безпеки виділяють наступні базові загрози: загрози пов’язані з конкуренцією
на ринку (подібні товари інших виробників, поставщики, продавці, товари замінники, вхідні і
вихідні бар’єри); загрози, пов’язані з людським фактором; загрози, пов’язані з функціонуванням
організації в межах держави (недосконале законодавство, адміністративний ресурс, корупція, політичні переслідування чи вигоди); загрози пов’язані з техногенними та природними факторами;
загрози, пов’язані з організованою приступністю.
Маючи перелік можливих загроз слід провести матеріальну оцінку кожної з них і оцінити
вірогідності їх появи. Після цієї процедури слід провести ранжування кожної з загроз за двома
критеріями (вартості втрат і вірогідності появи) і на основі нього розробити план дії і терміни
розробки стандартів служби безпеки.
Стандарти безпеки рекомендується розробляти як процес, який включає чотири етапи: перший, попередження загроз (включає заходи з профілактики появи загрози, коли загроза ще не діє,
але загроза існує); другий, виявлення загрози (заходи, які слід виконувати коли загроза проявилась); третій, ліквідація наслідків загрози (заходи які слід виконувати для ліквідації загрози); четвертий, проведення матеріальної оцінки збитків, виявлення винуватців і мір компенсації збитків.
Слід розуміти, що забезпечити цілковиту безпеку організації силами тільки підрозділу безпеки не можливо. Тому безпекою повинні займатися всі працівники організації. Для готовності персоналу забезпечувати безпеку на своєму робочому місці служба безпеки повинна: розробити нормативно-правову документацію для кожного з підрозділів і навіть окремих робочих
місць, які регламентують надійну безпеку і забезпечити контроль за її підтримкою; забезпечити координацію персоналу з питань безпеки організації в цілому; проводити аналіз фінансової дальності організації і партнерів з питань виявлення загроз фінансових втрат; проведення
заходів для збереження кадрового потенціалу організації; організувати роботу по забезпеченню охорони майна організації; проводити аналітично-інформаційну роботу по забезпеченню
безпеки організації; забезпечувати взаємодію з державними правозабезпечуючими органами
з питань безпеки організації; організовувати захист конфіденціальної інформації організації.
Для оцінки рівня безпеки організації можуть використовуватися наступні методи:
1) Методу учбової тривоги. Цей метод добре зарекомендував при оцінці ефектності охоронних заходів: бажання не санкціоновано проникнути на територію організації, наміри
проникнути на територію за підробленими пропусками, імітація крадіжок, виніс матеріальних цінностей і ін.
2) Метод коефіцієнтів ефективності. Коефіцієнт ефективності являється результатом вирахування відношення результату до плану. Плануватися може любий із заходів.
3) Експертний метод. Виконується групою експертів, які пройшли процедуру відбору.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ ДЕКОРАТИВНИХ
РОСЛИН В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ
В широкому сенсі актуалізація – це дія, направлена на пристосування будь-чого до умов даної
ситуації. Актуалізація – це перетворення чогось зі стану потенційного, не відповідаючого сучасним
умовам, в стан реальний, відповідний вимогам дійсності.
У період бурхливого розвитку усіх сфер людського життя і діяльності змінюються підходи і до
рослинного оточення. Те, що було актуальним 20-30 років назад, зараз не працює так ефективно тому,
що змінюється відношення до рослин.
З’являється нова естетика сприйняття живого в природі, розробляються нові раціональні методи
використання води та енергоресурсів під час догляду за рослинами. Ландшафтні дизайнери переглядають асортимент для декоративних композицій та винаходять нові підходи до розміщення рослин в них.
Таким чином створюють стійкий рослинний набір з високою декоративністю.
В 1957 році німецький вчений Карл Форстер поклав початок ідеям “натургардену”, котрі пояснюються створенням садів стійкої екосистеми.
Згодом (в 60-ті роки) англійська садівниця Бет Шатто започаткувала основи екологічного проектування, які вчать нас підбирати рослини відповідно до наявних умов існування [1].
Окрім екологічної сторони в ландшафтному дизайні повинна бути присутня економічна ефективність використання декоративних рослин.
До оновлення ландшафтного дизайну веде систематизація принципів підбору асортименту та
принципів розміщення декоративних рослин в сучасних ландшафтних композиціях, котрі збагачують
життя людині.
Ми хочемо назвати самі широко вживані рослини в ландшафтному дизайні на даний час,
особливо для створення саду мінімального догляду.
Топові хвойні форми:
1. Туя західна “Danica”;
2. Туя західна “Smaragd”;
3. Гінкго дволопатеве “Saratoga”;
4. Ялівець китайський “Spartan”;
5. Ялівець звичайний “Compressa”.
Топові листяні дерева:
1. Горобина звичайна “Fastigiata”;
2. Яблуня ягідна “Ola”;
3. Клен гостролистий “Crimson Sentry”;
4. Горобина круглолиста “Magnifica”;
5. Акація Маргаретта “Casque Rouge”.
Топові листяні кущі:
1. Барбарис Тунберга “Atropurpurea”;
2. Барбарис Тунберга “Erecta”;
3. Дерен їстівний;
4. Гортензія вінничкова;
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5. Спірея японська “Froebellii”.
Топові виткі рослині (ліани):
1. Актинідія гостра “Issai”;
2. Клематіс “Doctor Ruppel”;
3. Клематіс “Multi Blue”;
4. Плющ звичайний;
5. Жимолость капріфоль [2].
Головним трендом останніх сезонів стали пряні та ароматні трав’яні рослини: туласі «священний базилік» , розмарин лікарський, валер’яна лікарська, шавлія дубравна, тим’ян ранній.
Вони не тільки оздоровляють і прикрашають оточуюче середовище, а і дають здорову їжу [3, 4].
Ми отримуємо більш цікавий ландшафтний дизайн за допомогою:
- різноманіття асортименту рослин і прийомів посадки рослин;
- поліпшення екологічної ситуації в містах та населених пунктах;
- раціонального використання водних та енергетичних ресурсів при догляді за насадженнями;
- зниження трудових затрат для створення насаджень та догляду за ними.
Завдяки мистецтву ландшафтного дизайну в містах України створені неповторні природні
куточки, які вдало поєднують будівлі і забезпечують відчуття гармонії та краси.
1.
2.
3.
4.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТГРУЗКИ
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ПЕТРИ
Сети Петри [1] — аппарат для моделирования динамических дискретных систем (преимущественно асинхронных параллельных процессов). Сеть Петри определяется как четверка
<P, T, I,O> , где P и T — конечные множества позиций и переходов, I и O — множества
входных и выходных функций. Другими словами, сеть Петри представляет собой двудольный
ориентированный граф, в котором позициям соответствуют вершины, изображаемые кружками, а переходам — вершины, изображаемые утолщенными черточками; функциям I соответствуют дуги, направленные от позиций к переходам, а функциям O — от переходов к
позициям.
Зададим временную сеть Петри для описания нашего бизнес-процесса
Множество состояний системы:
P={p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8}
где: p1 – транспорт прибыл на территорию службы сбыта;
p2, p3, p4,p5, p6– транспорт направлен на 1, 2, 3, 4 или 5 площадку соответственно;
p7 – транспорт загрузился и покинул площадку;
p8 – транспорт покинул территорию КФХ «Воля»;
Множество переходов
T={t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7}
где: t1 – планирование отгрузки и выдача документов (от 15 минут до 1-го часа);
t2, t3, t4, t5, t6 – погрузка (время от 2-х до 10-и часов);
t7 – выдача путевого листа диспетчером (от 15 минут до 1-го часа)
Множество исходящих из состояний ребер
I={i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7}
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где: i1 = (p1, t1)
i2 = (p2, t2);
i3 = (p3, t3);
i4 = (p4, t4);
i5 = (p5, t5);
i6 = (p6, t6);
i7 = (p7, t7);
Множество исходящих из переходов ребер
O={o1, o2, o3, o4, o5, o6, o7, o8, o9, o10, o11}
где: o1 = (t1, p2);
o2 = (t1, p3);
o3 = (t1, p4);
o4 = (t1, p5);
o5 = (t1, p6);
o6 = (t2, p7);
o7 = (t3, p7);
o8 = (t4, p7);
o9 = (t5, p7);
o10 = (t6, p7);
o11 = (t7, p8);
Таким образом, граф данной временной сети Петри можно изобразить следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1 – Граф сети Петри в модели как есть
Данная сеть Петри позволяет нам сделать временную оценку бизнес-процесса диспетчеризации и управления транспортом.
По оптимистичным прогнозам, процесс загрузки транспорта от момента его прибытия
на территорию КФХ «Воля» до момента убытия с территории составляет 3 часа, что вполне
приемлемо.
По пессимистичным прогнозам – 12 часа, что больше одного рабочего дня, а следовательно
погрузка будет произведена в течение 1,5-х 8-и часовых рабочих дней.
Причины такого разброса кроются в организации процесса диспетчеризации и управления
транспортом:
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1. Не всегда существует возможность доукомплектования заказа всеми видами продукции,
так как они уже использованы для отгрузки на другой заказ. Фактически это говорит об
отсутствии системы резервирования;
2. При выдаче направления не учитывается тоннаж транспорта и загруженность площадки,
куда он направляется.
Литература:
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ДИЗАЙН ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент в дизайні – це пов’язана структура, яка відповідає за організаційний процес
роботи. Знання менеджменту допомагає налагоджувати діяльність на створення конкурентної переваги, з моменту повної невизначеності перед початком проекту аж до виконання конкретних дизайнерських рішень. А також, дає відповідь на питання, скільки треба вкласти в
дизайн, щоб отримати ефективний продукт .
Як написала в одній із статей для Design Management Review Клаудіа Котчка, віце-президент з дизайн-стратегії інновацій та Procter&Gamble, «щоб щось зробити брендом, потрібно
спочатку для цього «щось» розробити дизайн». А щоб зробити дизайн добре - треба включити
його в якості змінної в бізнес-стратегію і найголовніше, зрозуміти важливість дизайну для
бізнесу.
Він завжди залежить від організаційних процесів і особливостей продукту, в зв’язку з чим
виконує три ключові функції в якості інтерфейсу між дизайн-процесом, організацією і ринком:
1. Погоджує дизайн-стратегію зі стратегією бізнесу і бренд-стратегії.
2. Управляє якістю і узгодженістю результатів дизайну.
3. Підвищує споживчі якості (user experience) і відповідає за посилення конкурентоспроможності.
Дизайн-менеджмент забезпечує підтримку управління дизайном з точки зору його структури і процесу ( «робити речі правильно»), а також з точки зору ефективності результату (
«робити правильні речі»).
У дизайн-менеджменті практикується своєрідна міграція (тимчасова) спеціалістів однієї
галузі в іншу, коли вони окрім власної функції виконують додаткову. При цьому досліджується їхня нова, свіжа, так би мовити, «стороння» думка щодо даного виробничого процесу, та в
результаті вносяться корективи для його вдосконалення.
«Адже дизайн - лише на 2% складається з творчості, і на 98% - з розрахунку і здорового
глузду» (Теренес Конран, відомий британський дизайнер і підприємець).
Отже, менеджмент є обов’язковий елемент дизайну, який допомагає процесу творчого пошуку розкритися в повній мірі і у вірному напрямку, що теж є важливим аспектом між дизайн
процесом, організацією і ринком.
Література
1. От дизайна к менеджменту: новое мышление P&G [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sostav.ru/columns/dizaynomika/ 2009/0004/.
2. Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования
бизнес-моделей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.management.com.ua/
books/ view-books.php?id=1229 2. http://www.youtube.com/watch?v=kjSBRmlLXA0.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
В умовах посилення глобалізаційних процесів спостерігається інтенсивна активізація
міграції робочої сили, істотну частку якої складає трудова міграція. За таких умов пошук
оптимальних підходів до керування явищем трудової міграції з метою забезпечення соціально-економічних переваг від участі країн у міграційних процесах є надзвичайно актуальним.
Міграційна політика суттєво впливає на стан трудового потенціалу і є складовою загальної
державної політики регулювання та виділяється як самостійний елемент не лише з метою конкретизації заходів регулювання руху населення. Без глибокого аналізу та з’ясування причинно-наслідкових зв’язків і механізму міграційних процесів, удосконалити державне управління
ними практично неможливо. Практика регулювання міграційного руху населення в межах
України та за її межами вимагає нового бачення становища людини у сфері зайнятості, що
пов’язано з конкуренцією, свободою і добровільністю вибору сфери суспільно-корисної діяльності та зміною місця проживання і праці, зокрема із виїздом за кордон. Широкомасштабна
еміграція населення найактивнішого репродуктивного віку негативно впливає на шлюбність
і народжуваність, що, в свою чергу, відбивається на відтворенні населення країни в цілому, а
також її трудового потенціалу. Ось чому вкрай необхідними є вироблення і реалізація пріоритетних механізмів державного регулювання у сфері трудової міграції сучасної України.
Складній проблемі міжнародної трудової міграції, зокрема, дослідженню динаміки та
структурних характеристик участі України у сучасних міграційних процесах, присвячені праці таких провідних вітчизняних дослідників, як В. Брича [3], М. Бублія [4], І. Лапшиної [9],
питанням розробки міграційної політики України займаються О. Малиновська [10], О. Мельниченко [11], О. Поліщук [13], О. Суярова [22] та інші.
Складні міграційні процеси, особливо трудова міграція, яка охопила весь світ, вкрай негативно впливає на демографічний розвиток сучасної України. Особливу загрозу неконтрольвані міграційні процеси спричиняють на участь у міжнародному поділі праці, на залучення до
європейських та світових ринків, соціальну та національну безпеку. Тим більше, що сьогодні
основним стратегічним завданням для України є збереження державного суверенітету, територіальної цілісності та інтеграції до європейського економічного та міграційного простору,
забезпеченні наближених до світових стандартів якості та тривалості життя, реалізації прав і
свобод громадян [3, c. 28]. Тому аналіз та врахування сучасних міграційних тенденцій у нашій
державі, в контексті участі України в європейському та світовому міграційному просторі, розглядається як один із важливих чинників формування державної політики.
Характерною особливістю нинішнього міграційного процесу в Україні є тенденція до значного збільшення обсягів міжрегіональних міграцій, а також інтенсивних міждержавних міграційних переміщень населення. Понад 2 млн. вимушених переселенців з Донбасу, починаючи
з 2014 р., є одними з найбільших міграційних переселень на території Європи на початку XXI
століття. Також криза міграції особливо загострилась нині у зв’язку з масовими міграційними
потоками біженців та економічних мігрантів, викликаних війною, етнічними особливостями
та низьким рівнем економічного і соціального розвитку з країн Північної Африки та Близького
Сходу (Сирії, Лівії, Алжиру та ін.) до розвинених країн Європи, що створює регіонально-континентальну проблему та визначає необхідність як організаційного, так і нормативно-правового врегулювання [13].
Як відомо, до основних причин зовнішніх міграцій населення належать: 1) збройні конфлікти;
2) переслідування за етнічною ознакою; 3) порушення прав людини; 4) економічні труднощі; 5)
екологічні катастрофи; 6) неспроможність урядів налагодити гідний рівень життя [18].
Тому міграція як соціальний феномен та суспільне явище потребує регулювання з боку
державних структур, інакше вона трансформується в некеровану соціальну систему. Загаль113

новідомо, що міграційна система, яка стихійно народжується і розвивається, може набути
небажаних стабільних параметрів і тенденцій, конкретного змісту та певної спрямованості,
які призводять до негативних наслідків [11]. Україна за роки державної незалежності через
депопуляційні процеси втратила понад 6,5 млн. осіб, а внаслідок зовнішніх міграційних переміщень населення втрати склали від 3 млн. до 4 млн. населення, насамперед через трудову
міграцію [10].
Основними проблемами міграційної сфери за сучасних умов є також економічна криза та її
негативні соціально-економічні наслідки; зростання соціального напруження в родинах; втрата трудового та людського потенціалу, що обумовлені структурою міграційних потоків; поширення нелегальної трудової міграції; недосконалість інформаційного забезпечення міграційної
політики [3, с. 29].
Заходи щодо державного регулювання міграційної політики ґрунтуються на тому, щоб,
спираючись на наявні науково-технічні та організаційно-фінансові засоби, досягнути упорядкування міграційного простору і взяти під дієвий державний контроль ті міграційні процеси,
що у ньому відбуваються [1, c. 49].
Тому серед основних завдань і заходів у сучасних умовах є такі:
1) скорочення масштабів нелегальної трудової міграції за межі країни;
2) забезпечення соціальної захищеності українських трудових мігрантів за кордоном;
3) забезпечення зворотності зовнішніх трудових поїздок;
4) якнайширше залучення коштів від закордонної трудової міграції в економіку України;
5) запобігання зниженню кваліфікації високоосвічених спеціалістів, внаслідок виконання
ними за кордоном низькокваліфікованих робіт;
6) недопущення нелегальної міграції, передусім – транзиту нелегальних мігрантів через
територію України;
7) сприяння поверненню в Україну етнічних українців та представників раніше депортованих народів.
Сьогодні особливою актуальністю вирізняються проблеми щодо здійснення заходів з облаштування та працевлаштування вимушених переселенців з анексованого Криму, Донецької
та Луганської областей, охоплених війною, підтримки українців, що проживають у країнах
пострадянського простору, Балтії та далекого зарубіжжя, врегулювання статусу кримськотатарського народу, співпраці з міжнародними організаціями у протидії та боротьбі з нелегальною міграцією, облаштування кордонів, приведення українського міграційного законодавства
у відповідність до вимог міжнародних норм і принципів міграції, врегулювання інтенсивних
потоків зовнішньої трудової міграції, соціального та правового захисту українських громадян,
які працюють за кордоном, і попередження відпливу інтелектуального потенціалу.
Таким чином, за нинішніх умов державне регулювання у міграційній сфері має передбачати систему правових, адміністративних, організаційно-фінансових заходів, а також інформаційне забезпечення урядовими структурами та громадськими організаціями і об’єднаннями
упорядкування міграційного простору, ефективне використання безвізового режиму громадян
України з країнами ЄС, регулювання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та
економічної структури. Режим та заходи міграційної політики держави мають досить ретельно
відстежувати міграційні процеси, сучасні тенденції та явища, оперативно реагувати на зміни
та контролювати їх з метою підпорядкування загальнонаціональним і регіональним інтересам,
особистим потребам мігрантів та в цілому сприяти національній безпеці України.
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ТЕНДЕНЦІЇЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Починаючи з 90-х років минулого століття і по сьогоднішній день питання покращення
інвестиційного клімату, активізації внутрішніх інвестиційних ресурсів та залучення іноземних інвестицій в національну економіку були і залишаються пріоритетними завданнями в
роботі усіх ланок державного управління України.
Сутність поняття “управління проектом” аналізується у працях українських та зарубіжних вчених таких як: Л. Батенко, О. Загородніх, Л. Кобиляцького, В. Ліщинської, П. Мартина,
Л. Ноздріна, О. Полотай, Г. Тарасюка, К. Тейта, Б. Щукіна, В. Ящука та інших.
Так, Л. Батенко,О. Загородніх, В. Ліщинська, поняття “управління проектом” визначають
як процес керівництва командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети [1]. Л. Кобиляцький
вважає, що управління проектом – це діяльність, яка спрямована на реалізацію проекту з
максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, коштів (ресурсів)
та якості кінцевих результатів [2]. На думку Б. Щукіна, управління проектом це – процес
організації використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів проекту з метою
досягнення поставлених цілей у найкращий спосіб [4].
На відміну від них англійські вчені П. Мартин та К. Тейт визначають, що управління проектом – це набір інструментів, технологій та знань, застосування яких дає змогу досягти
найкращих результатів [3].
В Україні управління проектами – досить молода галузь знань. Тут існують дві категорії
проектних менеджерів: сертифіковані проектні менеджери та менеджери з відповідною профільною освітою (зазвичай випускники ВНЗ зі спеціальності «Управління проектами»).
Велике значення у світі має сертифікація проектних менеджерів як підтвердження досвіду та
компетенцій, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
У пропозиціях роботи вітчизняних кадрових агенцій віднедавна з’явилися вакансії із
назвою керівника чи менеджера проекту. За даними сайту Work.ua в місті Київ вакансія «менеджер управління проектами» складає 179 одиниць, у Дніпрі – 36, а в м.Черкаси – 3 одиниці.
Можна виділити такі тенденції управління проектами в економіці сучасної Україні:
- посилення значення управління проектами в діяльності підприємств;
- застосування управління проектами в управління територіальними громадами;
- зростання попиту на фахівців з управління проектами.
Оволодіння методикою управління проектами означає володіння однією з важливих конкурентних переваг на ринку. Це означає, що підприємство має можливість поєднувати регламентовані бізнес-процеси у своїй структурі з динамічними цілеспрямованими методиками
реалізації проектів. Впровадження проектної організації робіт ґрунтується на використанні
сучасних інструментів планування і контролю ходу реалізації проектів.
Нині розроблено кілька сотень систем, за допомогою яких можливо реалізувати функції календарного планування і контролю проектів. Серед яких – Microsoft Project, Open Plan
Professional, Spider Project, Sure Trek Project Manager, Primavera Project Planner (P3), Time Line,
CA Super Project, Project Scheduler, Turbo Project, Artemis Views .
На даний час органи місцевого самоврядування здобули повноваження, завдячуючи
яким отримують необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну відповідальність.
Очевидно, що органи місцевого самоврядування, завдяки проектному управлінню, можуть
отримати додаткові ресурси для вирішення окремих місцевих проблем із державного бю116

джету та інших фондів, зокрема співпрацюючи з фондами підтримки місцевих ініціатив,
що відповідає ідеї коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді, одним із
пунктів якої визначається децентралізація влади.
Доцільно наголосити на тому що управління проектами до територіального розвитку
громади є інноваційним інструментом, імплементація якого має відбуватися завдяки таким
суб’єктам, які можуть ініціювати, реалізувати або взяти участь у його реалізації та фінансуванні. Іншими словами – це унікальна система засобів, заходів і виконавців, узгоджених
і задокументованих за технологією проектного менеджменту, що забезпечує вирішення
конкретної проблеми в певній сфері соціального, економічного та культурного територіального розвитку.
У сучасній економіці концепція управління проектами є робочим інструментом, використовуваним у багатьох сферах діяльності. Добре розроблений проект допомагає підприємству або
територіальній громаді розвиватися, реалізовувати перспективні плани.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ
Не дивно, що темпи будівництва власних будинків і котеджів стрімко ростуть, незважаючи
на їх велику вартість. Адже власний будинок - це не тільки житло, але і повна незалежність,
тиша і можливість скільки завгодно часу проводити на свіжому повітрі. Завдяки сучасним технологіям якість будівництва і обслуговування таких будинків і присадибних ділянок піднялося
на дуже високий рівень.
Сьогодні ландшафтне проектування здійснюється за допомогою комп’ютерного моделювання з використанням самих передових програм, зокрема, системи AutoCAD (розробка компанії Autodesk). Це одна з ефективних і надійних програм, що дає можливість працювати над
складними тривимірними моделями.
Вона має потужну графічну платформу, яка об’єднує всі стадії роботи над проектом: ландшафтний аналіз розглянутої ділянки, розрахунки, геометричні побудови, оформлення робочої
документації і презентація готового проекту. AutoCAD не тільки дозволяє швидко і якісно
здійснювати розробку, але і піднімає процес творчості на досить високий рівень.
Сучасні технології відкривають широку дорогу для нових оригінальних рішень в області оформлення присадибних ділянок. Наприклад, у сфері будівництва алейних доріжок для
ущільнення сипучих грунтів використовуються віброплити, які служать хорошою альтернативною каткою. Вони володіють відмінною якістю роботи, легкі і прості в управлінні.
Новим кроком у садовому дизайні стало використання бетонного покриття, що має властивості і вид природних каменів. Процес утворення поверхні, що імітує камінь або цеглу,
відбувається на стадії, коли покладений бетон ще не затвердів; за допомогою пресування про117

водиться до відповідної форми. За допомогою різних хімічних протравок, які при контакті з
бетоном змінюють його відтінок, створюється малюнок, що імітує мармур, граніт або який-небудь інший камінь.
Зростає популярність оранжерей, зимових садів, теплиць. Догляд за рослинами в них вимагає особливого підходу. Спеціально для цих цілей розроблені різні системи, що дозволяють
забезпечувати якісний полив і підтримувати в теплиці комфортну для рослин середу: оптимальну температуру, вологість і освітлення.
Правильний догляд за газоном вимагає своєчасного зволоження. Сучасні автоматичні системи поливу включають в себе широкий спектр обладнання, яке дозволяє повністю автоматизувати процес поливу, як на маленьких ділянках, так і на досить великих площах, вимірюваних
десятками гектарів. Прикладом такої системи є продукт HUNTER - США. Дощовики високого
класу забезпечені сучасною автоматикою, яка надзвичайно розширює можливості поливальних систем. Ними легко керувати за допомогою дистанційного пульта, задаючи режим поливу
індивідуально для будь-якої ділянки. [1]
В облаштуванні басейнів повсюдно використовуються насоси, що накачують і відкачують
воду, а також обладнання для дезінфекції та очищення.
Впровадження нових технологій не залишило без уваги і такий пункт, як ландшафтне освітлення. Світильники нового покоління зробили можливим здійснення найнеймовірніших проектів. Вони не тільки висвітлюють ввірену їм територію, але і створюють неймовірні світлові
ефекти, тим самим підкреслюючи красу саду. Поряд зі світильниками, що включають в себе
лампи розжарювання, широкого поширення набули й такі нововведення, як світильники на
світлодіодах. За своїм призначенням вони поділяються на: паркові (для освітлення території);
архітектурні (для підсвічування певних ділянок парку, фонтанів та інших архітектурних споруд); вологозахищені (для підсвічування водойм і фонтанів). Їхнє світло передає красу водної
стихії, виділяючи рух струменів і прикрашаючи їх в райдужні відтінки. Рослини в їх променях
фарбуються в фантастичні кольори. Широкого застосування отримали RGB світильники, в
яких змішуванням трьох основних кольорів - червоного (R), зеленого (G) і синього (В) можна
отримати понад мільйон відтінків світіння. Сьогодні можна придбати прозору тротуарну плитку з вбудованими світлодіодами; з неї викладаються цікаві доріжки. Управляти світлодіодним
освітленням легко через загальний комп’ютер вдома. [2]
Сьогодні нікого вже не здивує чи працює в чиємусь господарстві газонокосарка або міні
трактор. Сучасні газонокосарки мають прекрасний дизайн і малу вагу. Велику популярність
отримали бензинові газонокосарки. Вони мають автономне живлення і не потребують підключення до електромережі. Багато з них об’єднують в собі декілька функцій: мульчування
(зрізання і подрібнення трави додатковим ножем з подальшим її викидом в якості добрива),
викид трави на бік і збір трави в спеціальну ємність - травозбірник.
В минуле відходять і ручні кущорізи. На зміну їм прийшли зручні кущорізи з нікель-кадмієвим акумулятором і літій-іонним акумулятором. Другий вдвічі легше першого, і важить
всього лише 500 г; до того ж він дуже компактний.
Передові технології економлять наш час і гроші, допомагають втілювати в життя найсміливіші ідеї, завдяки яким наші сади стають гідним захопленням. [3]
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УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ІЄРАРХІЄЮ
У ВИГЛЯДІ НАБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Більшість організацій сьогодні побудована за функціями і рівнями ієрархії, і існує укорінене переконання, що це не тільки найприродніший і найефективніший, але взагалі єдиний
засіб організації. Так було ще до того, як структуру організації стали вивчати за допомогою
наукових методів наприкінці 19 століття.
Науковий підхід до управління, розроблений Ф.В. Тейлором, є найкращим вираженням цих
ідей. Він стверджував, що робота може бути виконана найбільш продуктивно, якщо розбити її
на прості елементи і, якщо люди, особливо робітники, розподіляються керівниками і спеціалізуються на конкретній простій частині роботи. Він також вірив у важливу роль управління.
Тільки шляхом повної стандартизації методів, прискореного впровадження кращих досягнень і
умов праці, а також посилення кооперації можна забезпечити більш швидке виконання роботи. І
обов’язок дотримуватися стандартів і збільшувати кооперацію лежить тільки на керівниках [1].
Природним наслідком цих поглядів стало поширення функціональних організаційних структур.
Хоча функціональне управління широко використовується, вже давно визнано, що воно породжує безліч складнощів. Різні функціональні структури часто мають дуже вузький погляд і не
зацікавлені в тому, що їх безпосередньо не стосується.
Іншою загальною рисою функціональних організацій є те, що руйнівна конкуренція між
функціональними структурам заохочується енергійніше, ніж боротьба з зовнішніми конкурентами. Класичним прикладом цього є споконвічний конфлікт між співробітниками відділу маркетингу і збуту з одного боку і виробничниками – з іншого.
Обмін інформацією також часто значною мірою гальмується через надмірну схильність до
бюрократичних звичок передавати повідомлення нагору по ланцюжку: начальнику функціонального відділу для того, щоб передати їх начальнику іншого функціонального відділу і потім
вже спустити вниз по ланцюжку. І це замість того, щоб передати інформацію безпосередньо потрібному одержувачу. Це відбувається через багато причин, головним чином через брак довіри
до людей з інших функціональних відділів, а отже, через страх якимось чином підставити себе
під удар або потрапити в пастку .
Компаніям довелося визнати, що вони витрачають величезні гроші і час на управління своєю
функціональною ієрархією. Для більшості менеджерів – це єдина мета їхнього трудового життя.
Але робота не рухається вгору і вниз за функціональною ієрархією, вона «тече» крізь організацію у вигляді набору бізнес-процесів, які в більшості організацій є некерованими, за них ніхто
не відповідає [1].
В загальному розумінні бізнес-процес – це потік роботи, що переходить від однієї людини до
іншої, а для великих процесів, очевидно, від одного відділу до іншого. Процеси можна описати
на різних рівнях, але вони завжди мають початок, визначену кількість кроків і чітко обумовлений кінець. Не існує стандартного переліку процесів, і організації повинні розробляти свої
власні. Не в останню чергу це відбувається через те, що таким чином у конкретній організації
досягається глибше розуміння її ситуації, коли її описують через процеси. Опис бізнес-процесів
навіть на макрорівні часто приводить до чудових результатів, що дозволяє глибше “проникнути”
у сутність явищ. Зв’язки і взаємовідносини, що ігнорувалися або не усвідомлювалися, зненацька
виявляються ключовими для ефективного функціонування всієї організації, не кажучи вже про
процеси, яких вони стосуються.
Хоча функціональне управління широко використовується, вже давно визнано, що воно породжує безліч складнощів. Різні функціональні структури часто мають дуже вузький погляд і не
зацікавлені в тому, що їх безпосередньо не стосується.
Іншою загальною рисою функціональних організацій є те, що руйнівна конкуренція між
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функціональними структурам заохочується енергійніше, ніж боротьба з зовнішніми конкурентами. Класичним прикладом цього є споконвічний конфлікт між співробітниками відділу маркетингу і збуту з одного боку і виробничниками – з іншого.
Обмін інформацією також часто значною мірою гальмується через надмірну схильність до
бюрократичних звичок передавати повідомлення нагору по ланцюжку: начальнику функціонального відділу для того, щоб передати їх начальнику іншого функціонального відділу і потім вже
спустити вниз по ланцюжку. І це замість того, щоб передати інформацію безпосередньо потрібному одержувачу. Це відбувається через багато причин, головним чином через брак довіри до
людей з інших функціональних відділів, а отже, через страх якимось чином підставити себе під
удар або потрапити в пастку .
Компаніям довелося визнати, що вони витрачають величезні гроші і час на управління своєю
функціональною ієрархією. Для більшості менеджерів – це єдина мета їхнього трудового життя.
Але робота не рухається вгору і вниз за функціональною ієрархією, вона «тече» крізь організацію
у вигляді набору бізнес-процесів, які в більшості організацій є некерованими, за них ніхто не
відповідає [1].
В загальному розумінні бізнес-процес – це потік роботи, що переходить від однієї людини до
іншої, а для великих процесів, очевидно, від одного відділу до іншого. Процеси можна описати
на різних рівнях, але вони завжди мають початок, визначену кількість кроків і чітко обумовлений
кінець. Не існує стандартного переліку процесів, і організації повинні розробляти свої власні. Не
в останню чергу це відбувається через те, що таким чином у конкретній організації досягається
глибше розуміння її ситуації, коли її описують через процеси. Опис бізнес-процесів навіть на
макрорівні часто приводить до чудових результатів, що дозволяє глибше “проникнути” у сутність
явищ. Зв’язки і взаємовідносини, що ігнорувалися або не усвідомлювалися, зненацька виявляються ключовими для ефективного функціонування всієї організації, не кажучи вже про процеси,
яких вони стосуються.
Процеси – це потоки роботи, і в них є свої межі, іншими словами, початок і кінець. У будьякій організації існують як основні, так і допоміжні процеси. Основні процеси — це процеси
поточної діяльності компанії, результатом яких є виробництво виходів, необхідних зовнішнім
клієнтам. Допоміжні процеси забезпечують існування первинних процесів.
Отже, бізнес-процес - це логічний, послідовний, взаємозалежний набір заходів, що залучає
ресурси виробника, створює цінність і видає результат споживачеві. Серед основних причин,
що спонукують організацію оптимізувати бізнес-процес, можна виділити необхідність зниження
витрат або тривалості виробничого циклу, вимоги, пропоновані споживачами й державою, впровадження програм керування якістю, злиття компаній, внутрішньо організаційні протиріччя й ін.
А моделювання бізнес-процесів дозволяє не тільки визначити, як компанія працює в цілому,
як взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками й постачальниками, але і як організована
діяльність на кожному робочому місці.
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ
Удосконалення організації харчування дітей у школі є досить складним, але вкрай необхідним процесом. Як свідчать статистичні матеріали МОЗ України та дані наукових досліджень,
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останнім часом спостерігається тенденція до зростання загальної захворюваності дітей, поширеності хронічних захворювань та дитячої інвалідності. Аналіз отриманих результатів поглибленого обстеження учнів свідчить, що до групи здорових можна віднести 20,5% дітей, функціональні відхилення мають 30,5% учнів, а хронічні захворювання діагностувались у 49,0% .
Натомість на 22,4% збільшилася мережа навчальних закладів для дітей зі складними порушеннями розвитку (навчально-реабілітаційних центрів) та відповідно учнів у них: 2015/2016
н. р. – 58 закладів (6,4 тис. учнів), 2016/2017 н. р. – 71 заклад (7,9 тис. учнів). На 7% (із 5,3 тис.
до 5,7 тис.) збільшилася кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання
дітей [1-4].
Тому сьогодні стає актуальним насичення споживчого ринку України біологічно цінними
продуктами функціонального призначення для їх систематичного споживання у складі харчових раціонів дітей шкільного віку, які підвищують резистентність та адаптованість організму
дитини до навколишнього середовища, покращують роботу травної системи, сприяють формуванню і зміцненню кістково-м’язової системи завдяки наявності у їх складі функціональних
інгредієнтів природного походження.
Значним попитом серед учнів загальноосвітніх шкіл України користуються борошняні
кондитерські вироби. Аналіз хімічного складу та харчової цінності борошняних кондитерських виробів свідчить, що переважна більшість із них не відповідає вимогам нутріціології.
Незбалансованість складу борошняних кондитерських виробів пов’язана з високим вмістом
жирів, вуглеводів та відносно низьким – білків, харчових волокон, ненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин. Одним із перспективних напрямків вирішення проблеми
зниження дефіциту мінеральних речовин і вітамінів можна вважати раціональне використання
рослинної сировини [5].
На підставі аналізу наукових джерел вітчизняних та закордонних авторів визначено предмет і об’єкт досліджень.
Предмет дослідження: шрот зародків пшениці (ТУУ 15.8-32062796-003-2008, виробник
НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»); шрот розторопші плямистої (ТУУ 15.8-32062796-006:2009,
виробник НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»); олія насіння вівса (ТУУ 15.8-32062796-001:2007,
виробник НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»); порошок із гарбуза сорту «Арабатський»; модельні харчові композиції; кекс сирний із родзинками № 449 «Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий» 2006 р.; кекс «Гарбузовий край»; кекс «Помаранчева хмаринка»;
кекс «Смарагдове диво».
Об’єкт дослідження: технологія борошняних кондитерських виробів (кексів) функціонального призначення для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Борошняні кондитерські вироби зі зміненим хімічним складом та харчовою цінністю придатні для використання у функціональному та лікувально-профілактичному харчуванні. Ці
продукти можуть відрізнятися вмістом білків, харчових волокон, поліненасичених жирних
кислот, зменшеним вмістом цукру, холестерину, натрію та ін.
Досліджувалась технологія кексу сирного, в якому було замінено частину борошна пшеничного та цукру на порошок із гарбуза, шрот зародків пшениці, шрот розторопші, а також
замінено вершкове масло на олію вівсяну.
Після визначення оптимальної кількості шроту розторопші було складено та досліджено
харчові модельні композиційні суміші зі шротом розторопші та гарбузовим порошком. Кількість шроту у композиціях була однаковою – 10%, а кількість гарбузового порошку коливалася
від 5 до 20%: 10:5, 10:10, 10:15, 10:20.
Результати проведеного дослідження технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для учнів дозволяють дійти таких висновків:
1. Використання порошку з гарбуза, шроту зародків пшениці, шроту розторопші, олії з вівса у технології кексів дозволяє отримати харчовий продукт функціонального призначення для учнів загальноосвітніх закладів освіти, що задовольняє 10–50% добової потреби
в дефіцитних, ессенціальних речовинах, із високими споживчими властивостями, під121

вищеною харчовою цінністю, підвищеним вмістом макро- та мікроелементів, вітамінів,
харчових волокон.
2. Встановлено, що забезпечення добової потреби вітамінів і мікроелементів юнаків/дівчат становить: у кексі «Пoмаранчева хмаринка» – К – 54,39%, Mg – 25,58, Fe – 26,06,
Se – 62,65, Zn – 24,37%; у кексі «Гарбузовий край» – Fe на 22,4/9,3%, Se на 35,5, Zn –
32,66/37,69%; у кексі «Смарагдове диво» – Mg на 6,72/8,96%, Se – 30,13, Zn на 2,4/2,7
рази відповідно, вітаміні С – 70,25%.
3. Розширення асортименту продукції функціонального призначення сприятиме поліпшенню структури харчування учнів загальноосвітніх шкіл.
Наукова новизна: вперше розроблено технології кондитерських борошняних виробів (кексів) функціонального призначення для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Практичне значення полягає у розробленні технологій, які сприятимуть розширенню
асортименту продукції функціонального призначення, в тому числі для харчування школярів,
залученні нових видів природної сировини, зниженні енергетичної цінності та позитивному
впливі на стан здоров’я людини шляхом нормалізації фізіологічного стану організму та профілактики захворювань.
Перспективи подальших наукових розробок полягають у створенні системи функціонального харчування учнів загальноосвітніх шкіл України.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Питання толінгу досить гостро постало для української економіки в сьогоднішніх умовах.
Здобуття Україною статусу країни з ринковою економікою відкрило для неї великі можливості
для її інтеграційного розвитку та участі в міжнародному поділі праці.
В економічній сфері пострадянського простору, у зв’язку з кризовою ситуацією, внаслідок
руйнування єдиної загальнодержавної системи суспільного виробництва та суспільного розподілу праці і її результатів, операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній
діяльності набули широкого застосування.
Для вітчизняних підприємств толінгові операції можуть вирішити низку їхніх фінансових,
виробничих, техніко-технологічних, ресурсних, кадрових проблем, найістотніше пов’язаних
із згортанням виробничих процесів і загрозою банкрутства, та водночас підняти на якісно
новий рівень розвитку й успішно репрезентувати у міжнародному діловому колі. [1].
Для більш глибокого та чітко структурованого розуміння сутності толінгових операцій на
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підставі синтезу різних підходів авторів до тлумачення цього поняття слід виокремити ключові визначальні особливості, що притаманні таким операціям, наведемо їх у таблиці 1. [51]
Таблиця 1 – Особливості толінгових операцій

Поняття «толінг» в українському законодавстві не визначено. У Митному кодексі України
толінгові операції мають визначення операцій «з товарами, які розміщені у митному режимі
переробки». У випадку, коли з української сторони підприємство, що здійснює послуги з переробки сировини, а постачальник – іноземний контрагент, то використовується поняття «режим
переробки на митній території України» [2].
На сьогоднішній день в Україні толінг активно використовується у низці галузей, таких як
енергетика, металургія, нафтопереробна та легка й харчова промисловість [3].
Толінгові операцій - це комплекс взаємопов’язаних робіт з переробки давальницької сировини (обробки, монтажу, демонтажу, використання, ремонту, модернізації, відновлення, тощо)
іноземного замовника (толінгера), ввезеної на територію країни виконавця (переробного підприємства), з метою виготовлення для нього готової продукції, яка підлягає подальшому вивезенню у країну замовника, на договірних засадах та відповідно до норм чинного національного і міжнародного законодавства.
Предметом контракту є здійснення переробки сировини, напівфабрикатів, тощо на готову продукцію за узгодженими між контрагентами техніко-економічними нормами, умовами,
показниками. У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини зазначається її
заставна вартість, загальна вартість переробки, ціна та загальна вартість готової продукції.
При здійсненні замовником розрахунків із переробним підприємством за виконані останнім
переробні роботи та покриття усіх понесених виконавцем витрат, пов’язаних із переробкою давальницької сировини, можуть застосовуватись такі форми оплати: оплата готівкою,
сировиною, готовою продукцією або комбінована оплата. З огляду на таку різноманітність
можливих варіантів розрахунків між замовником та виконавцем логічно виокремлювати за
однойменною ознакою: толінгові операції, що ґрунтуються на готівковій формі розрахунків;
толінгові операції, що передбачають сировинну форму розрахунків; толінгові операції, що
ґрунтуються на товарній формі розрахунків; толінгові операції, що передбачають комбіновану
форму розрахунків. [4]
У світовій практиці виробництво із залученням давальницької сировини вже давно себе
виправдало, а толінг отримав широке розповсюдження , як одна із форм міжнародного поділу праці. Плюси такої діяльності у тому, що вона збільшує обсяги експорту, промислового
виробництва, податкових надходжень, а також вирішуються проблеми зайнятості населення.
Сьогодні підприємства, які працюють з використанням давальницької схеми, можна вважати
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основною ланкою ведення бізнесу, яка створює потенціал для оптимізації міжнародного поділу праці, а також пропонує унікальні можливості для інтеграції та розвитку малого та середнього бізнесу. Передумовами цьому послужили супутні толінгу економічно привабливі фактори, включаючи гнучкість варіантів розрахунків під час перероблення давальницької сировини.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАРТНЕРСЬКИМИ
СТОСУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Нинішнє трактування суті партнерства представлене у розрізі різнобічних наукових підходів. Так, частина авторів, серед яких Гетьман В. Г., Л. З. Шнейдман, В. А. Теренова розглядають партнерські відносини як прояв інтеграційних зв’язків між підприємствами. Інші, Б. І.
Майданчик, М. Г. Карпунін, Я. Г. Любинецький – як горизонтальні взаємовідносини партнерів
у господарській діяльності. Дещо ґрунтовніше висвітлюють проблему партнерства науковці,
які визначають його одним серед найвагоміших принципів ринкової економічної системи,
називаючи принципом договірних, контрактних відносин, які прийшли на зміну відносинам
підлеглості (Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева О. Б. та Банашов С. В., Сєдов П.
Л.). Прибічники вертикальних зв’язків (Носкова І. Я. та Максимова І. Я. та Портер М. ) під
партнерством розуміють комерційні зв’язки, легальні правила конкуренції, а відтак і ринкові
закони, вбачаючи майбутнє процвітання економіки в посилені ролі контрактів і договорів.
Сферою ділового партнерства вважаються будь-які відносини суб’єктів господарювання,
які передбачають отримання соціально-економічної вигоди [1]. Партнерство – це форма організації бізнесу, за якої дві чи більше окремих юридичних або фізичних осіб вступають у ділові
взаємовідносини. Партнерські зв’язки в ринковій економіці – це такий же ресурс, як і інші економічні ресурси (засоби праці, предмети праці, персонал, інформація, тощо). Партнерство передбачає певні права та обов’язки, пов’язані із володінням спільним підприємством або зі співучастю
у певних роботах (компаньйонство), тобто воно може реалізовуватися як співпраця на договірних
засадах об’єднаних спільною метою кількох контрагентів. Формами такої співпраці підприємств
можуть бути контрактні відносини, надання фінансових і комерційних послуг на стійкій основі,
оренда, у т.ч. франчайзинг, участь у капіталі, підприємницькі мережі тощо.
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Важливим етапом просування підприємства на світовий ринок є пошук і вибір зовнішньоекономічного партнера, тобто контрагента. Контрагентами в зовнішньоекономічній діяльності
називають сторони, що перебувають у договірних відносинах щодо купівлі-продажу товарів,
надання послуг, міжкраїнного руху факторів виробництва тощо. Вдалий вибір іноземного
партнера має важливе значення для забезпечення ефективності зовнішньоекономічній діяльності, запобігання непорозумінням, фінансових втрат.
Ефективність ділової взаємодії та розвиток партнерських відносин між підприємствами
залежить від того, наскільки вміло здійснюється економічний аналіз цього процесу. Позитивний результат можна одержати тільки за умови комплексності й системності в економічному
аналізі. Вивчення та оцінку потенційних партнерів різні вчені пропонують проводити по-різному. Одні з них виділяють тільки фінансові показники, як найважливіші характеристики для
оцінки потенційного партнера, інші – показники стабільності та чесності діяльності підприємств. Недостатньо розкрито показники, які б могли оцінити контрагента в цілому [2]. Відомо, що головними завданнями економічного аналізу партнерських відносин є такі: об’єктивна
оцінка виробничого потенціалу підприємства та його стану на внутрішньому і зовнішньому
ринках; аналіз і оцінка ризику партнерських відносин; аналіз діяльності контрагентів, який
охоплює оцінку їхніх виробничих можливостей, характеру діяльності та вірогідної інтеграції;
об’єктивний аналіз діяльності ділового партнера; багатокритеріальний аналіз ефективності
виробництва потенційного партнера; оцінка іміджу ділового співробітництва потенційного
партнера у різних аспектах виробничо- господарської, фінансової та інших видів діяльності.
Аналітична оцінка економічної ефективності ділового партнерства підприємства передбачає
три блоки аналітичних завдань, а саме: аналіз фінансової ефективності проекту майбутнього співробітництва; оцінку ефективності підприємницької діяльності при реалізації ділового
партнерства підприємств; оцінку ефективності експортно-імпортного партнерства. Аналіз фінансової ефективності проекту ділового партнерства підприємств є одним з джерел формування аналітичного звіту про господарську діяльність підприємства в цілому.
Особливу увагу доцільно звернути на вибір критеріїв оцінки ефективності [3]. Доцільно
використовувати показники, що узагальнюють кінцеві результати ділової взаємодії, тобто інтегральний показник, на основі розрахунку якого можливо було б оцінити ефект від прийняття
управлінських рішень з організації ділового партнерства в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Таким чином одним з перспективних способів забезпечення успішної конкурентної позиції сучасних підприємств задля досягнення своїх стратегічних цілей є виявлення джерел формування ефектів стратегічної взаємодії, або ділового партнерства та відповідно
науково обґрунтована оцінка економічної ефективності цього процесу.
Поняття «партнерські відносини» можна визначити як форма «довготривалих, взаємовигідних відносин між суб’єктами ринку, які ґрунтуються на добровільності та рівності сторін
з метою реалізації економічного інтересу» [4]. Партнерство включає в себе процес, в якому
клієнт і підприємство-постачальник формують стійкі соціальні, економічні, обслуговуючі та
технічні зв’язки з метою зниження загального обсягу витрат та / або підвищення вартості,
таким чином, досягаючи взаємної вигоди [5].
Для пошуку постачальників та покупців використовуються міжнародні он-лайн торгові
майданчики: Allbiz.ua, europages.com.ua, tradekey.com та інші.
Важливість партнерства в сучасній економіці відзначається не тільки підприємствами, а й державними органами та міжнародними організаціями. Формування міцного партнерства, яке приносить відчутні вигоди обом сторонам є доволі складним процесом. Процес побудови партнерства
базується на наступних принципах, які є обов’язковими для обох сторін партнерства:
- інституційного забезпечення;
- сталого розвитку;
- взаємної відповідальності;
- конвергентності;
- відкритості;
- циклічності оберненого зв’язку.
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АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМПАНІЇ «ЧУМАК»
Діяльність будь-якого підприємства відбувається в перемінній економічній обстановці.
Підприємство кожен день зіштовхується з різноманітними проблемами у залежності від галузі своєї діяльності, цільової аудиторії або ринку в цілому, ступеню державного впливу. Саме
тому актуальним є аналіз стану фінансової стійкості підприємства. Предметом даного дослідження виступає такий аналіз, проведений для відомого бренду – компанії «Чумак».
Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості,
фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності (таблиця 1).
Таблиця 1 – Показники фінансової стійкості підприємства [1]
2015р.

2016р.

Коефіцієнт фінансування

Показники

-0,09

0,3

-0,2

Коефіцієнт незалежності (автономії)

-0,1

0,23

-0,27

Коефіцієнт маневреності

-4,9

1,4

-0,94

Коефіцієнт інвестування

-0,1

0,03

-1,2

Частка довгострокових позикових коштів
у загальній сумі позикових коштів

0,9

0,9

0,8

Частка короткострокових позикових коштів
у загальній сумі позикових коштів

0,1

0,2

0,2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,03

0,7

0,05

Коефіцієнт уточненої ліквідності

0,9

1,0

0,4

Коефіцієнт покриття

2017р.

3,9

3,7

2,1

Коефіцієнт рентабельності сукупних активів

-1,17

-0,01

-0,47

Коефіцієнт рентабельності інвестицій

-0,21

-0,02

-0,62

Коефіцієнт рентабельності загального капіталу

-0,16

-0,002

-0,47

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

1,61

-0,07

1,69
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Коефіцієнт фінансування показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за
рахунок власних коштів, а яка - за рахунок позикових. В 2015 та 2017 рр. цей показник мав
від’ємне значення, це пов’язано з тим, що в цей час власний капітал був від’ємним, тобто через
те, що підприємство мало непокриті збитки. Відхилення показника від оптимального значення
означає переважання позикових коштів над власними.
Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових
джерел. Чим нижче значення коефіцієнта, тим вище ризик неплатоспроможності. Коефіцієнт
незалежності в 2015 та 2017 рр. мав від’ємне значення, це говорить про те, що підприємство
було неплатоспроможним. Лише в 2016 р. показник наблизився до оптимального значення і
складав 0,23. В період 2015-2017 рр. показник зменшився на 37%, тобто спочатку зріс на 0,33,
а потім впав на 0,5.
Частка довгострокових позикових коштів у загальній сумі позикових коштів вказує на те,
скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів підприємства поряд з власними коштами. Даний показник відповідає оптимальному значенню, так як
підприємство залучило досить великий обсяг довгострокових позик. Показник в 2015-2017
РР- залишався не змінним, а в 2017 збільшився на о,і, так як збільшились довгострокові зобов’язання з 248235 тис. грн. в 2007 до 439397 тис. грн. в 2017 р [1].
Частка короткострокових позикових коштів у загальній сумі позикових коштів даного підприємства відповідає встановленим нормам. Цей показник в 2015 становив о,і, в 2015-2017
рр. - 0,2. Це говорить про те, що підприємство має оптимальну кількість поточних зобов’язань.
Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень
поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Поточні активи перевищують за величиною поточні зобов’язання, тобто підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує. Для підвищення рівня коефіцієнта покриття необхідно
поповнювати реальний власний капітал підприємства й обґрунтовано стримувати зростання
поза обігових активів і дебіторської заборгованості. Коефіцієнт покриття відображає прогноз
платоспроможності на доволі віддалену перспективу. Коефіцієнт покриття зменшився в період З 2015 ПО 2017 рр. З 3,9 до 2,1, тобто на 53%.. Це говорить про зменшення погіршення
ліквідності активів.
Коефіцієнт рентабельності сукупних активів характеризує ефективність використання
всього наявного майна підприємства. Показує прибуток у розпорядженні підприємства, що
доводиться на і грн. сукупних активів.
Коефіцієнт рентабельності інвестицій показує, яку віддачу мають власники акціонерного
капіталу та утримувачі довгострокового боргу компанії. Показує, наскільки ефективно підприємство веде інвестиційну діяльність. Підприємство ЗАТ «Чумак» активно залучає довгострокові кредити на будівництво та реконструкцію виробництва, саме через це в даний період рентабельність інвестицій не приносить прибутку, тобто рентабельність від’ємна. Але в майбутні
періоди прогнозується збільшення рентабельності.
Таким чином, основними показниками оцінки ефективності діяльності підприємства є група показників рентабельності. Рентабельність характеризує рівень прибутковості діяльності
підприємства в цілому, його окремих складових або продукції.
ЗАТ «Чумак» за період з 2015 по 2017 рр. отримувало збитки, тому рентабельність підприємства та окремих його частин є від’ємною. Лише коефіцієнт рентабельності власного
капіталу за 2015 та 2017 роки має позитивне значення [2].
Література:
1. Офіційний сайт ЗАТ «Чумак» [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: http://
www.chumak.com/
2. Офіційний сайт «Латифундист» [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: https://
latifundist.com
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СЕКЦІЯ 6
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ
РОЗВИТКОМ
Сукач О.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, фінансів,
банківської справи та страхування,
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Реалії сьогодення демонструють неспроможність країни самостійно подолати наслідки світової фінансової кризи та забезпечити стабілізацію національної економіки. Одним із інструментів щодо реалізації регуляторної політики уряду є інвестиції. Адже, саме дотримання основних
принципів інвестиційної політики дозволяє залучити необхідні ресурси та спрямувати їх на розвиток національної економіки. Проте, активізація інвестиційної діяльності потребує всебічного
дослідження стану економіки країни та її можливостей, зокрема її інвестиційного потенціалу.
Основу інвестиційного потенціалу становлять інвестиції, які, відповідно до закону України
«Про інвестиційну діяльність», – є майновими та інтелектуальними цінностями, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, у результаті якої створюється
прибуток або досягається соціальний ефект [3]. У свою чергу «потенціал», це – ресурси, джерела
утворення та спроможність їхнього використання з досягненням економічного ефекту.
Залучення інвестиційних ресурсів, як внутрішнього так і зовнішнього походження, вимагає – підняття привабливості країни.
Економічна ситуація в країні багато в чому визначається станом інвестиційного клімату.
Позитивними тенденціями 2017 р. стало зростання частки капітальних інвестицій за рахунок державних коштів, особливо коштів місцевих бюджетів. Відповідно відбулася й зміна в
структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування на користь збільшення частки
власних коштів підприємств (69,9% до загального обсягу капітальних інвестицій в 2017 р. у
порівнянні з 69,0% у 2016 р.) та коштів бюджету (до 12,7% у порівнянні з 10,1% 2016 р.) [1].
Отже, зазначені темпи зростання інвестиційної сфери сприяли покращенню фінансового стану підприємств та розширили можливості фінансування з бюджету. Реальне зростання
основної складової інвестиційного попиту – валового нагромадження основного капіталу – у
2017 р. становило 19,9% і додало до загального зростання ВВП 2,9% [2]. Також відмічено
структурні зрушення у формуванні ВВП у бік збільшення питомої ваги капіталу до 14,7% у
загальному обсязі ВВП у 2017 р. порівняно з 13,7% 2016 р.
Але поряд із позитивними тенденціями існує й низка негативних факторів, що не дозволяють реалізувати інвестиційний потенціал країни в повному обсязі. Основними факторами,
що обмежують інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання країни, є нестача власних
ресурсних джерел, а також політична нестабільність, економічна криза. Поряд із цим, значна
частина учасників інвестиційних відносин зазначають, що високі темпи інфляції, «захмарні»
кредитні відсотки та значні інвестиційні ризики (пов’язані з нецільовим витрачанням коштів)
змушують більш виважено обирати інвестиційні проекти та вкладати кошти. Аналогічної думки дотримуються й західні інвестори, що підтверджується незначними темпами нарощення
іноземних інвестицій в Україні (рис. 1).
Хоча урядом і було ратифіковано низку законопроектів, а також:
запроваджено ефективну централізовану систему управління державними інвестиціями;
удосконалено порядок відбору та проведення державної експертизи інвестиційних проектів, шляхом посилення відповідальності органу, який проводить таку експертизу, та суб’єкта
інвестиційної діяльності, який реалізує інвестиційний проект.
Проте, іноземні інвестори, і надалі не квапляться вкладати капітал у розбудову української економіки.
128

Рисунок 1 – Обсяги іноземних інвестицій в Україні, млрд. дол. США*
* побудовано автором
Отже, інвестиційний потенціал економіки – це сукупність засобів, ресурсів та можливостей, які в результаті взаємодії сприяють підвищенню інвестиційного клімату, і як наслідок,
забезпечують стійкі темпи економічного зростання, взаємодіють між собою для досягнення
поставлених цілей інвестування. Результати інвестиційної діяльності за останній рік свідчать
про пожвавлення інвестиційної активності. Але наявність певних проблем вимагає значного
вручання уряду в регулювання інвестиційної діяльності.
Беручи до уваги, недостатність ресурсів та обмеженість зовнішніх ринків капіталу, важливим, для нашої держави, є реалізація інвестиційної політики, яка повною мірою використовує
внутрішні інвестиційні ресурси. Для перетворення заощаджень домогосподарств в інвестиції,
що зміцнює інвестиційний потенціал, необхідне відновлення довіри до вітчизняної грошово-кредитної системи й банків. Ще одним кроком зростання інвестиційного потенціалу може
стати залучення акціонерного капіталу й удосконалення вітчизняного ринку цінних паперів.
Література:
1. Звіт про діяльність 2017 р. [Електронний ресурс]: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України – Режим доступу: http:///www.me.gov.ua
2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2017 роки [Електронний ресурс] –
Державна служба статистики України Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18.09.1991 № 1560XII (Редакція станом на 06.11.2014), із змінами. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc
Сарана Л.А., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, фінансів,
банківської справи та страхування,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Забезпечення стабільного розвитку регіонів вимагає максимально використовувати існуючі ресурси. Обмеженість та недостатність власного капіталу унеможливлює реалізаціє ефективної інвестиційної політики. Змістовного значення набувають питання подальшого створення регіональних кластерів.
За своїм змістом «кластер» - це [1,2,5,6]:
- регіонально обмежені форми економічної активності в межах споріднених секторів, зазвичай прив’язаних до наукових установ;
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- обмежений виробничий сектор, споріднені етапи виробничого процесу якого створюють
основу кластера;
- високорозвинені галузі регіону, які формують основу його фінансового потенціалу.
«Регіональні кластери – це кластери, які забезпечують важливе бачення внутрішніх властивостей виробничого потенціалу регіону та обмежень, що існують для їх майбутнього розвитку
[3, с. 8]. Вони є конкурентоспроможною організаційною формою територіально-ієрархічної
моделі виробництва з різними рівнями локалізації, які дають максимальний господарсько-соціальний ефект через мінімізацію видатків у порівняно подібних галузях [3, с. 11].
Учасники кластера здійснюють співробітництво на засадах довгострокових та стійких
зв’язків, але при цьому не створюється юридична особа. Позаяк, кластерний підхід формує
такий економічний механізм взаємовідносин, що дозволяє отримувати прибуток, еквівалентний витратам усіх учасників кластера.
Пріоритетами організації бізнесу в межах регіональних економічних кластерів є: отримання інтеграційного та синергетичного ефектів. Тобто, не зважаючи на форму представлення
бізнес може отримувати результативність, інтегруючись у регіональний простір. Синергетичний підхід, у свою чергу, передбачає – отримання вигоди не від об’єднання ресурсів, а шляхом
використання можливостей структур що входять до кластера [4].
Серед специфічних ознак регіональних економічних кластерів доцільно виокремити:
- присутність конкурентних пріоритетів, що дозволяють займати більше вигідні позиції
на міжнародних та національних ринках;
- економічно-вигідне розташування регіону, наявність ресурсного та інтелектуального капіталу кластера;
- формування системи ефективної взаємодії між учасниками кластера;
- значне нарощення робочих місць, прибутку та рентабельності учасників кластера.
Таким чином, економічний регіональний кластер, як просторова економічна система, має
відповідати таким критеріям:
- об’єднання може бути представленим в особі одного суб’єкта господарювання;
- учасниками економічного регіонального кластера можуть бути товариства, що є суб’єктами цивільно-правових відносин;
- єдина політика взаємодії для всіх учасників кластера тощо.
З метою підтримки організаційного розвитку економічних регіональних кластерів із боку
уряду, доцільним є впровадження таких заходів:
- формування координаційних заходів, щодо створення спеціалізованих кластерів;
- розробка загальнодержавної стратегії, спрямованої на створення сприятливих умов розвитку регіонального економічного кластера, його функціонування, заснованої на аналізі
витрат та вигод розвитку кластера;
- установлення ефективної інформаційної взаємодії між учасниками кластера;
- реалізація заходів щодо стимулювання співпраці між суб’єктами господарювання, що є
учасниками регіонального економічного кластера тощо.
Отже, кластерна організація дозволяє досягнути максимальної ефективності функціонування суб’єктів-учасників кластера, оскільки вони об’єднуються з метою досягнення економічної ефективності власної діяльності, мають спільні зв’язки, розширений доступ до виробничих, трудових та фінансових ресурсів, та каналів збуту продукції чи послуг. А, саме,
регіональні економічні кластери виступають складовим механізмом взаємодії інституцій регіону в межах реалізації стратегії розвитку регіону. Подальший розвиток регіональних економічних кластерів сприятиме узгодженості галузевих програм із програми соціально-економічного розвитку регіону.
Тому, сучасний розвиток регіональних економічних кластерів є ефективним способом залучення прямих іноземних інвестицій, та перспективною організаційною формою управління
соціально-економічними процесами в регіонах. Саме вони сприятимуть швидкому економічному зростанню, відродженню вітчизняного виробництва, розвитку виробничого співробітництва на основі спеціалізації й кооперування, підвищенню ефективності інноваційного розвитку регіонів.
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Поряд із діяльністю бізнесу, щодо створення та реалізації регіональних економічних кластерів, держава має не лише сприяти формуванню кластерів, але й стати учасником нових підприємств, які раніше навіть не контактували між собою. У свою чергу, це дозволить створити
нові варіанти партнерств, мобілізувати ресурси малого та середнього бізнесу з метою зміцнення конкурентоспроможності регіональної економіки та забезпечення сталого, як регіонального, так і загальнодержавного розвитку.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННІ В УКРАЇНІ
Складна економічна ситуація в економіці України, супроводжується зростанням боргів,
звільненням працівників, зниженням заробітної плати, підвищенням цін на продовольчі товари падінням курсі національної одиниці. Безумовно, все це негативно вплинуло на стан
роздрібних кредитних портфелів комерційних банків, що не лише викликало зменшення їх
обсягів, але й істотно вплинуло на зниження їх якості.
Зростання споживчого кредитування, яке спостерігалося в 2007-2010 рр. помітно знизилося, адже чисельність бажаючих отримати кредит в умовах кризи істотно скоротилась.
Більшість громадян стали реалістичніші оцінювати свої фінансові можливості. Враховуючи
нестабільну ситуацію в Україні та світі, значна кількість банківських установ переходять до
побудови персональної методики оцінювання ризику та ціноутворення.
Падіння рівня життя населення призвело до збільшення частки споживчих кредитів, що отримують статус “проблемних”. “Проблемними” вважають кредити, за якими позичальник не дотримується умов кредитного договору в частині своєчасного і повного розрахунку за заборгованістю.
Порядок віднесення кредитів до безнадійних і не реальних для стягнення, формування і
використання резерву за ним визначено Положенням НБУ “Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями ”від 25.01.2012 № 23 [1].
Станом на 01.09.2014 залишки за кредитами, наданими сектору фізичним особам, у гривневому еквіваленті збільшилися за місяць на 10.6 млрд. грн., або на 5.1%, і на становили 215.1
млрд. грн. Тривала кредитна підтримка домашніх господарств у національній валюті на строк
до 1 року, переважно на споживання. Водночас через ускладнення ситуації з погашенням кредитів зросли залишки кредитів домашніх домогосподарств в іноземній валюті, які отримувалися на строк більше 5 років, переважно іпотечних. [2].
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Погіршення платоспроможності позичальників через зменшення реальної заробітної плати, внутрішню міграцію та зміну курсу гривні до іноземних валют відобразилося на зростанні
залишків простроченої заборгованості по споживчому кредитуванні на 9.5%, у тому числі в
іноземній валюті – на 3.0 млрд. грн., або на 12.4% [2].
Статистика свідчить, що майже 45% [3] неповернень на ринку споживчого кредитування
припадає на банки, що працюють переважно в сегменті кредитування за кредитними картами.
Таким чином, неповернення кредитів стає однією з головних проблем в діяльності банків. Все
частіше користувачами кредиту стають ті, хто здатний виконати умови договору на межі своїх
фінансових можливостей або не має гарантованого на перспективу рівня доходу. Крім того,
клієнти банків не завжди отримують достовірну інформацію про реальну процентну ставку
та платежі за кредитом.
За даними досліджень Національного рейтингового агентства «Рюрік», майже 35% позичальників на ринку споживчого кредитування витрачають на обслуговування кредиту до 50%
сімейного бюджету [4].
Безумовно, економічна ситуація, що склалася в країні, вплинула на фінансовий стан громадян, що призвело до зростання простроченої заборгованості по споживчих кредитах. Проте
виникнення проблемних кредитів можна передбачати і заздалегідь запобігти їх зростанню,
вживши необхідні заходи. У світовій практиці існує система ознак, що передбачає можливість
виникнення «проблемних» кредитів (рис. 1).

Рисунок 1 – Система ознак наявності “проблемних” кредитів
Наявність вказаних ознак вимагає від банку розробки низки заходів, спрямованих на скорочення та запобігання можливому збільшенню кількості «проблемних» кредитів.
Враховуючи визначені проблеми, ми вважаємо за доцільне впровадження таких заходів:
- перегляд умов договору по споживчому кредитуванню, за яким виникли ознаки “проблемності”, а саме, зміна терміну кредитування та відсоткових ставок за користування
кредитом, що у сукупності дозволить вплинути на рівень фінансового навантаження позичальника;
- розширення умов кредитного договору − видача додаткових засобів та збільшення забезпечення по кредиту, що дозволить збільшити суму стягнень у разі нездатності позичальника виконати свої боргові зобов’язання;
- продаж частині активів позичальника з метою забезпечення розрахунків за кредитним
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договором (рішення про продаж частини активів приймається клієнтом добровільно,
оскільки він відповідає перед банком лише заставою).
Діяльність банку щодо уникнення та зменшення проблемної заборгованості буде ефективнішою, якщо її реалізація почнеться на ранній стадії виникнення проблемних кредитів.
Важливим напрямом у сфері організації роботи банків з проблемними кредитами є розробка
заходів щодо попередження виникнення проблемних кредитів шляхом створення ретельніших
методик оцінки надійності потенційних позичальників.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
Ключова позиція у визначенні векторів соціально-економічного розвитку належить державі. Призначення держави полягає у використанні інструментів податкової та бюджетної
політик щодо формування перспективної стратегії соціально-економічного розвитку країни.
Державні видатки й податки є найважливішої складовою фіскальної політики держави, яка, у
свою чергу, призначена стимулювати розвиток галузей народного господарства та забезпечувати соціальні гарантії населенню.
В умовах економічної кризи політика уряду має бути спрямована на реалізацію стимулюючих заходів, а саме: зменшувати податкове навантаження, за рахунок скорочення податків та
надання податкових пільг, скорочувати ставки рефінансування й норми обов’язкових відрахувань тощо. На відміну від світової практики подолання кризових явищ, в Україні уряд уживає
дещо інші заходи, зокрема, збільшує видатки на утримання апарату влади, зменшує кількість
пільг та перелік пільговиків, збільшує податкове навантаження на суб’єктів господарювання,
що не забезпечує подолання кризових явищ, а навпаки призводить до їх поглиблення.
Проблема оцінки ефективності бюджетно-податкової політики держави, як інструмента
формування ресурсів держави, постійно досліджується представниками різних напрямків
економічної думки. В умовах сьогодення проблема забезпечення державних видатків бюджетними ресурсами здобуває особливого значення зумовлене необхідністю подолання наслідків
фінансової кризи та підвищенням соціально-економічного розвитку країни.
Складні економічні події, що відбуваються у світовому соціумі, торкаються України та вагомо впливають на забезпечення державних органів влади ресурсами. Наслідки світової фінансової кризи для України обернулися значною нестачею фінансових ресурсів.
За своїм структурним змістом бюджетно-податковий механізм передбачає пряме регулювання формування фінансових ресурсів держави, за допомогою бюджетного механізму та
опосередкований вплив на розмір дохідної бази державного бюджету – податковий механізм.
Формування бюджетного механізму здійснюється державою відповідно до визначеної
бюджетної стратегії розвитку країни. У загальному розумінні бюджетний механізм – сукупність способів організації бюджетних відносин, що застосовує держава з метою забезпечення
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сприятливих умов соціально-економічного розвитку країни. Реалізація бюджетного механізму
повинна бути орієнтована на забезпечення загальнодержавних пріоритетів на основі вдосконалювання діючих і створення нових інституціональних умов формування ресурсів держави.
В Україні в бюджетній сфері було здійснено декілька бюджетних реформ. Так, з метою
впорядкування бюджетного устрою та підвищення результативності бюджетних видатків, у
2001 р. було розроблено та затверджено Бюджетний кодекс України, що врегульовував питання функціонування бюджетної сфери. У кодексі було зазначено повний перелік податків
та зборів місцевого й загальнодержавного рівня, що справлялися в державі. Перетворення в
політичному та економічному житті країни неминуче відбивалися й на принципах реалізації бюджетної політики держави. У 2010 р. Було прийнято новий Бюджетний кодекс [1], що
остаточно визначив розподіл бюджетних асигнувань за бюджетними програмами. Поряд із
Бюджетним кодексом було прийнято низку законів щодо формування бюджетних програм.
Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні неминуче впливають не лише на
політичне та суспільне життя країни, але й на її фінансовий стан. Побудова адекватної бюджетної політики неможлива без функціонування виваженої податкової політики, що реалізується за допомогою податкового механізму. Податкова система України перебуває в процесі
постійних змін та перетворень, кожна політична сила, що приходить до влади, намагається
використовувати податкові важелі на власну користь. З метою врегулювання даної ситуації в
2010 р. було затверджено Податковий кодекс України [2] – основний інструмент податкового
механізму. У свою чергу податковий механізм дозволяє впорядкувати податкові відносини,
спираючись на податкове право та принципи оподаткуванням.
У загальному розумінні податковим механізмом вважається система форм і методів, які
держава використовує з метою забезпечення реалізації відповідної податкової політики в
рамках економічної системи [3]. З позиції функціонального змісту податковий механізм – це
комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності, які регламентуються особливими законодавчо-правовими нормами держави: податкове планування, податкове
регулювання та податковий контроль, а основними учасниками податкових правовідносин є:
платники податків та зборів.
Сучасна практика оподаткування характеризується значною кількістю різних пільг та преференцій, які постійно змінюються та доповнюються. Незважаючи на те що надання податкових пільг не передбачає прямих витрат бюджетних коштів, але призводять до скорочення
доходів, тим самим зменшуючи ресурси держави. Отже, доцільно визначати податкові пільги,
звільнення та інші стимулюючі механізми в якості «податкових видатків» бюджетної системи.
Отже, використовуючи основні інструменти бюджетно-податкового механізму – податки, доходи та видатки бюджету, уряд країни здійснює регулювання ресурсів держави. Через
призму здійсненого дослідження дефініції «бюджетно-податковий механізм» з’ясовано, що
бюджетно-податковий механізм має конститутивну ознаку, суть якої полягає в директивно-індикативній формі його реалізації, що передбачає пошуку нових методів забезпечення держави
ресурсами.
Література:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Конкуренція є ключовою складовою ринкової економіки й одним із показників ефективної
діяльності підприємства. Саме конкуренція сприяє застосуванню творчого потенціалу особистості, формує умови для самореалізації в економіці шляхом створення нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
З позиції оцінки розвитку суспільства конкуренція – боротьба старого й нового: нові технології, нові товари, нові потреби людей, нові форми організації виробництва. На сучасному
етапі суспільного розвитку конкуренція є рушійною силою, що сприяє постійному розвитку
підприємств і підвищенню своєї конкурентоспроможності. Вона визначає рівень розвитку,
ступінь задоволення потреб суспільства, ефективність виробництва підприємства в порівнянні з подібними об’єктами на ринку.
Сучасний стан світової конкуренції вимагає від підприємств підвищення ефективності
виробництва і якості продукції, що випускається, на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. На рівні підприємства організаційно-технічний розвиток виробництва
здійснюється на основі реалізації інвестиційних і інноваційних проектів щодо вдосконалення
технологій, організацій виробництва, праці, управління та планування.
У реаліях сьогодення важливою умовою реалізації конкуренції, як процесу забезпечення
конкурентних переваг є механізм управління конкурентоспроможністю підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства доцільно розглядати як поєднання поточної й
перспективної конкурентоспроможності. Поточна конкурентоспроможність – це досягнутий
підприємством рівень ефективності використання економічних ресурсів, а також фінансової
стабільності підприємства в ринкових умовах. Вона демонструє: продуктивність використання обмежених економічних ресурсів у порівняні з конкурентами; збалансованість фінансових
потоків підприємства й достатність коштів, необхідних для підтримки ефективної діяльності.
Перспективна конкурентоспроможність характеризує потенційну можливість підприємства з урахуванням поточної динаміки розвитку й ступеня ризикованості його діяльності зберігати або нарощувати конкурентоздатність у майбутньому. Перспективна конкурентоспроможність характеризує:
- співвідношення темпів розвитку підприємства з динамікою розвитку економіки країни,
галузі або конкурентів і потребами ринку, а також ступінь реалізації підприємством своєї
конкурентної позиції;
- імовірність погіршення конкурентної позиції підприємства внаслідок негативного впливу базових фінансових ризиків на показники його фінансово-господарської діяльності.
Отже, конкурентоспроможність підприємства як його реальна й потенційна здатність задовольняти конкретні потреби на ринку, зумовлена більше ефективним у порівнянні з конкурентами використанням обмежених економічних ресурсів, може бути визначена оцінкою
конкурентних позицій та конкурентного потенціалу.
За результатами оцінку конкурентоспроможності підприємства не лише споживач, але й
керівництво підприємства, матиме змогу оцінити свою реальну й потенційну здатність, проектувати, виготовляти, реалізувати, економічно й матеріально забезпечувати, технічно обслуговувати процес виробництва.
У сучасній теорії управління існує 4 рівні конкурентоспроможності, які передбачають застосування певних методів управління.
Перший рівень конкурентоспроможності передбачає нейтральне управління – забезпечує
результативність підприємству лише за умови відсутності конкурентів.
Для другого рівня характерна відповідність підприємства своїм конкурентам, як у галузі,
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так і в регіоні.
Підприємствам третього рівня властиві таки риси: підприємство повністю орієнтоване на
споживача й задоволення його потреб; інновації й будь-які інші зміни при виробництві продукції можуть бути схвалені в тому випадку, коли є впевненість у їхньому схваленні кінцевими
споживачами, їхня успішність залежить від ефективності управління якістю.
Учасники четвертого рівня є лідерами та конкурентами будь-якому підприємству у різних
аспектах.
Отже, враховуючи результати дослідження методів, принципів та підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства, ми вважаємо, що оцінку рівня конкурентоспроможності
підприємства необхідно проводити комплексно, з огляду на всі критерії й напрямки діяльності.
Отже, управління підприємством, орієнтоване на підвищення рівня конкурентоспроможності, має ґрунтуватися на комплексному підході, що враховує організаційно-економічні, техніко-технологічні, соціально-психологічні фактори. Ефективному збалансуванню цих факторів сприятиме розробка стратегічних методів господарювання.
Необхідно відзначити, що конкурентоспроможність підприємства забезпечується вмілим
використанням підприємством організаційно-управлінських, науково-технічних, економіко-виробничих, маркетингових та інших засобів ведення ефективної господарської діяльності.
Таким чином, у виграші виявляються ті підприємства, які зуміли створити на ринку сприятливі умови для ринкового успіху свого підприємства. Інакше кажучи, дані підприємства будуть
конкурентоспроможні й економічно стійкими.
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ситуація економічного розвитку, яка склалась зараз в Україні, є досить складною. Серед
сукупності причин, що утримують перехід України на траєкторію економічного зростання
є низька інвестиційна активність. Таким чином, актуальність досліджуваної теми полягає в
необхідності оцінки тенденцій розвитку інвестиційних процесів в Україні та їх впливу на розвиток економіки, оскільки в умовах недостатньо високих показників економічного розвитку
все більший акцент робиться на інвестиційну складову як засіб, що здатен забезпечити формування позитивної динаміки в економічних процесах.
Дослідженням аспектів інвестиційного розвитку та його впливу на розвиток економіки
присвячені роботи багатьох як зарубіжних так і вітчизняних вчених. Найбільш відомими є Ф.
Кене, Т. Ман, Д. Рікардо, А. Сміт , Дж. Стигер М. Портер, Й. Шумпетер, П. Самуельсон, Ісаєва О.Є., Грідасов В.М., Кривченко С.В., Крупка І.М., Пересада А.А.,Симоненко Л.І., Удалих
О.О., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.
Для того, щоб вийти на новий етап економічного розвитку державі потрібен прилив нової
енергії для відновлення та подальшого розвитку економіки. Цим «енергетиком» з легкістю
можуть стати інвестиції. Але для того, щоб інвестор захотів вкласти в країну гроші, необхідно
його зацікавити в цьому. Для цього і існує таке визначення, як інвестиційний клімат. Зага136

лом інвестиційний клімат – це сукупність економічних правових, регуляторних, політичних
та інших факторів, які в кінцевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та
можливість їх ефективного використання [1, с. 123].
При аналізі стану інвестиційного клімату необхідно враховувати чинники, які впливають
на цю ситуацію. Їх можна відобразити за допомогою схеми представленою на риунку.1.
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Рисунок 1 - Чинники впливу на інвестиційний клімат держави [2]
Для України найпоширенішими формами інвестиційної діяльності є інвестиції в основний
капітал. Обсяги залучення інвестицій в основний капітал в Україні на основі статистичних
даних [3] представлено в таблиці 1.
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Дані таблиці 1 свідчать про те, що в Україні на протязі чотирьох років спостерігається
загальна тенденція до збільшення вкладення фінансових коштів в капітальні інвестиції. Так
за період з 2014 по 2017 рік, включно, загальний обсяг капітальних інвестицій зріс більше чим
в 2 рази,
Зміну інвестиційного клімату найбільш наочно демонструє динаміка прямих іноземних
інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни. Перспективи
іноземної інвестиційної діяльності в Україні здебільшого визначаються обсягами та структурою вже накопиченого в країні іноземного капіталу(значна частина інвестицій із Кіпру не
є в прямому сенсі іноземними, оскільки це, як правило, кошти вітчизняних бізнесменів).
Економічна активність іноземних інвесторів в Україні незначна. Так, у 2017 році в економіку
України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1,8 млрд. дол. США, а за станом
на 1 липня 2018 року вони становили 244 млн. дол. США[4].
Дослідження тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні та їх вплив на функціонування економіки в сучасних умовах дають змогу зробити висновки про те, що, хоча Україна
137

є досить привабливою для залучення інвестицій, інвестиційний клімат в країні залишається
несприятливим. У зв’язку з цим необхідно:
1) в умовах недостатньо високих показників економічного розвитку України все більший
акцент робити на інвестиційну складову як засіб, що здатен забезпечити формування позитивної динаміки в економічних процесах;
2) створити дієвий механізм протидії корупції;
3) сприяти розвитку науково-технічної та інноваційно-інвестиційної діяльності;
4) забезпечити доступність та вдосконалення системи розкриття інформації про інвестиційний ринок країни.
Література:
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ЛІЗИНГОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Лізинг привертає увагу як ефективний засіб сприяння економічному розвитку України.
Саме лізинг як фінансовий механізм, який дозволяє підприємству придбати необхідну йому
техніку на умовах поступової сплати коштів за рахунок грошових потоків, генерованих використанням цього обладнання, надає унікальну можливість оновити основні фонди вітчизняних підприємств та забезпечити їх економічне зростання.
Лізинг – це відносини за якими одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується
передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг),
на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) [1].
Існує два основнi види лізингу: оперативний та фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг - це
угода, при якій повна вартість обладнання сплачується протягом всього строку лізингу (який
законодавчо визначений не менш одного року). Таким чином, фінансовий лізинг, як правило,
означає придбання обладнання у власність в кінці строку користування таким обладнанням.
Згідно із звітом про стан розвитку лізингу в Світі, підготовленим компанією White Clarke
Group, лізингова галузь останнім часом значно розширилася. Обсяг нового бізнесу (NBV)
збільшився на 9,40 % з 1 005,30 млрд дол. США у 2015 році до 1 099,77 млрд дол. США у
2016 році. Лізинг є дуже важливим джерелом фінансування для багатьох компаній у всьому
світі. Лізинг є особливо важливим для МСП. За даними Європейської комісії, він є важливим
джерелом фінансування для 48% МСП у ЄС. У 2015 році учасники Leaseurope допомогли
європейським підприємствам інвестувати в активи на суму понад 315 млрд євро, збільшивши
загальний портфель угод до 755 млрд євро [2].
Важливу роль лізингові компанії відіграють у фінансування підприємств малого та середнього бізнесу, які не завжди мають кредитну історію чи об’єкт застави для забезпечення надходжень з інших фінансових джерел.
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Будучи своєрідною альтернативою банківському кредитуванню, яка є порівняно новою,
але вже уживаною формою фінансування, лізинг дає можливість компаніям фінансувати придбання обладнання, не збільшуючи показників балансу по обсягах довгострокових кредитів.
Крім того, лізинг, як правило, дає поштовх розвитку інших форм фінансування активів, зокрема факторингу.
З огляду на нинішню економічну ситуацію в Україні, зокрема на стан фінансового сектора, не можна не визнати, що потреба в лізингу стоїть дуже гостро. Лізинг має величезний
потенціал в Україні, тому що він може допомогти у вирішені проблем багатьом українським
підприємствам, які не задовольняють вимог банківського фінансування. Однак розвиток лізингової індустрії в Україні найбільше гальмують несприятливе оподаткування та неадекватне
законодавче регулювання лізингових операцій.
Ринок лізингу повільно відновлюється після різкого зменшення кількості лізингових угод
на 42% у 2015 році. На початку 2017 року кількість нових укладених договорів збільшилася в
2,2 рази, а обсяг усіх договорів сягнув 12,8 млрд грн станом на 1 січня 2018 року. Переважна
більшість лізингоотримувачів (90%) є юридичними особами. Приблизно 70% активних клієнтів лізингу – це МСП [2].
Лізинг як економічна категорія має власне смислове навантаження та різні форми виявлення. Він відображає не лише взаємодію виробничих сил, а й виробничі відносини, тобто визначає не лише матеріально-речову основу, а має й соціально-економічну форму. Соціально-економічний аспект лізингу визначається через відносини власності, ведення спільної діяльності.
Матеріально-речова основа виявляється через різні форми організації виробництва, відносини
оренди майна, акти купівлі-продажу та фінансування.
Законодавче регулювання та оподаткування операцій фінансового лізингу серйозно стримують реалізацію операцій фінансового лізингу в Україні. Багато протиріч та нечіткостей роблять оподаткування та права сторін лізингу незрозумілими. Це призводить до того, що термін
«лізинг» в Україні часто використовується для опису різних механізмів, до яких вдаються сторони, аби фінансувати придбання обладнання та інших основних засобів.
Існують також ринкові фактори, що негативно вливають на потенційний розвиток в Україні, оскільки вони також створюють проблеми для банків та інших джерел фінансування. Більшість з цих факторів пов’язана з макроекономічною нестабільністю, що підвищує системні
ризики країни. Це призводить до високих процентних ставок та дефіциту джерел фінансування для лізингодавців. Як результат - потенційні лізингоодержувачі повинні працювати з
дуже високим прибутком, аби отримати достатній грошовий потік, і щоб задовольняти вимоги
грошового потоку, які висуваються до кандидатів на фінансування.
За даними Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» у 2018 році обсяг нового бізнесу (вартість профінансованих об’єктів лізингу) склав 14,95 млрд грн – що на 61% перевищує обсяги 2017 року». Лідерами за обсягами нового бізнесу в 2018 році стали такі компанії:
«ОТП – Лізинг» (7,267 млрд грн); «УЛФ – Фінанс» (2,594 мдрд грн); «Порше Лізинг Україна»
(1,3млрд грн).
Станом на 01.01.2019 загальний обсяг портфелю лізингових компаній – членів Асоціації
«Українське об’єднання лізингодавців» (об’єднує більше 70% ринку) становить 15,545 млрд
грн. Лідерами за приростом лізингового портфелю у 2018 році стали компанії: Адванс – лізинг
(+ 152%); Кредобанк (+110%); ВФС Україна (+71%) [3].
Серед факторів зростання ринку лізингу, варто виокремити і такий суттєвий фактор, як
краща обізнаність підприємців про нову послугу. Все більше і більше представників малого
та середнього бізнесу дізнаються про те як працює фінансовий лізинг, які його переваги у
порівнянні з кредитом».
Отже, не зважаючи на певні позитивні зрушення, й надалі існує низка проблем розвитку
лізингу в Україні. Зокрема, не дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства;
не дотримання єдиних підходів при розробці та реалізації політики щодо учасників кредитних відносин на фінансовому ринку; забезпечення захисту прав учасників лізингового ринку;
створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресурсів учасників ринків фінансових послуг з урахуванням суспільних інтересів; забезпечення вільного доступу до
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ринку лізингових послуг; забезпечення прозорості та відкритості ринку лізингу; створення
умов для розвитку добросовісної конкуренції на лізинговому ринку тощо.
На нашу думку, основними стримуючими факторами розвитку лізингової галузі в Україні
має стати:
- роз’яснення та розповсюдження пріоритетів і переваг лізингу для компаній, МСП, представників влади та громадськості при фінансуванні розширення бізнесу;
- вдосконалення юридичної та податкової бази для лізингу;
- розширення внутрішнього та іноземного капіталу для лізингових компаній і розробка
програм, спрямованих на лізинг для МСП;
- захист інтересів учасників і забезпечення юридичної, нормативної, інформаційної, рекламної, професійної підготовки тощо.
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БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ
Наразі Україна перебуває в доволі складних економічних умовах. Сучасні реформи призвели до кардинальних змін в економічній, політичній, соціальній сферах. Відтак, актуальним, й
надалі, залишається питання бюджетного планування у бюджетній системі України.
Недосконале бюджетне планування веде до великої кількості негативних наслідків на соціально – економічний розвиток суспільства, адже у процесі бюджетного планування забезпечуються
необхідні фінансові пропорції згідно з планом економічного та соціального розвитку, визначаються обсяг доходів бюджету та резерви їхнього росту, обсяг видатків, створюється належна фінансова база соціального захисту населення, розподіляються доходи і видатки між окремими ланками
бюджетної системи, утворюються державні матеріальні та бюджетні резерви.
Перш ніж досліджувати проблеми бюджетного планування, доцільно розпочати з визначення самого терміну «планування». Так, Василик О.Д., Павлик К.В. розглядають поняття «планування» як «вміння передбачати майбутнє та використовувати це передбачення з метою запобігання помилкових дій, небажаних несподіванок або зведення до мінімуму їх негативних наслідків»;
«процес прийняття певних рішень як на близьку, так і на віддалену перспективу» [1].
У Бюджетному кодексі відсутнє визначення терміну «бюджетне планування». У вітчизняній фінансовій науці зустрічаємо цілу низку визначення цього поняття.
Так за Сафоновою Л.Д. «бюджетне планування – це комплекс організаційно–технічних,
методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків бюджетів у ході їх складання, розгляду і затвердження» [3, с. 110].
Опарін В.М трактує бюджетне планування як таке, що «…охоплює стадії складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження» [2, c.133].
Проаналізувавши дати основних етапів бюджетного планування, ми можемо сказати, що
існують певні суттєві та несуттєві відхилення від передбачених норм та стандартів, що свідчить про недосконале бюджетне планування в Україні.
Результатами бюджетного планування є проект Державного бюджету – основного фінансового плану держави на поточний рік, а також бюджети різних рівнів державної влади (місцеві,
суб’єктів держави тощо).
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Тактичні завдання бюджетного планування відображають механізм складання проекту бюджету. Насамперед, це триєдине завдання:
перше – визначення реальних джерел і достовірних обсягів доходів бюджету;
друге – оптимізація структури видатків бюджету;
третє – досягнення збалансованості між доходами і видатками.
Вирішення вказаного триєдиного завдання – це постійний процес зважування різних варіантів проекту бюджету, вибір певного з них, нова оцінка і так далі. Це звичайна процедура,
однак завжди необхідно знати ту межу, де необхідно зупинитись, інакше процес бюджетного
планування може прийняти нескінченний характер.
Якщо проаналізувати сучасний стан бюджетного планування в Україні на основі показників Проекту Закону України про Державний бюджет України, Закону про Державний бюджет України та виконання Державного бюджету України в 2017-2018 роках за показниками
динаміки доходів та видатків, то можемо спостерігати суттєві відхилення даних показників,
що свідчить про недосконалу організацію бюджетного планування, що несе за собою ряд негативних наслідків (табл. 1).
Для вирішення існуючих проблем необхідним є впровадження в Україні низки нових заходів, які пришвидшать позитивні зміни у системі бюджетного прогнозування і планування.
Основними її напрямами цих змін варто відзначити такі.
1. Спрощення системи загальнодержавного планування.
Таблиця 1 - Показники виконання Зведеного бюджету України за 2017-2018 рр.[6]

Державний бюджет
Загальний фонд
Спеціальний фонд
пито
2018 темп
2017 2018
2017 2018 темп
ма
темп росту
рік, росту
рік, рік,
рік, рік, росту
Показники
вага
млр млр
млр
млр млр
млр
млрд
д.
д.
д.
2018 д.
млрд. д.
%
%
% д.
.
грн.
% грн. грн.
грн. грн. грн.
грн.
грн.
793, 928, 117, 134, 100, 698, 833, 119,
ДОХОДИ
135,2 95,0 94,5 99,4 -0,5
4
0
7
0
4
4
1
6
839, 985, 117, 146, 100, 757, 884, 116,
101, 124,
ВИДАТКИ
126,6 81,9
19,7
5
4
4
0
5
7
1
8
2
7
128,
114,
КРЕДИТУВАННЯ 1,9 1,5 80,9 -0,4 - -4,2 -5,4
-1,2 6,1 6,9
0,8
7
0
ФІНАНСУВАННЯ 47,9 59,2 - 11,4 - 54,9 45,1 -9,8 -7,0 14,1 - 21,1
2. Посилення інтеграції державного і бюджетного планування.
3. Перехід до середньострокового бюджетного планування.
4. Розширення компетенції та посилення відповідальності головних розпорядників [4, с. 17].
5. Впровадження у практику «песимістичного сценарію бюджету». У світовій практиці «песимістичний сценарій (варіант) бюджету» – це конкретний перелік бюджетних
програм чи/та статей видатків, фінансування яких обмежується (чи заморожується) у
випадку, якщо надходження бюджету суттєво відхиляються від плану. Він також може
містити норми, що надають можливість (право) уряду у випадку посилення економічних
проблем перерозподіляти кошти між окремими програми.
6. Оптимізація кількості головних розпорядників бюджетних коштів та кількості бюджетних програм. В Україні існує близько 80 головних розпорядників та понад 500 бюджетних програм [5].
Отже, важливою передумовою виходу України із затяжної економічної кризи є забезпечення ефективного і прозорого процесу використання бюджетних коштів. Вагомим елементом
цього процесу є бюджетне планування. Як видно з даних, наведених в статті, існує ціла низка проблем, для подолання яких пропонують певні заходи. Перш за все, необхідно оптимізувати кількість головних розпорядників бюджетних коштів та кількості бюджетних програм,
оскільки їх кількість невиправдано велика. Також необхідно перейти до середньострокового
2017
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бюджетного планування. Середньострокове бюджетне прогнозування само по собі не вирішує жодних економічних завдань. Однак, воно має стати першим кроком до запровадження
бюджетного планування, без якого неможливо забезпечити ефективну систему державного
планування загалом. Важливим при цьому є врахування досвіду інших країн світу та адаптація
кращих практик до вітчизняних умов.
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
Ефективність банківського сектора залежить насамперед від того, наскільки результативним є управління його ліквідністю. Під час світової фінансової кризи, яка почалася в 2007
році, особливо на ранніх стадіях, банки, незважаючи на достатній рівень капіталу, стикалися з
труднощами забезпечення себе достатньо ліквідними активами.
Низька ліквідність банку обмежує його платоспроможність, спричиняє втрату бази клієнтів, їх довіри, що ускладнює залучення депозитних ресурсів і доступ до зовнішніх (недепозитних) джерел фінансування для підтримання ліквідності [2, с.6]. Низький рівень ліквідності
може призвести до кризи ліквідності, банкрутству та припиненню діяльності банку з усіма
негативними наслідками для його вкладників, акціонерів та клієнтів.
Проблеми ліквідності можуть виникнути як при здійсненні пасивних операцій банку (зняття коштів з клієнтських рахунків, погашення заборгованості банку тощо), так і внаслідок проведення активних операцій (видача чи пролонгація кредитів), якщо рішення про розміщення
коштів приймається раніше, ніж знайдено відповідні джерела фінансування.
Сутність проблеми ліквідності полягає в тому, що попит на ліквідні засоби рідко дорівнює
їх пропозиції в будь-який момент часу, тому банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком. Дефіцит ліквідних засобів призводить до порушення нормативних вимог центральних банків, штрафних санкцій, до втрати депозитів тощо [3,с.148].
Регулювання ліквідності банківської системи України засобами НБУ здійснюються Постановою Правління НБУ № 615 від 17.09.2015 «Про затвердження Положення про застосування
Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської
системи» [11]. Що стосується пруденційного нагляду, то він здійснюється на підставі Постанови № 368 «Про затвердження інструкції регулювання банків в Україні» [12], шляхом встановлення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової
ліквідності (Н6).
Наразі існує чотири основні теорії управління лівкідністю, які обґрунтовують загальні підходи до управління активами й пасивами банку: теорія комерційних позик, теорія переміщення (трансформації) активів, теорія очікуваного доходу, теорія мобілізації коштів.
Відповідно до теорії комерційних позик банк може зберігати свою ліквідність у разі, якщо
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активи розміщені в короткострокові позики, що своєчасно погашаються за нормального стану
ділової кон’юнктури. Тобто банк повинен надавати кредити підприємствам лише для поповнення обігового капіталу або під створення товарних запасів та враховувати виключно короткострокові цінні папери. Основний недолік цієї теорії – вона ефективна лише в умовах
стабільного розвитку економіки, але не в умовах економічної кризи.
Теорія переміщення (трансформації) активів, стверджує, що банк може підтримувати свою
ліквідність, якщо він постійно має достатню кількість таких активів, котрі можуть бути легко
трансформовані в готівку в будь-який час. Недолік цієї теорії полягає в обмеженій кількості
активів, прийнятих як вторинні резерви банківської ліквідності, збільшення частки яких у банківських активах обмежує рівень рентабельності [1,с.27].
Сутність теорії очікуваного доходу полягає в тому, що за основу платежів банку в рахунок
погашення кредитів приймаються майбутні доходи позичальників. Тобто акцент у діяльності
банку із забезпечення своєї ліквідності робиться на оцінці ділового ризику операцій, котрі
кредитуються. Ця теорія також стверджує, що на банківську ліквідність можна впливати через
організацію структури кредитів та інвестицій (вкладень у цінні папери) за строками їх погашення, намагаючись зробити так, щоб надходження готівки були регулярними і передбачуваними. Використовується ця теорія на практиці лише тоді, коли загальний ризик проведення
кредитних операцій незначний.
Теорія мобілізації коштів – метод управління банківською ліквідністю, заснований на мобілізації грошових коштів із зовнішніх (відносно банку) джерел. Цей метод має низку переваг,
порівняно з попередніми методами:
1) дає змогу банку не змінювати структури активів, що склалася;
2) банк може безперешкодно залучати в необхідних обсягах ресурси із зовнішніх джерел,
може мінімізувати свої активи у формі ліквідних, але низькодохідних інструментів;
3) шляхом запозичення коштів на грошовому ринку банк може уникнути необхідності
збиткового продажу своїх довгострокових дохідних активів у випадку, якщо виникла
раптова потреба в ліквідних засобах для задоволення законних вимог клієнтів.
Однак метод управління пасивами має певні недоліки. Зокрема, пасиви, що залучаються
зовні, є ресурсами короткострокового характеру. Оскільки банки залучають їх, як правило, для
фінансування середньо- і довгострокових вкладень, то підвищується ризик незбалансованості за строками між активними і пасивними банківськими операціями. Це може призвести до
ситуації тимчасової неплатоспроможності банку, коли коштів, що вивільняються з активних
операцій, буде недостатньо для погашення термінових зобов’язань перед вкладниками. Також
унаслідок високих витрат банку за використання зовнішніх ресурсів знижується рентабельність його діяльності [1,с.28].
Отже, наразі в Україні нагальною є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення
ефективності регулювання ліквідності банківської системи на основі впровадження передового світового досвіду та з урахуванням специфіки вітчизняної практики й інструментів управління банківською ліквідністю.
Зокрема, робочою групою із запровадження показників ліквідності відповідно до Базеля ІІІ
розпочато розробку нового показника ліквідності для банків NSFR (Net Stable Funding Ratio коефіцієнт чистого стабільного фінансування).
Як зазначається, основна мета нового показника ліквідності – сприяння фінансуванню банками своєї діяльності зі стабільних джерел та запобігання надмірній невідповідності строків
погашення між активами та пасивами.
NSFR установлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування банку для задоволення фінансових потреб протягом року як під час нормальних, так і стресових умов.
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СЕКЦІЯ 7
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УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
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МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Ознакою розвинутої держави є надійно працююча національна соціально-економічна система, яка забезпечує гарантований добробут та гідну якість життя населення. Україна намагається розбудувати соціально-економічну політику сучасного змісту, основний вектор якої
спрямовується на покращення життя людей, зміцнення державності, забезпечення національної безпеки. Але для успішної реалізації цих планів необхідно створити ефективну систему
державного управління, яка б передбачала впровадження таких методів управлінської діяльності, які дозволяють упорядкувати і організувати якісне виконання функцій у всіх сферах
суспільного розвитку та стануть запорукою підвищення рівня життя населення.
Певні кроки в цьому напрямку вже зроблено. Проте суттєвих зрушень не відбувається.
Тому ми пропонуємо модернізувати діяльність з метою більш ефективного застосування
методів менеджменту. Слід зазначити, що методи менеджменту багатогранні, безперервно
розвиваються і удосконалюються. Вони орієнтовані, перш за все, на високу продуктивність і
ефективність діяльності організації та її персоналу. Більш детально зупинимося на основних
методах, які використовуються в соціальній сфері.
Адміністративні методи більш відомі в менеджменті як організаційно-розпорядчі, це
методи прямої дії, що носять директивний, обов’язковий характер, засновані на дисципліні,
відповідальності, владі, примушенні. Основу адміністративних методів менеджменту в соціальній сфері складає оптимальне співвідношення заходів переконання і примусу. Вони являють собою єдине ціле, тобто виступають механізмом забезпечення належної поведінки та
правопорядку.
На основі наукового аналізу значної кількості відомих практиці адміністративних методів менеджменту можна виокремити їх призначення: встановлення обов’язкових нормативів
правил поведінки для учасників управлінських відносин; можливість видання індивідуальних
приписів на адресу конкретних учасників управлінських відносин; застосування різних видів
заохочення; контроль за діяльністю учасників управлінських відносин; застосування за необхідністю офіційних заходів примусового характеру з метою забезпечення належного порядку
та ін.
Досліджуючи методи менеджменту в соціальній сфері необхідно наголосити, що вони
численні та різноманітні залежно від системи суб`єктів управління, функціонального призначення і змісту діяльності кожного із суб’єктів та об’єктів управлінського впливу. Метод
переконання є провідним в управлінській діяльності. За його допомогою здійснюється вплив
на свідомість людей і дотримання з їхнього боку певної поведінки. Він формує у громадян
правосвідомість, внутрішню готовність сприймати і виконувати загальнообов’язкові правила
поведінки. Метод переконання насамперед стимулює належну поведінку учасників управлінських відносин. Необхідно зазначити, що інтереси тих, хто управляє, і тих, хто підпорядковується в адміністративно-правових відносинах, а також завдання, що стоять перед ними, є
спільними. Тому виконання законів, приписів, планових завдань здійснюється на добровільній
основі внаслідок високої організованості та дисципліни учасників управлінських відносин. 3
метою досягнення поставлених завдань використовуються різноманітні засоби переконання,
а саме: роз’яснення, виховання, поширення передового досвіду, моральне та матеріальне стимулювання. Метод примусу є способом впливу на суб’єктів управління, нездатних керувати
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власною поведінкою відповідно до волі держави. Заходи примусу застосовуються тоді, коли
вичерпано засоби переконання до тих осіб, які не дотримуються чи порушують вимоги законів
та інших нормативних актів.
Сутність адміністративних методів полягає в тому, що органи управління безпосередньо
встановлюють підпорядкованим суб’єктам певну поведінку. Вплив на суб’єкти, що управляються, здійснюється через запровадження для них правил поведінки, обов’язків і завдань, у
разі порушення яких може бути вжито заходи адміністративного примусу. Водночас економічні методи не передбачають адміністративних заходів, а здійснюють вплив на суб’єкти управління через застосування до них різноманітних форм економічного впливу, зокрема цінового й
тарифного регулювання, прибутку, вартості, матеріальних санкцій, кредитів, субсидій, монетарної й цінової політики, преміювання тощо. Наявність цих стимулів дає можливість суб’єктам самим обирати форми діяльності для якісного виконання виробничих завдань.
На сучасному етапі розвитку України особливого значення набувають такі методи в соціальній політиці, які б забезпечили принципові структурні зрушення в соціальній сфері як
країни в цілому, так і окремих регіонів або міст. Одним з таких є програмно-цільовий метод,
умови застосування якого повністю відповідають специфіці перехідного періоду і дозволять
розглядати його як один з основних методів здійснення якісних змін у соціально-економічній ситуації як на державному, так і на місцевому рівнях. Використання програмно-цільового
методу на кожному рівні — загальнодержавному, місцевому (регіональному), — у своїй основі визначається характером і територіальним масштабом виникнення комплексної проблеми, що впливає на відтворювальний процес в цілому. На рівні держави програмно-цільового
підходу вимагає вирішення таких завдань, які забезпечать корінні структурні зрушення в соціальній сфері, в тому числі: утворення нових, розвиток і підтримка існуючих виробничих
об’єктів соціальної інфраструктури; створення сприятливих умов функціонування і розвитку
підприємств, що працюють у пріоритетних галузях соціальної сфери; формування хорошого інвестиційного клімату для розвитку соціальної інфраструктури; участь у міждержавних,
міжрегіональних, міжміських соціальних програмах щодо спільного створення виробничих та
інфраструктурних об’єктів соціальної сфери.
Важливим методом, який використовується при формуванні та аналізі організаційних
структур управління соціальної сфери є системний аналіз.
Системний аналіз — це сукупність наукових методів і практичних прийомів вирішення
різноманітних проблем, що виникають у всіх сферах діяльності суспільства, на основі системного підходу і представлення об’єкту дослідження у вигляді системи. Методика системного
аналізу розробляється і застосовується в тих випадках, коли у осіб, що ухвалюють рішення, на
початковому етапі немає достатніх відомостей, які б дозволили вибрати метод її формалізованого уявлення, сформулювати математичну модель. Метод системного аналізу знайшов широке застосування і в місцевому управлінні. Оскільки об’єктом місцевого управління є соціально-економічні системи територіальних утворень, а його завданням — побудова раціональної
системи управління соціально – економічними територіальними системами, то цей метод особливо важливий для регіонів. Системний аналіз використовується і при формуванні й аналізі
організаційної структури виконавчих органів влади на місцевому рівні. Мета такого аналізу
організаційної структури управління полягає в оцінці доцільності збереження в ній тих або
інших ланок (структурних підрозділів) організації, у виявленні можливостей перерозподілу
завдань і функцій між центральними органами і локальними підрозділами апарату управління. При цьому вивчаються як формальні, так і неформальні зв’язки. Залежно від складності,
формалізації і централізації організаційні структури поділяються на два типи: механістичні
й органічні. В основі такого поділу лежить співвідношення внутрішніх компонентів організаційної структури, що дозволяє виявити суть їх побудови. У цьому аспекті організаційна
структура визначається як поєднання наступних трьох компонентів: складності, формалізації,
централізації. Складність означає ступінь диференціації різних видів управлінської діяльності, зокрема її функцій (диференціація по горизонталі і вертикалі). Чим вище ступінь диференціації, тим більше складною є організаційна структура. Формалізація визначається ступенем
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однотипності (утилізація) управлінських правил і процедур. Структура буде більш формалізованою, якщо більше встановлених зверху правив і процедур в ній діє. Ступінь централізації (децентралізація) управління залежить від того, на яких рівнях управління ухвалюються
рішення. На практиці зустрічаються різні комбінації названих компонентів, що дають велику
різноманітність конкретних управлінських структур.
Механістична структура характеризується жорсткою ієрархією влади в компанії, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, об’єктивними критеріями
відбору кадрів, об’єктивною системою винагороди. Вони функціонують як чітко злагоджений
механізм.
Органічні структури мають розмиті межі управління, невелику кількість рівнів управління, характеризуються слабким чи помірним використанням формальних правил і процедур,
децентралізацією прийняття рішень, амбіційною відповідальністю, неформальними міжособистісними стосунками.
Отже, методи менеджменту в соціальній сфері - це різноманітні способи, прийоми, засоби практичного здійснення органами управління цілеспрямованого, владно-організуючого
впливу на керівні ними суб’єкти. Ці методи є волею держави, конкретизованою відповідним
управлінським органом в межах наданих йому юридично-владних повноважень. Тому вони,
як правило, фіксуються в адміністративно-правових актах. Методи менеджменту в соціальній
сфері, як і будь-яка діяльність, мають свою форму, своє зовнішнє вираження.
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RESEARCH METHODOLOGY OF OFFENCES AGAINST STATE
INFORMATIONAL SOVEREIGNTY
Features of the conduct of modern information wars require the state not simply a statement of
facts encroachment on information sovereignty and a clear mechanism for response and appropriate
response. An important element of public administration in any sphere of public relations is a clear
organizational and legal mechanism of interaction of all state institutions to address a particular
social phenomenon. In this case, the state performs its basic functions and tasks.
Therefore, the protection of the sovereignty of the information through the strategic directions
of information policy is one of the priorities. In modern terms of information and formation of
public opinion through the global information network, the possibility of «Information invasion»
multifaceted and diverse, which in turn provides opportunities for the enemy to use any information
occasions in his favor.
Today is an information war against Ukraine - a comprehensive, coherent strategy which is due to
the growing importance and value of information in matters of command, control, politics, economy
and social life. «Information invasion» is primarily aimed at all the possibilities and vulnerabilities,
especially in the psycho-emotional condition of large groups and even individual regions of the state
that inevitably arise with increasing dependence on information and on the use of information in all
sorts of conflicts.
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The situation, in which is currently our country, largely due to the loss of information sovereignty
is due to imperfect information countering external threats. However, information war against the
Ukrainian people preparing for a long time because the results that we have instead is impressive in
scale and consequences. Form a particular social group of people hate their own state, nation, language
and culture cannot be in two to three years - a long and multifaceted process. Information aggression
against Ukraine has clear steps and relevant tools, which formed certain patterns of thinking, standards
of conduct, including children and youth Ukraine. Since the declaration of independence of the media
openly showed information that directly or indirectly poured on the minds of citizens.
It should be noted that today in Ukraine there are no comprehensive scientific and theoretical
developments concerning the characteristics of information warfare, its prerequisites, stages and
consequences. Various aspects of certain questions were investigated by I. Aristov, N. Dniprenko,
B. Kormich, L. Kuzenko, O.Lohinovym, N.Novitskoyu, O.Nesterenko, O.Oliynykom T. Chubaruk
etc. Particular attention should be paid research S. Johnson, M. Castells, G. Cleveland, Krantsberha
M., A. Toffler, J. Thompson, John. Chen, H. Schiller and others. However, these studies are more
theoretical in nature and do not cover fully the concepts of «hybrid warfare», «Information invasion»
information sovereignty» information attacks «and so on.
Methodology infringement on state information sovereignty must include the actual information
concerning quantitative and qualitative indicators of information space of Ukraine in such areas: 1.
Television and Radio. 2. The printed edition. 3. Outdoor advertising. 4. Internet.5. Mobile Content.
6. Video Games.
The methodological basis of this research is the methodological arsenal, which is due to the
purpose and characteristics of the phenomenon. Content analysis method used to collect information
and analyze the content of the text, the semantics of words, pictures, symbols, concepts, themes
television spots, radio and other communications that may be the subject of communication. Method
sociological observations provide an opportunity to get a broad and diverse information about the
phenomenon, a process operation. In this case the received information will be supplemented with
materials analysis documents that contain substantial and diverse information.
The statistical method will be used to illustrate the qualitative and quantitative indicators of
Ukraine’s information space. Special studies by this stage identified linguistic analysis, particularly
in determining the content of the concepts that are used in various fields. Information on the specified
items scheduled to receive from public sources state institutions, through appropriate inquiries and
official sites.
The methodological basis of infringement on state information sovereignty must include of general
and specific scientific methods: dialectical and historical, which will explore the dynamics of the formation
and development of informational sovereignty and identify stages Information invasion; comparative
legal, which will enable to ensure the positive or negative consequences of the introduction of certain
measures to counter threats to information; a system that provides coverage functions, interrelations
and interferences of all elements of information sovereignty; formal-legal, which in the light of legal
categories allows to characterize the organization of information security and so on.
Also, we must admit the scientific principles of historicism (study phenomena in the making and
development) many aspects (the study of the whole complex of factors: economic, political, legal,
social), comprehensiveness (to track and analyze institutional and legal regulation of information
policy), at objectivity (impartiality, independence of judgment of the socio-political engagement).
The principle objective will include comprehensiveness of research that should be the norm all stages
of knowledge: from the search, selection and study of literature sources and to display them). There
also apply the methods of comparative legal analysis, retrospection, policy analysis and forecasting,
classification and typology.
The source base this stage is represented by five categories of sources: laws and regulations of
Ukraine; international treaties, agreements, conventions; speeches and speeches of public figures;
periodic press materials; materials sites on the Internet.
The results of the preliminary analysis of Ukrainian and Russian Internet content allow to identify
the main trends that are evident in the virtual information space. The first thing to note is the fact
that recently almost all publications, except the official state dominated by negative information. The
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provision of this information is usually accompanied or comparisons with the actions of persons,
which history called tyrants, dictators, etc. or with the comedy «narrow-minded» characters. In this
situation, the available clear, systematic information company formation in the minds of Ukrainian
citizens’ negative attitude towards the state, law, and civil institutions and even to life itself.
Therefore, the objectives of this comprehensive psychological pressure on the consciousness
of citizens of Ukraine and citizens of other countries seen: first - demoralization of the population
of Ukraine, the Armed Forces of Ukraine, second - encouraging them to treason and to side with
the opposite side; the third - the formation of the citizens of Ukraine and Russia distorted view of
events; fourth - create mass support of the form of on the population of Southeast regions; Fifthly psychological support Ukrainian supporters of radical convergence regions of eastern and southern
Ukraine from Russia. Today has significant factual material about the formative factors of development
of Ukrainian information space. On this basis, the current priority objectives defined by the analysis of
the dynamics and content of information products since independence and detection systems forming
factors of influence on mass consciousness, culture and mentality of the Ukrainian people.
Хрідочкін А. В., к.і.н. доцент,
завідуючий кафедри загально-правових дисциплін,
Дніпровський гуманітарний університет

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
повинна ґрунтуватися на певних принципах, з’ясування яких має важливе теоретичне і практичне значення. Принципи державної політики – це вихідні положення, на яких базується діяльність його суб’єктів. При цьому, ми вважаємо обґрунтованим твердження про наявність
двох груп таких принципів [1, с. 222], першу з яких становлять основні (загальні) принципи,
що характеризуються спільними загальновизнаними положеннями, дія яких поширюється на
всю державну політику щодо публічного адміністрування у будь-якій сфері суспільного життя. Другу ж групу принципів державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності складають спеціальні принципи, які характеризуються більш вузькою
сферою застосування і зумовлені специфікою такої своєрідної сфери публічного адміністрування, як сфера інтелектуальної власності.
Першим спеціальним принципом державної політики у цій сфері повинно стати визнання
творчої інтелектуальної діяльності, її результатів та об’єктів права інтелектуальної власності
найвищою соціально-економічною цінністю України. І дійсно, основною рушійною силою
економічного та соціального розвитку у світі і, зокрема, - України нині стає саме інтелектуальний потенціал нації. Цю тезу підтверджують і загальносвітові тенденції: по-перше, найважливішою частиною національного суспільного багатства стає інтелектуальний продукт;
по-друге, господарська діяльність все більш перетворюється на процес безперервних інтелектуальних нововведень; по-третє, конкурентоспроможність господарюючих суб’єктів, виживання цілих галузей і держав безпосередньо залежать від здатності сприймати і виробляти
інтелектуальний продукт; по-четверте, особливе значення у подоланні кризи і відтворюванні
економіки набуває феномен інтелектуальної власності, тобто власності на інтелект, інтелектуальну діяльність та інтелектуальний продукт. Динамізм, масштабність і стійкість розвитку
інтелектуальної сфери нині перетворюється для будь-якої країни у вирішальний чинник підвищення конкурентоспроможності економіки, забезпечення економічного зростання, підвищення рівня життя населення, оборонної, технологічної та екологічної безпеки.
Наступним спеціальним принципом повинно стати гарантування державою створення
сприятливих умов для інтелектуальної творчої діяльності, використання об’єктів права інтелектуальної власності у господарській, інноваційній діяльності, охороні і захисту прав
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інтелектуальної власності. Справа в тому, що розбудова України, враховуючи сучасні реалії
економічних, соціальних та військових викликів, неможлива без концентрації зусиль щодо пошуку шляхів розвитку та модернізації вітчизняної економіки. Такий розвиток, як правило, все
більше спирається на створення і впровадження в господарській та соціальній інфраструктурі
різнопланових об’єктів інтелектуальної власності, охорону і захист прав вчених, інженерів,
винахідників. Організація дієвої системи правозастосування в процесі створення та використання об’єктів інтелектуальної власності прямо впливає на розбудову національних науково-технологічних та науково-технічних сфер життя держави, підвищення їх інвестиційного
іміджу, запровадження сприятливого інноваційного клімату [2, с. 5].
Ще одним спеціальним принципом державної політики щодо публічного адміністрування
у сфері інтелектуальної власності повинно стати гарантування державою створення умов для
постійного підвищення освітнього, наукового та культурного розвитку сфери інтелектуальної власності, а також постійної популяризації знань про інтелектуальну власність. Питання
поширення знань про інтелектуальну власність є актуальними для України, що пов’язано з
існуючою ситуацією стосовно захисту та дотримання прав інтелектуальної власності і проблемами, які інколи виникають унаслідок ще недостатнього рівня знань і низького рівня культури за цим напрямом у суспільстві [3, с. 4-5]. Серед них - не завжди ефективне застосування
механізмів охорони, захисту та дотримання прав інтелектуальної власності; досить високий
рівень контрафакції та піратства, у тому числі широке використання неліцензійних комп’ютерних програм; значна кількість випадків недобросовісної конкуренції із залученням прав
інтелектуальної власності; не завжди добросовісна подача заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності тощо.
Важливим спеціальним принципом державної політики щодо публічного адміністрування
у сфері інтелектуальної власності є принцип справедливого збалансування приватних та публічних інтересів у сфері інтелектуальної власності. Правові засоби, зобов’язані забезпечити
належне функціонування сфери інтелектуальної власності в контексті в контексті побудови
інноваційної економіки, повинні конструюватись, виходячи із необхідності узгодження різноспрямованих інтересів представників цієї сфери, попередження та нейтралізації ймовірних
конфліктів між ними.
Отже, саме за допомогою системи зазначених спеціальних принципів повинен формуватися державний підхід до публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Погоджуємося з думкою О. Кононенка в тому, що тривалий час освітня політика в Україні
була відокремленою як від світових тенденцій на ринках праці, так і від проблем конкурентного суспільства. Такий ізольований стан освіти був спадком Радянського Союзу, коли всі галузі
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планового господарства існували в умовах закритого політичного устрою. Цілком виправданим було те, що якість освіти розглядалася під кутом відповідності навчальних програм засадам заідеологізованої політики держави [4].
Серед цілей, визначених у Стратегії національної безпеки України, затвердженої у травні
2015 року, є «утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості
економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО».
Одним із найважливіших завдань Стратегії є «зміцнення Української держави шляхом забезпечення поступального суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку України»,
зміцнення гуманітарної безпеки, складовою якої є розвиток вітчизняної системи освіти [6].
Дедалі поширенішим на сьогодні стає розуміння того, що освіта є основою економічного і
суспільного добробуту суспільства в цілому і кожної людини зокрема. В Україні існує розрив між
якістю, яку може забезпечити наявна система освіти, та вимогами, які постають перед освітою.
У сучасних конкурентних умовах з одного боку нагальною стає потреба в отриманні якісних високоспеціалізованих знань, з іншого – формування такої освітньої політики, яка це забезпечить.
У нинішніх умовах активізації євроінтеграційних процесів важливим є реформування освітньої галузі як основного фактору забезпечення конкурентоспроможності України у світовому просторі. Тому формування відповідної освітньої політики, яка передбачає осучаснення
форм і методів управління освітою, набуває особливого значення.
На сучасному етапі питання формування та реалізації державної освітньої політики досліджують В. Андрущенко, Л. Гриневич, В. Огнев’юк, В. Кремень, В. Луговий, Н. Протасова,
Л. Паращенко, Л. Гаєвська, Ж. Таланова, В. Клепко, Д. Дзвінчук, Л. Прокопенко, Н. Шульга.
Державна освітня політика – це офіційно визначена, організована й цілеспрямована діяльність держави та підпорядкованих їй установ, спрямована на функціонування та подальший
розвиток системи освіти як провідного інституту демократичного суспільства [7].
Проблема освіти в сучасному світі є традиційним об’єктом уваги з боку зарубіжних і українських науковців, які розглядали різні його аспекти. Можна виділити основні напрями, які
розкривають взаємозв’язки суспільства й освіти, політики та освіти, управління сучасною
освітою, актуальні проблеми освітньої політики, досвід західних держав у освітній сфері:
– взаємозв’язок і взаємодія освіти й політики, освіти як соціального інституту суспільства,
вплив інститутів громадянського суспільства на систему освіти, роль держави в регулюванні процесів і явищ освітньої практики;
– аналіз внутрішніх процесів і явищ, характерних для сучасних освітніх систем, суперечності та тенденції розвитку цих систем, характеристика глобальних і національних [5].
Зростання особистісних запитів людини та динаміку вимог ринку праці, обумовлену прискоренням суспільно-економічних змін, неможливо задовольнити в межах існуючих форм традиційної освіти. Неможливо подолати зазначені проблеми, не виходячи за межі старих освітніх моделей, без освоєння та впровадження інноваційних форм освіти [3].
Результати аналізу стану та розвитку сфери освіти свідчать про наявність актуальних тенденцій, характерних світовому рівню освітньої сфери, та їх специфічних національних особливостей в Україні [1]:
1) основною світовою тенденцією є зміна концептуальних підходів щодо місця освіти у структурі
національної економіки та переосмислення її ролі у забезпеченні економічного розвитку. Людина визнається найвищою соціальною цінністю, що вимагає створення нового зразка освіти;
2) зміна змісту освіти та підходів до навчального процесу (зокрема, впровадження інноваційних
підходів до навчання). Замість традиційного класичного підходу – рутинного засвоєння значних
обсягів стандартизованої інформації, - сучасна освіта застосовує компетентнісний підхід, заснований на оволодінні засобами безперервного самостійного набуття нових знань, який розвиває здібності та уміння адаптуватися до складних, швидкоплинних і непередбачених ситуацій;
3) швидке й значне зростання освітніх бюджетів (збільшення фінансування освітньої сфери)
як з боку держави, так і з боку приватного сектору (мають місце в переважної більшості
розвинених країн);
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4) глобалізація та інтернаціоналізація освіти – загальновизнані світові тенденції, що передбачають активізацію міжнародного (міждержавного, міжрегіонального) обміну, взаємодію та
співпрацю;
5) створення єдиного (зокрема, європейського) освітнього простору, що надає можливість взаємозбагачення національних освітніх систем, організації процесу навчання відповідно до
сучасних освітніх стандартів, нових інформаційних і навчальних технологій;
6) збільшення чисельності осіб, які здобувають освіту, спостерігається у більшості країн світу,
що прогнозується й у майбутньому
Розвиток освітньої системи в Україні у значній мірі залежить від системи управління освітою, від прийняття правильних управлінських рішень та вибору вірної стратегії розвитку освіти з огляду на соціально-економічний стан всередині країни й загальні світові тенденції.
Стратегічний курс України на європейську інтеграцію вимагає також нової концептуальної
основи інституалізації влади, упровадження сучасної моделі публічного управління. Сучасні
суспільні практики засвідчують, що децентралізація влади є одним із ефективних інструментів
модернізації системи державного управління, успішне здійснення якої створює необхідні організаційно-правові передумови для подальшого розвитку демократизації владних відносин [2].
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПОСАДИ МЕНЕДЖЕРА
Менеджер – це людина, яка виконує певний обсяг управлінських функцій, управляє організацією в цілому, діяльністю підлеглих йому працівників, ресурсами організації, і відповідає
за результати роботи організації (підрозділу, ділянки та інше)
Посада – це формально закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає
виконання посадових обов’язків і характер взаємовідносин.
Для всіх категорій посад не може бути єдиних критеріїв, єдиної системи оцінки, але враховуючи зміст критеріїв, обумовлених спеціалізацією посад, можуть бути визначені приблизно
однакові їх групи (індикатори оцінки) і система оцінки. Такими критеріями можуть бути: професійні; ділові; морально-психологічні; інтегральні.
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Професійні критерії - це характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного
досвіду працівника, його кваліфікації, результатів праці тощо.
Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, ініціативність, підприємливість, ефективність діяльності персоналу та ін.
Морально-психологічні критерії розривають такі особливості працівника, як здатність до
самооцінки, чесність, справедливість, психологічна стійкість.
Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його авторитет, стан здоров’я, загальну культуру,
культуру мислення, мови.
Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної посади працівника, і кожна
з них може мати свій набір критеріїв, які слід встановлювати та оцінювати в залежності від
спеціалізації посади.
Для прикладу можна навести наступні якості оцінки: спеціалістів організації; менеджерів;
керівників, які здійснюють адміністративні функції, і керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації.
Якості оцінки спеціалістів організації.
1. Професійні якості:
1.1. Професійні знання;
1.2. Професійні уміння та навички;
1.3. Знання документів, які регламентують службову діяльність;
1.4. Здатність до накопичення та оновлення професійного досвіду;
1.5. Сутність реалізації досвіду на займаній посаді;
1.6. Здатність до творчого використання професійного досвіду.
2. Ділові якості:
2.1. Організованість у практичній діяльності;
2.2. Відповідальність та виконавчість;
2.3. Ініціатива та підприємливість;
2.4. Самостійність рішень та дій;
2.5. Якість кінцевого результату діяльності.
3. Морально психологічні якості:
3.1. Гуманність;
3.2. Здатність до самооцінки:
3.3. Етика поведінки;
3.4. Стиль спілкування;
3.5. Дисциплінованість;
3.6. Справедливість;
3.7. Чесність;
3.8. Здатність адаптуватись до нових умов;
3.9. Лідерство.
4. Інтегральні якості:
4.1. Авторитарність;
4.2. Інтенсивність (працездатність);
4.3. Культура мислення і мови;
4.4. Комунікативність;
4.5. Загальна культура;
4.6. Культура роботи з документами.
Результативність праці оцінюється «жорстким» та «м’яким» показниками.
«Жорсткі» показники - це кількісні показники звітних даних підрозділу організації, а
«м’які» - визначаються самим оцінником, коли можливість одержання конкретного результату
обмежена.
Показники професійної поведінки умовно поділяються на показники досягнення результатів праці по виконанню загальних функцій управління (планування діяльності, організація і
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регулювання процесу, облік та контроль ходу роботи) і на показники безпосередньої професійної поведінки (співробітництво і колективізм у роботі, самостійність у рішенні тих чи інших
завдань, готовність взяти додаткову відповідальність і додаткове навантаження).
Показники особистісної якості працівника мають широкий спектр якостей і суб’єктивний
характер. Головним є відсутність можливості безпосереднього спостереження якостей особи.
Вимірювання цих якостей є складною справою, і тому цю роботу виконують підлеглі, колеги
або вищі керівники.
Тож, результати вимірювання показників особистісних якостей вимагають обережного підходу з обов’язковим урахуванням з іншими групами показників.
Смаглій В.А., ст.викладач кафедри публічного права,
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ В КРАЇНАХ ЕС
Праця для людини у планетарному аспекті стала не тільки основою життєдіяльності але
і головною сферою формування її світогляду, розвитку, професійного зростання, задоволення
матеріальних та інших потреб.
Основними вітчизняними джерелами реалізації трудових правовідносин є Конституція
України, Кодекс Законів про працю України зі змінами та доповненнями та інші нормативно-правові акти в тому числі і міжнародно-правові [ 1, 2 ].
Право на працю визнаєтьcя мiжнародними угодами як одне iз базових cоцiально-економiчних прав людини. Європейcька cоцiальна хартiя визначає, що держава зобов’язуєтьcя визнати
однiєю зi cвоїх найголовнiших цiлей i одним зi cвоїх найголовнiших обов’язкiв доcягнення
та пiдтримання якомога виcокого i cтабiльного рiвня зайнятоcтi, маючи на метi доcягнення
повної зайнятоcтi, а також ефективно захищати право працiвника заробляти cобi на життя
профеciєю, яку вiн вiльно обирає [3].
В перших договорах про cтворення Європейcького Cпiвтовариcтв а cоцiальним питанням,
у тому чиcлi i проблемам працi, не було придiлено належної уваги. Пicля набуття чинноcтi
Договором про Європейcьке Економiчне Cпiвтовариcтво почалаcя гармонiзацiя трудового законодавcтва держав-членiв ЄC щодо cтатуcу трудящих-мiгрантiв, що неминуче cтавило на
порядок денний у державах-членах ЄC питання щодо узгодження вiдповiдного cоцiального
законодавcтва.
Оcобливо гоcтро поcтала потреба в єдинiй концепцiї cоцiального забезпечення i захиcту
наcелення, а cаме мiгруючої в рамках Європейcького Cпiвтовариcтва робочої cили у зв’язку з проблемами cоцiального плану (cоцiальний захиcт i забезпечення трудящих-мiгрантiв
та членiв їх ciмей, гарантування дотримання положень про вiльне переcування робочої cили,
укладення трудових та колективних договорiв, маcове звiльнення працiвникiв, заборона
диcкримiнацiї за ознакою громадянcтва, а також за ознакою cтатi та iн.), якi cтоcувалиcя не
лише правових вiдноcин, що регулювалиcя на рiвнi Європейcького Cпiвтовариcтва, але cправляли значний вплив на нацiональне трудове i cоцiальне законодавcтво держав-членiв.
У 60-х рр. ХХ cт. у рамках Європейcького Cпiвтовариcтва не було cформульовано єдиної
концепцiї регулювання cоцiальних аcпектiв європейcької iнтеграцiї. Вiдcутнicть такої концепцiї пов’язують iз двома чинниками: надмiрно чутливою реакцiєю наcелення держав-членiв
ЄC на змiни cоцiального законодавcтва та вiдмiнноcтями у cиcтемах cоцiального cтрахування
держав-членiв i, як наcлiдок, рiзним рiвнем cоцiального забезпечення та захиcту наcелення
[4, 168].
У 70-х рр. увагу до цих проблем було привернуто випадками з маcовими звiльненнями
трудящих, якi проводилиcя у ФРН та cуciднiх державах-членах ЄC, де icнувала рiзна правова регламентацiя їх проведення. Наcлiдком cтала гармонiзацiя процедури маcових звiльнень
шляхом прийняття на рiвнi Cпiвтовариcтва директиви 75/129 про захиcт трудящих при маcових звiльненнях.
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Для формування cоцiальної полiтики в рамках Європейcького Cпiвтовариcтва i, вiдтак її
правового забезпечення, оcобливо у cферi трудового права i права cоцiального забезпечення,
важливу роль вiдiграла Паризька зуcтрiч глав держав та урядiв держав-членiв Європейcьких
Cпiвтовариcтв 1972 р.
Наcлiдком Паризького cаммiту cтало доcягнення конcенcуcу щодо необхiдноcтi формування cамоcтiйної cоцiальної полiтики Європейcьких Cпiвтовариcтв [5, с. 217].
Cвоєрiднicть cучаcного трудового права Європейcького Cоюзу полягає у тому, що воно
регулює не вci, а найбiльш важливi cуcпiльнi вiдноcини у cферi працi на європейcькому рiвнi.
Воно виcтупає зразком для правових cиcтем країн-членiв. Оcобливicтю трудового права ЄC
є ще й те, що в ньому зосереджений правовий доcвiд уciх країн-членiв. Така cвоєрiднicть
трудового права ЄC дозволяє зазначити про те, що в ньому втiленi найкращi зразки правового
вирiшення окремих проблем трудового права. Як приклад ,можна навести окремі директиви
Європейського парламенту та Ради-№2003/88/ЄЕС від 04.11.2003р. «Про деякі аспекти організації робочого часу»; №75/117/ЄЕС від 10.02.1975р. «Про наближення законів держав-членів
щодо застосування принципу рівної оплати праці для чоловіків і жінок»; №80/987/ЄЕС від
20.10.1980р. «Про захист працівників в разі неплатоспроможності їх роботодавця» та інші.
Трудове право ЄC у cвоєму розвитку пройшло тривалий i не легкий шлях (нерiдко позицiя
деяких країн, оcобливо це cтоcуєтьcя Об’єднаного Королiвcтва, приводила до не розуміння
важливих заходiв Cпiвтовариcтва щодо забезпечення оcновних трудових прав працiвникiв),
тому його можна назвати правом «конcенcуcу», якого доcягали держави-члени у регулюваннi
спірних трудових відносин шляхом тривалих переговорів та узгоджень.
Вважаємо за доцільне особливості практичної реалізації трудових прав в країнах ЄС використовувати і у вітчизняному трудовому праві. Нагальним і терміновим є прийняття нового
Трудового кодексу України.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Узагальнення поняття «управління» може застосовуватися до різноманітних складових середовища існування людини, до багатьох видів людської діяльності. Саме тому існують різні
види управління: ідеологічне, політичне, державне, технічне, господарське, виробниче тощо.
Управління розглядають як: а) цілеспрямований вплив особи на об’єкт, процес, систему
чи людей, які беруть в них участь з метою спрямування їх діяльності в потрібному напрямку
та для отримання бажаних результатів (широке розуміння управління); б) вид діяльності, що
полягає в керуванні процесами, людьми, системами і елементами соціального, політичного та
економічного життя суспільства [1].
Управління також розглядають як загальну функцію складних організованих систем, яка
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спрямована на досягнення належного стану, як в самій цій системі так і в навколишньому
середовищі. При цьому виділяють такі елементи: об’єкт управління (яким чи станом якого
управляють); мета управління (бажаний характер поведінки об’єкта управління); система
управління (складається з керуючої системи (суб’єкта управління) та об’єкта управління) [2].
Управління є стимулюючим елементом соціальних змін, оскільки перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану, продуктивну групу. Якщо об’єктом управління
виступає людина чи група людей, то розрізняють такі типи управління: політичне, соціальне
та економічне.
Якщо як організовану систему розглядати окреме підприємство чи організацію, то основу
складатимуть економічне (система заходів, спрямованих на задоволення економічних потреб)
і соціальне (система заходів, спрямованих на поведінку людини, групу людей) управління.
Система управління підприємством (організацією) являє собою сукупність функцій, спрямованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою
досягнення цілей підприємства (організації) [2].
Ефективна діяльність підприємства (організації) залежить від формування та раціонального використання його ресурсів, які в сукупності складають систему ресурсного забезпечення.
При цьому система та структура ресурсного забезпечення кожного підприємства індивідуальні та залежать від галузі господарювання до якої вони належать, рівня економічного розвитку,
потенціалу та стратегії розвитку [3, с. 128].
Серед складових ресурсного забезпечення, поряд з кадровим, фінансовим, матеріально-технічним, інформаційним та науково-методичним, важливе значення відіграє нормативно-правове забезпечення управління підприємством.
Нормативно-правове забезпечення – це сукупність нормативно-правових актів та внутрішніх документів, які визначають правове становище підприємства (організації), його внутрішню структуру, регулюють його діяльність та відносини, що виникають в процесі життєдіяльності підприємства.
Базу нормативно-правового забезпечення управління підприємством формують нормативні та правові документи, двох рівнів: державного, які приймаються відповідними державними
органами та є обов’язковими для всіх (чи більшості) підприємств (організацій); внутрішні
(локальні), які приймаються підприємством та є обов’язковими лише для даного підприємства
(організації), його структурних підрозділів та трудового колективу.
Всі нормативно-правові акти та документи, які формують базу нормативно-правового забезпечення управління підприємством, залежно від різних критеріїв, які беруться за основу,
можна згрупувати в такі блоки: 1) за рівнем прийняття – на державному рівні (приймаються
уповноваженими державними органами та є обов’язковими для всіх чи більшості підприємств) та прийняті на локальному рівні (приймаються підприємством, є обов’язковими для
даного підприємства, його структурних підрозділів та трудового колективу); 2) за юридичною
силою – закони та підзаконні нормативно-правові акти, локальні акти; 3) за об’єктом управління – нормативно-правові акти та внутрішні документи, що забезпечують управління фінансами, матеріально-технічною базою, інноваціями, персоналом підприємства тощо.
Якщо розглядати лише локальні акти та документи, які приймаються на підприємстві, то їх
можна об’єднати в такі групи: а) загальні (колективна угода, Правила внутрішнього трудового
розпорядку тощо) та конкретні (що стосуються окремого питання чи структурного підрозділу – Положення про структурний підрозділ), індивідуалізовані (посадові інструкції); б) акти
(документи) управління організаційною сферою, акти (документи) управління виробничою
сферою, акти управління персоналом; в) установчі документи, організаційно-розпорядчі документи тощо.
В управлінні підприємством важливе місце займає управління персоналом, оскільки саме
персонал є рушійною силою. Базу нормативно-правового забезпечення управління персоналом, як системою, складають документи нормативно-методичного і правового забезпечення.
Нормативно-методичне забезпечення управління персоналом формують документи організаційного, організаційно-розпорядницького, організаційно-методичного, технічного, нормативно-технічного, економічного, економіко-технічного характеру, а також нормативно-довідкові
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матеріали, що встановлюють правила, норми, вимоги, характеристики та інші дані, що використовуються для організації праці та управління персоналом, затверджені належним чином
керівником чи уповноваженим органом підприємства. Правове забезпечення – засоби і форми
юридичного впливу на органи та об’єкти управління персоналом, метою яких є досягнення
ефективної діяльності підприємства. Правове забезпечення управління персоналом включає:
застосування та виконання норм чинного трудового законодавства; розробку і затвердження
локальних актів; підготовку пропозицій до змін чи скасування актів, виданих на підприємстві
та які стосуються кадрових, трудових питань, якщо вони застарілі чи фактично втратили силу
[3, с. 132-136].
Таким чином, базу нормативно-правового забезпечення управління підприємством складають такі основні нормативно-правові акти як: Конституція України, Господарський кодекс
України, Кодекс Законів про працю України, ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ЗУ «Про зайнятість населення», ЗУ
«Про колективні договори і угоди», ЗУ «Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», ЗУ «Про оплату праці», ЗУ «Про охорону праці», підзаконні нормативно-правові
акти (постанови Кабінету Міністрів України, акти Міністерства праці і соціальної політики
України тощо), Статут підприємства (або інший установчий документи підприємства чи організації), Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про
структурні підрозділи підприємства, положення та інструкції, що стосуються організації праці
чи діяльності підприємства, договори про співпрацю чи спільну діяльність тощо. Особливе
місце займають Конвенції та рекомендації МОП.
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СЕКЦІЯ 8
ЕКОНОМІЧНО-ОБЛІКОВІ ПРОБЛЕМИ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ус Г.О., д.е.н., професор,
Потапенко Р. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Економіка»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В ринкових умовах основою виживання, зростання і розвитку підприємства є його прибутковість для збільшення вартості фірми. Цим проблемам приділяються значна увага економістів-практиків і науковців. Однак, ще й досі вчені чітко не визначились із науковим
тлумаченням терміна “прибутковість підприємства”. Така невизначеність, зрозуміло, стає на
заваді об’єктивному аналізу як фінансового стану підприємства, так і результатів його виробничо-господарської, інноваційно-інвестиційної та фінансової діяльності. Визначення терміна
“прибутковість”, які найчастіше використовуються в науковій літературі.
Бланк І. О. зазначає, що “прибутковість (від англ. profitability) – це здатність підприємства
генерувати прибуток і здійснювати рентабельну діяльність” [1].
В перекладі з англійської мови: profitability, profitableness — прибутковість, вигідність,
дохідність, рентабельність; profitable — прибутковий, вигідний, дохідний, рентабельний;
rentable — може приносити дохід у вигляді ренти; beneficiary — той, хто отримує економічну
вигоду. Дуже часто поняття “прибутковість” використовують як синонім понять “рентабельність”, “вигідність”, “дохідність”. Хоча усі ці поняття є різні за своєю економічною сутністю.
Так в сучасному економічному словнику зазначається: “рентабельність – ефективність,
прибутковість, дохідність підприємства або підприємницької діяльності; ефективність — відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, які визначаються як відношення
ефекту, результату до затрат, витрат, що обумовили, забезпечили його отримання; вигідність
— доцільність, дохідність, прибутковість справи, отримання вигоди”.
Відмінності між прибутковістю і дохідністю підприємства такі:
1) прибутковість, за своєю суттю — процес, який передбачає управління авансованим
(ужитим в своєму бізнесі) капіталом задля отримання підприємцем доходу, від розподілу якого прибуток нагромаджує капітал, тобто інвестується (капіталізується) прибуток у
розвиток підприємницької діяльності;
2) дохідність є здатністю будь-якої особи (зокрема підприємства) приносити доходи, які
можуть включати заробітну плату, процент, прибуток і ренту, котрі відповідно за джерелами походження бути від своєї праці, капіталу і майна (зокрема землі);
3) дохідність, з одного боку підпорядкована, є основною складовою прибутковості, а з іншого — з доходу випливає прибуток як головна складова приросту капіталу.
Як зазначає Бріґхем Є. Ф. “прибутковість є загальним результатом поєднання засобів проведення курсу компанії і відповідних рішень” [2]. Прибутковість підприємства як результат
характеризується нормою і масою прибутку, які є головними орієнтирами і водночас показниками стану підприємства, критерієм ефективності виробництва. Прибутковість підприємства
є результатом дії багатьох факторів сфери виробництва, розподілу і обігу.
Основою високоефективного функціонування підприємств в умовах ринкової економіки є
здійснення прибутковості (прибуткової діяльності) на засадах підприємництва, процеси якої
організовуються за схемою рис. 1. Визначальну роль у формуванні капіталу відіграють власні
кошти і майно, котрі покривають значну частину витрат та є забезпеченням отриманих кредитів. Адже, збалансування потреб у капіталі здійснюється за допомогою кредиту.
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Рисунок 1 - Процес прибутковості підприємства та його складові
Підприємництво є раціональним і високоефективним способом прибуткової діяльності, що
спонукає підприємство до пошуку достатнього і дешевого капіталу, раціонального його розміщення, мінімізації витрат і максимізації доходів та прибутку. Водночас, саме підприємництво, а не
ринкові відносини самі по собі, сприяє високоефективному прибутковому господарюванню.
В основі прибутковості підприємства як процесу лежить здійснення витрат, отримання і
розподіл доходів, формування і розподіл прибутку та його капіталізація. Витрати забезпечуються за рахунок авансованого капіталу, який перебуває у розпорядженні підприємства. Підсумок прибуткової діяльності підприємства відображається у кінцевому результаті — масі
прибутку. У такий спосіб формується ланцюг прибутковості підприємства: капітал → витрати
→ доходи → маса прибутку → самозростання капіталу. Цей ланцюг відображає побудову процесу прибутковості підприємства в розрізі його елементів-категорій у взаємозв’язку з грошовими потоками підприємства.
Моделі максимізації прибутку, концепції граничного доходу та граничних витрат знаходять застосування в прогнозуванні доходів (виручки) і витрат. При цьому планування доходів
підприємства ґрунтується на функціях ціни і випуску, тобто на залежностях між ціною й очікуваним випуском.
Для оцінки прибуткової діяльності підприємства використовується категорія розбіжності
результатів ex post і ex ante. Розбіжність очікуваних і фактичних результатів розраховується так: якщо позначити через Р очікувану ціну одиниці продукції, р — дійсну ціну одиниці
продукції, Q — очікувана кількість товару, q — дійсна кількість товарної продукції, то розбіжність (різниця) у цінах може бути визначена як Р—р=р’, а розбіжність (різниця) у розмірі
випуску — як Q—q=q’. Тоді сукупна розбіжність може бути виражена так: R=RQ—pq, або,
якщо Р=р+р’ і
Q=q+q’,

то

R=(p+р’)(q+q’)—pq,

або

R=pq’+p’q+p’q’.

Тому, сукупна розбіжність складається з трьох елементів:
1) pq’ — розбіжність у виручці в силу зміни випуску, реалізованого за фактичними цінами;
2) p’q — розбіжність у виручці завдяки різниці цін, за якими продається фактичний випуск;
3) p’q’ — розбіжність в доходах у зв’язку з різницею у випуску і цінах.
Порівняння фактичних поточних економічних критеріїв із плановими дозволяє підприємству виявити тенденції в динаміці витрат і доходів й визначити шляхи максимізації прибутку.
Встановлюючи розбіжності між результатами ex post і ex ante, підприємство з’ясовує причини
виниклих зсувів і перспективи одержання прибутку. Цей метод оцінки діяльності підприємства спрямований на обґрунтування економічної політики і розробку заходів підвищення прибутковості.
Оскільки, прибутковість підприємства як процес є генеруванням прибутку в процесі виробництва протягом тривалого часу і нарощенні власного капіталу, а не тільки отримання певної маси прибутку як результату. Тому, для практичного планування прибутку підприємства на
тривалий період необхідна методика, яка активно використовує можливості точки беззбитковості. Така методика має врахувати:
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- можливість зміни ціни реалізації продукції, як в один так і інший бік. Адже, стратегії маркетингу можуть бути достатньо різноманітними і передбачати, наприклад, при низьких цінах
виробництво і реалізацію великого обсягу продукції, або, навпаки, при високих цінах продаж
меншої кількості продукції;
- можливість модернізації виробництва, його розвиток, розширення та вдосконалення, що
досягається за рахунок реконструкції підприємства, технічного переозброєння, яке впливає на
зміну його виробничої потужності;
- зміну прямих змінних витрат підприємства, як результат дії різноманітних чинників, а
саме — зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо й енергію тощо. А також під
впливом науково-технічного прогресу, коли відбувається зміна витрат усіх видів ресурсів на
одиницю виробленої продукції;
- можливі структурні зміни виробництва продукції, тобто зняття з виробництва застарілої,
безперспективної продукції, яка не користується попитом на ринку і впровадження й освоєння
нових, прогресивних її моделей, зразків, видів;
- не тільки можливі зміни виробничої програми, а й оцінювати ці зміни з урахуванням
обмежень, які існують на виробництві, зокрема — граничне значення рівня відносної беззбитковості виробництва, можливий рівень ризику;
- існуючу дискретність виробництва, його багатономенклатурний та багатоасортиментний
характер. Усі зміни, які були розглянуті вище, стосуються, звичайно, не всієї продукції взагалі,
а лише окремих її видів та моделей [3].
Таким чином, прибутковість підприємства як процес полягає у раціональному розподілі і
ефективному використанню доходів на створення інвестиційного та інноваційного середовища для виробництва і формування прибутку, розподілу отриманого прибутку та його капіталізації — самозростання капіталу. При цьому, зовнішні інвестиції здійснюються лише в тому
випадку, якщо прибуток від них досягає заздалегідь визначеного мінімуму. Отже, прибутковість підприємства як процес буде функцією поточних інвестицій та інвестицій недалекого
минулого; або прибутки йдуть вслід за інвестиціями з лаговим запізненням.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
В Україні сьогодні налічується понад 33 тис. фермерських господарств, це більш як 70% від
загальної кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств. Проте виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається недостатньо реалізованим. Рівень технічного оснащення, показники ефективності здебільшого є значно нижчими
порівняно із середніми та великими підприємствами. Щорічна втрата експортного потенціалу
фермерських господарств оцінюється щонайменше у $350 млн [1].
Основна причина такого становища – брак власних обігових коштів та висока вартість
кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства мають значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових технологій, селекції, використання сучасних
засобів захисту рослин і добрив суттєво обмежений. Саме з цих причин частка фермерських
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господарств у загальній структурі виробництва валової сільгосппродукції є незначною – від
6% до 8% на рік.
За умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів фермерські
господарства здатні значно підвищити свою ефективність та зробити більш значний внесок і в
економіку країни в цілому, і в обсяги валового виробництва сільгосппродукції зокрема.
З цією метою господарства мають можливість долучитися до урядової програми, яка передбачає надання бюджетних коштів та фінансової підтримку розвитку фермерських господарств
[2]. Реалізація такої програми передбачена «Концепцією розвитку фермерських господарств
та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки» [3], яка була розроблена Мінагрополітики у співпраці з Асоціацією фермерів та приватних землевласників, яка є найбільшим
професійним об’єднанням фермерів в Україні. Програма спрямована виключно на підтримку
фермерських господарств із площею не більше 500 гектарів сільськогосподарських угідь, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції яких за останній рік не перевищує 15 млн. грн.
На виконання Концепції Законом України «Про Державний бюджет України» на 2019
рік, як і на попередній, передбачено 1 млрд. грн на програму фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств, що становить 7% від видатків Міністерства аграрної політики
та продовольства України у 2018 році та 14% – у 2019р. Це безпрецедентні заходи, оскільки
упродовж попереднього періоду фінансування фермерства у таких розмірах не відбувалося.
Державна підтримка фермерських господарств в Україні здійснюється з 2018 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 106 [2] за такими
основними напрямами:
1) компенсація вартості насіння;
2) компенсація вартості сільськогосподарської техніки;
3) здешевлення кредитів;
4) компенсація витрат, пов’язаних із наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами.
Перший вид передбачає часткову компенсацію вартості насіння, закупленого у суб’єктів
насінництва, а саме: насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане. Держава компенсує фермеру 80% від вартості насіння без ПДВ,
але не більше, ніж 30 тис. грн на одне господарство. Відповідно до п. 12 Постанови №
106, скористатися державною підтримкою можна не більше одного разу впродовж року, у
зв’язку з чим не враховано особливості сільськогосподарського виробництва, пов’язані з
проведенням посівних робіт двічі на рік (навесні та восени). Існують також інші недоліки в
механізмі реалізації цієї постанови, що можуть призводити до затримки у виплаті дотації
та організації корупційних схем, а саме [1]:
- в постанові не обумовлено черговість виплат за реєстром отримувачів компенсації,
що може призвести до ручного керування виплатою дотацій та корупції;
- не передбачено в постанові також чітких термінів виплати дотації, хоча зазначено, що
виплата компенсації здійснюється щомісяця.
Другий вид державної підтримки запроваджено ще у 2017 р. і полягає в частковій
компенсації сільськогосподарському товаровиробнику вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у розмірі 40% від її вартості. У 2017
р. за даними Міністерства аграрної політики України було використано лише 24,4% від передбачених асигнувань [1]. Низька дієвість програми компенсації вартості техніки зумовлена,
перш за все, бюрократичними аспектами процесу оформлення заявки, подачею інформації
для заповнення форм, відкриттям додаткових рахунків у державних банках, а також низькою
якістю вітчизняної техніки [4]. Метою даної програми є більше підтримка не сільськогосподарських підприємств, а виробників сільськогосподарської техніки. Але оскільки вітчизняна
техніка за технічними характеристиками поступається іноземній, аграрні підприємства обирають іноземну, а тому дана програма є малоефективною.
Третій напрям державної підтримки здійснюється шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним
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банком. Компенсують нараховані й сплачені у поточному році відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище від розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним
на 1 відсотковий пункт.
Четвертий вид державної підтримки передбачає часткову компенсацію витрат сільськогосподарським дорадчим службам за визначеними напрямами. Компенсуються витрати у
розмірі 90% від вартості, але не більше, ніж 10 тис. грн.
Крім цього, програма передбачає також інші напрямки підтримання та розвитку фермерських господарств (створення сприятливих умов для збільшення обсягу тваринницьких господарств, стимулювання створення фермерами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надання державних гарантій під інвестиційні проекти та державну підтримку на умовах
фінансового лізингу тощо).
Незважаючи на всі переваги розглянутої програми, вона все ж таки поки що не отримала
широкого впровадження серед аграріїв країни. Зокрема, з «фермерського мільярда», передбаченого на 2018 бюджетний рік, фактично освоєно тільки 10%. Документи на отримання
державних коштів подали лише 13% фермерських господарств [5].
Враховуючи вищенаведене, можна виділити наступні основні проблеми реалізації державної підтримки фермерських господарств в Україні:
- напівлегальна діяльність фермерських господарств. За свідченнями Мінагрополітики,
сьогодні у «тіні» перебуває близько 70% дрібних фермерів, які не сплачують податки, і
тому не можуть користуватися дотаціями;
- часта зміна форм державної підтримки та умов її надання. Наприклад, якщо в одному
році давати компенсацію по відсотках, у наступному році – ні, то підприємства розуміють, що брати довгостроковий кредит дуже ризиковано. Саме тому державна підтримка
має бути довгостроковою;
- низький рівень обізнаності фермерських господарств щодо можливостей одержання
ними державної підтримки;
- складний процедурний механізм отримання державної підтримки;
- нечіткість визначення термінів отримання державної допомоги;
- ручний механізм управління виділеними коштами;
- недостатні обсяги фінансування державних програм.
Вирішення вказаних проблем дозволить створити необхідні організаційні, правові та фінансові передумови для подальшого розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації. Державна підтримка саме малих та середніх сільгоспвиробничих структур
дозволить підняти українське фермерство на якісно новий рівень, сприятиме підвищенню
ефективності та конкурентоспроможності фермерських господарств, допоможе наситити внутрішній ринок якісними продуктами та розширити географію експорту. Окрім того, розвиток
фермерства сприятиме створенню середнього класу в селі, розвитку сільських територій та
призведе до покращення матеріально-фінансового становища сільського населення.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»
У сучасних глобальних економічних умовах всі без виключення підприємства працюють
в умовах невизначеності, непередбачуваності. Нестабільна політична і соціально-економічна
ситуація в країнах посилюють відповідальність та ступінь ризику під час прийняття управлінських рішень і функціонування підприємств загалом. Це стало поштовхом та причиною появи
великої кількості наукових праць, що мали на меті визначити шляхи та умови забезпечення
економічної стабільності та безпеки діяльності підприємства. У підсумку сформувався досить
широкий спектр досліджень практично зі всіх питань, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки підприємства, починаючи від визначення поняття й закінчуючи спробами дати
кількісну і якісну оцінку стану економічної безпеку на підприємстві.
На теперішній час не існує єдиної думки щодо визначення категорії «економічна безпека
підприємства». Кожен вчений має свою точку зору з приводу даної економічної категорії та визначає пріоритетними різні напрями інтерпретації цього поняття. Різноманіття поглядів дуже
широке. Наприклад :
Ілляшенко С.М. [1] розуміє під економічною безпеко підприємства стан ефективного використання ресурсів підприємства і існуючих ринкових можливостей.
Економічна безпека підприємства – це захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища; захищеність технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих або непрямих загроз [2].
Економічна безпека підприємства – це процес який створює умови для найефективнішого
використання ресурсів, які забезпечують стабільне функціонування підприємства [3].
Економічна безпеку підприємства - це сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах дестабілізуючих факторів [4].
Економічна безпека підприємства – спроможність забезпечувати життєво важливі інтереси
підприємства під час впливу потенційних джерел економічних загроз [5].
Раздина Є.В. [6] визначає економічну безпеку як комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарюючих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають
їх комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів.
Всі спроби та результати систематизації підходів у визначенні поняття ЕБП залишаються
неповними та недопрацьованими.
Все це, з одного боку ускладнює розуміння суті категорії «економічна безпека підприємства», а з іншого боку, дає нам можливість спробувати визначити причини такого великого
різноманіття поглядів.
Зазначимо, що кожен із авторів має на меті знайти універсальне визначення поняття словосполучення «економічна безпека» і забуває про слово «підприємство». На нашу думку,
перш за все, необхідно чітко визначити про яке саме підприємство йде мова. Адже очевидно,
що економічна безпека суб’єкта малого підприємництва (із оборотом у 100 тис грн. на місяць
та штатом працівників 10 осіб) та економічна безпека великого промислового підприємства (
із оборотом у десятки мільйонів грн. та 1000 співробітників) – це є абсолютно різними поняттями, але в той же час обидва вказані суб’єкта господарювання мають повне право називатися
підприємствами. У кожного з цих суб’єктів існують свої пріоритети у напрямках діяльності,
свій універсальний перелік загроз та ризиків, що впливатимуть на результати їх діяльності.
В цьому і полягає головна проблема у визначенні поняття ЕБП. Напевно неможливо знайти універсальне визначення поняття «економічної безпеки» без чіткого визначення параметрів «підприємства».
Законом України від 05.10.2017 року № 2164-VIII внесено зміни до ст. 2 Закону про бухгалтерський облік, а саме: додано класифікацію підприємств (крім бюджетних установ). Тепер усі підпри163

ємства можуть належати до мікропідприємств (річний дохід до 700 тис Євро) , малих (річний дохід
до 8 млн. Євро), середніх (до 40 млн. Євро) або великих підприємств (понад 40 млн. Євро) [7]. Беручі за основу класифікацію підприємств згідно чинного законодавства [9,10] пропонуємо розмежувати поняття «економічна безпека «мікро», «малого», «середнього» та «великого» підприємства».
В той же час, класифікація підприємств не вирішує проблему остаточно. Кілька підприємств з однаковими параметрами діяльності також однозначно будуть мати свої індивідуальні
особливості діяльності, що спричинить вплив на них свого певного набору ризиків. На нашу
думку, визначення алгоритму дій, що допоможе знайти загальні характеристики та індивідуальні особливості економічної безпеки двох однакових за параметрами діяльності підприємств повинно стати предметом дослідження науковців у цій сфері.
В свою чергу категорію «економічна безпека підприємства» ми розуміємо як процес збору та аналізу даних, на підставі яких керівництвом підприємства приймаються управлінські
рішення з метою найефективнішого використання усіх наявних ресурсів підприємства для забезпечення стабільної, довгострокової та максимально прибуткової діяльності підприємства.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що на сьогодні, найголовнішим та актуальним напрямком наукових досліджень у сфері економічної безпеки є формування певного універсального алгоритму дій завдяки якому керівники підприємств зможуть визначити індивідуальні
параметри ризиків, загроз і небезпек, що можуть впливати на діяльність підприємства і на основі отриманих результатів сформувати свою індивідуальну концепцію економічної безпеки.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування мають бути достатньо динамічними для
того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.
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Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. В теперішній
кризовій стан, велике значення має його прогнозування, для корегування можливих втрат і
збільшення вигоди. Дані про обсяг реалізації продукції представляються для різних інтервалів часу, наприклад, на щорічній та щоквартальній основі. Такі дані називаються часовими
рядами. Аналіз часових рядів спрямований на виявлення трьох видів закономірностей зміни
даних: трендів, циклічності і сезонності, виявлення причин зміни попиту в минулому з наступним переносом отриманих закономірностей на майбутнє.[1]
Тренд характеризує загальну тенденцію в змінах показників ряду. Ті чи інші якісні властивості розвитку виражають різні рівняння трендів: лінійні, параболічні, експонентні, логарифмічні, логістичні й ін. Після теоретичного дослідження особливостей різних форм тренда
необхідно звернутися до фактичного тимчасового ряду, тим більше що далеко не завжди можна надійно установити, якою повинна бути форма тренда з чисто теоретичних розумінь. По
фактичному динамічному ряді тип тренда встановлюють на основі графічного зображення,
шляхом осереднення показників динаміки, на основі статистичної перевірки гіпотези про сталість параметра тренда.
Зрозуміло, що такий прогноз має сенс як короткостроковий, на період, у відношенні
якого можна прийняти, що характеристики досліджуваного явища істотно не змінюються.
Ця вимога часто виявляється реалістичною унаслідок достатньої інерційності зовнішнього середовища.
У таблиці 1 приводяться дані обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції у натуральних та грошових одиницях. Спрогнозуємо можливі значення обсягів реалізації в грошовому виразі на найближчий період. Для цього розглянемо різні трендові рівняння, та оберемо
те яке найбільш підходить до нашого випадку.
Таблиця 1 - Обсяг реалізації продукції підприємства
Рік

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Реалізація, тонн

6155.7

8091.35

13132

13118.2

4111.29

8951.15

10370.45

17499.88

Реалізація, грн.

26814513

39554839

104713381

165212805.1

47291440.63

119211130 111782444

363127706

За даними [2].

Для визначення достовірності прогнозу необхідно знати точність апроксимації. Лінія тренду найбільше наближається до поданої на діаграмі залежності, якщо значення R2 дорівнює
або близьке 1. Під час апроксимації даних за допомогою лінії тренду значення R2 обчислюється автоматично. Побудова ліній тренду та прогнозування на їх основі за допомогою Excel
детально описані в [3]. Отримані дані порівняємо з графічним зображенням. Не зважаючи
на досить високу ступінь достовірності (R2 = 0,84) результати поліноміальної апроксимації
3-го ступеню та експоненційної апроксимації не здаються вірогідними, адже не має ні яких
підстав для настільки різкого зростання обсягу продаж і відповідно чистого доходу (виручки)
від реалізації продукції.
Побудувавши різні види трендів, спробуємо спрогнозувати результати діяльності за допомогою вбудованих функцій Excel [3], враховуючи бажаний обсяг випуску у 1800 тонн на
місяць та можливості виробництва. Результати прогнозування наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Прогнозований чистий доход (виручка) від реалізації продукції
Функція

Значення, грн.
незмінні тенденції

досягнення обсягу
1800 т./міс.

максимальна загрузка виробництва

1. ПРЕДСКАЗ

161919501

372965928

447612603

2. ТЕНДЕНЦИЯ

161919501

372965928

447612603
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У випадку втрати прямого експортного ринку обидві функції дають прогнозне значення
суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції у розмірі 210258132 грн.
Таким чином, з проведених вище розрахунків чітко видно, що найбільш прийнятна для
нас модель – це поліноміальна 2-го ступеню або логарифмічна апроксимація. На жаль, обидві
мають низький ступінь достовірності. Загальні оцінки прогнозу наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Підсумкові прогнозні значення
Передумови прогнозу
1
2
3
4
5
6
7

логарифмічна апроксимація
поліноміальна апроксимація 2-го ступеню
пряма лінійна залежність
незмінні тенденції розвитку
досягнення обсягу 1800 т./міс.
максимальна загрузка виробництва (25000 т./рік)
втрата прямого експортного ринку при розвитку внутрішнього

Прогнозована сума виручки
від реалізації, грн.
263542603.9
366051232.3
203476971
161919501
372965928
447612603
210258132

Часові ряди можуть ставати ненадійною основою для розробки прогнозів у міру того, що зовнішні чинники впливу на підприємство дуже нестабільні. Для підвищення достовірностей прогнозів при оцінці можна врахувати і додаткові фактори, що описують зовнішнє середовище підприємства [4]. До таких факторів можна віднести: мінливість економічного законодавства, вплив
загальноекономічної кризи, загальні тенденції розвитку країни та багато інших факторів на які підприємство не може впливати самостійно, але методика оцінки може використовуватись та ж сама.
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ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ
В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
Економіка України - це ринкова економіка, що розвивається, 47-ма в світі за розміром ВВП
за ПКС - 391.53 млрд. доларів (оцінка МВФ за 2018 рік). Основу української економіки становлять багатогалузева промисловість, сільське господарство і сфера послуг[3].
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - макроекономічний показник, що показує ринкову
вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на терито166

рії держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва[2].
Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року. Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію)
визначається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП,
таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. ВВП країни при необхідності може бути довідково перерахований в іноземну валюту (найчастіше в долари США).
У таблиці 1 наведено валовий внутрішній продукт України з 2012 по 2018 роки[2].
Таблиця 1 – Валовий внутрішній продукт України з 2012 по 2018 рр. (млн. грн.)
Номінальний
ВВП

Реальний ВВП

(в фактичних
цінах)

(в цінах попереднього року)

Реальний

Номінальний

2012
2013
2014
2015
2016
2017

140889
1454931
1566728
1979458
2383182
2982920

1304064
1410609
1365123
1430290
2034430
2445587

-104825
-44322
-201605
-549168
-348752
-537333

-7.4%
-3%
-12.9%
-27.7%
-14.6%
-18%

2018

3558706

3083409

-475297

-13,4%

Рік

Відхилення

В останні роки ВВП України збільшується за рахунок: галузі будівництва (ціни зростають); у
сільському господарстві, відбулись зміни в банківській і фінансовій сфері, роль яких змінилась.
Як відомо, економічний добробут громадян тісно пов’язаний із показником ВВП в розрахунку на душу населення. Аналіз його зміни підтверджує тенденції аналогічні динаміці ВВП. Так,
номінальний ВВП на душу населення постійно зростає, тоді як реальний ВВП на одну особу
скорочується. Якщо у 2010 році він складав 24798 грн. на особу, то у 2016 році реальний ВВП
у цінах 2010 року знизився на 5,8 % до 23346 грн. на особу, що свідчить про зубожіння нації[1].
Якщо порівняти динаміку макропоказників України з іншими країнами, то загалом у Європейському союзі рівень ВВП на душу населення становить більше 35 тис. доларів, кількість
осіб, що проживають на його території, більша ніж пів мільярда, із числа 28 країн Європейського
союзу за оцінками Європейського бюро статистики. У середньому по всьому Європейському
союзу у 2016 році середній рівень по збільшенню ВВП становить 2,3 % (Латвія – 4,8 %; Литва
– 3,9 %; Нідерланди – 3,8 %; Іспанія – 3,1 %; Австрія – 2,9 %; Німеччина – 2,1 %). Країни, що
не входять до ЄС теж демонструють високі показники росту: Румунія – 5,7 %; Чехія – 5,5 %;
Польща – 4,4 %; Швеція – 3,9 %[5].
Показник ВВП в Україні продовжує залишатися на досить низькому рівні, що є значною
проблемою, подолання якої є стратегічно важливим завданням для країни. Україна повинна підвищити свій рівень виробництва та експорту готової продукції, що в майбутньому підвищить
показник ВВП. Багато чинників нівелюють результати дій влади направлених на підвищення
ВВП, серед них: монополія на ринку важливих галузей економіки (спиртова, вугільна, паливна), корупція, тінізація ринку, війна на сході країни. Для подолання всіх цих проблем необхідно
проводити значні і ефективні реформи, які допоможуть досягнути ефективності в майбутньому. Комплексна зважена макроекономічна політика заснована на всебічному аналізі динаміки
макроекономічних показників дозволить вивести економіку України із кризового стану та покращити її соціально-економічне становище.
Ми пропонуємо, що в Україні повинні підвищити рівень економічної свободи, зробити стабільними закони України, зниження податкового тиску, покращення рівня обслуговування через
обмін досвіду, укрупнення капіталу для підвищення можливості експансії та конкурентного витіснення або поглинання. Щоб економічна політика в Україні підпорядковувалася економічним
мотивам та інтересам держави.
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних
матеріальних умов, одним з найважливіших елементів яких є необоротні активи. Їх склад і
структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства, а стан та ефективне використання прямо пропорційно впливають на кінцеві результати його господарської
діяльності. Ефективність використання необоротних активів залежить від організації, своєчасного одержання надійної і повної обліково-економічної інформації. У цьому зв’язку зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління.
До необоротних активів підприємства належать: основні засоби, нематеріальні активи,
МНМА, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції та інші. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку підприємства інформації про
необоротні активи визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р., Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999 р.[1].
Облік необоротних активів на підприємстві повинен забезпечити:
- узагальнення інформації про наявність, рух, придбання, виготовлення, ремонт та реконструкцію необоротних активів;
- достовірне визначення вартості (оцінки) необоротних активів;
- правильне і своєчасне нарахування зносу;
- визначення результатів від вибуття (реалізації, ліквідації) необоротних активів тощо.
Деякі аспекти обліку необоротних активів потребують перегляду та уточнення, наприклад,
залишаються невирішеними деякі протиріччя, що виникають при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно Податкового кодексу України [2].
Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок
на прибуток» ПКУ.
При коригуванні фінансового результату до оподаткування платник податку на прибуток
визначає різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, відповідно
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до вимог ст. 138 ПКУ. Так, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або
МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних
активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
Таким чином, амортизація розглядається як елемент розрахунку бази оподаткування податком на прибуток. В обліково-аналітичній системі амортизація – це витрати, що формують
собівартість реалізованої продукції. Згідно з п. 25 Методичних рекомендацій № 561 [3] сума
нарахованої за правилами бухгалтерського обліку амортизації відображається не лише за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, а й за дебетом рахунків обліку витрат виробництва,
капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних
активів. Тобто сума нарахованої амортизації може бути не одразу списана на витрати періоду,
а капіталізуватися та враховуватися до собівартості продукції, яка поки що зберігається на
складі підприємства, або бути віднесена до складу вартості недобудованої будівлі цеху тощо.
Тому, нарахована за правилами бухгалтерського обліку протягом звітного періоду амортизація
не обов’язково має включатися у повній сумі до витрат і відповідно у повній сумі впливати на
фінансовий результат до оподаткування, відображений у фінансовій звітності підприємства за
звітний період згідно з НП(С)БО або МСФЗ.
Отже, фінансовий результат до оподаткування повинен збільшуватися на суму нарахованої
за правилами бухгалтерського обліку амортизації основних засобів та нематеріальних активів
та зменшуватися на суму розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України незалежно від того, чи включено таку амортизацію до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.
Також слід звернути увагу, що згідно пункту 138.3.2 ПКУ не підлягають амортизації витрати на придбання, самостійне виготовлення, ремонт та реконструкцію невиробничих фондів,
тому необхідно внести ряд коректив до системи рахунків бухгалтерського обліку. Наприклад,
субрахунок 131 «Знос основних засобів» може мати два аналітичних рахунки 131.1 «Знос основних засобів виробничого призначення» та 131.2 «Знос основних засобів невиробничого
призначення». Тобто, облік нарахування амортизації на виробничі об’єкти буде здійснюватися
на рахунку 131.1, а на об’єкти невиробничої сфери – на рахунку 131.2. У бухгалтерському
обліку відображаються всі операції і всі витрати, пов’язані з придбанням і виготовленням
основних засобів згідно стандартів бухгалтерського обліку, як цього і вимагає пункт 138.3.1
Податкового кодексу України для визначення фінансового результату до оподаткування, тому
розмежування обліку амортизації основних засобів виробничого і невиробничого призначення допоможе бухгалтерам при складанні звітності відобразити податкові різниці при визначенні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, які виникли згідно пункту
138.3.2 статті 138 Податкового кодексу України. Спрощення обліку основних засобів можливе
за умови застосування комп’ютерних бухгалтерських програм та доцільного вдосконалення
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, яке врахує особливості визначення різниць фінансового результату до оподаткування згідно Податкового кодексу України для системного відображення
операцій з ними [4].
Таким чином, удосконалення організації обліку основних засобів повинно здійснюватися
не тільки з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а й максимально враховувати практичні потреби суб’єктів підприємницької діяльності, що виникають у процесі
прийняття рішень щодо обліку основних засобів з метою визначення фінансового результату
до оподаткування згідно чинного законодавства України.
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4. Жива бухгалтерська книга. Інтерактивна бухгалтерія : Бухгалтерський сервіс [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/buhbook.
Ніколайчик Н. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Облік і оподаткування»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Економічний розвиток України залежить від ефективності функціонування всіх сфер
господарства.
На сьогодні однією із головних проблем економіки України є подолання спаду виробництва
на вітчизняних підприємствах та підтримання нормального відтворювального процесу на усіх
його ланках. Основним завданням підприємств є підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства в умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів. Найважливішою складовою матеріально-технічної бази підприємства є основні засоби [2, с.105].
Від точного та раціонального обліку яких залежить подальший процес відтворення, оновлення, поповнення та в кінцевому результаті – забезпеченість підприємства конкурентоспроможними, сучасними засобами праці. Розвиток даного напряму економіки залежить, насамперед,
від своєчасного отримання достовірної, надійної та повної обліково-економічної інформації. У
зв’язку із цим, зростає роль і значення обліку основних засобів як важливої функції управління підприємством. Цим і обумовлюється актуальність дослідження даної теми.
Великий внесок у розроблення теоретичних основ і методологічних підходів до розв’язання проблеми обліку, аудиту й контролю основних засобів та їх використання внесли Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, А. Г. Загородній, З. В. Задорожний, Я.Д. Крупка, М.Ф. Огійчук, Г.М.,
5 В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н. О. Ткач, Б.Ф.Усач та інші вітчизняні і зарубіжні
провідні вчені і економісти. Незважаючи на значні напрацювання вчених на сьогодні єдності
поглядів на категорію «основні засоби», особливості їх обліку та аудиту не досягнуто. Тому
виникає потреба у подальших дослідженнях даного аспекту
На сьогодні існує проблема того, що на підприємствах або зовсім не формується облікова
політика, або має суттєві недоліки, такі як: наказ про облікову політику складається формально, тобто елементи наказу не обговорюються і нічим не обґрунтовані; більшість підприємств
встановили свою облікову політику ще з набранням чинності закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», і, не зважаючи на затвердження нових П(С)БО,
до наказів не вносилися зміни і доповнення; накази не мають визначеної структури; деякі питання висвітлені або не в повному обсязі або зовсім не наводяться; не висвітлюється питання
щодо організаційно-технічних аспектів обліку, а саме: не наводиться графік документообігу;
перелік первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, порядок проведення інвентаризації, котрий застосовується на підприємстві, адже, без цих елементів ефективне здійснення облікової політики неможливе.
На наш погляд облікова політика щодо основних засобів виробництва повинна розкривати
усі методологічні принципи та прийоми, які використовує підприємство для обліку і відображення їх у фінансовій звітності. Для цього вкрай необхідно, щоб у розробку політики було закладено принцип повноти та реальності облікових даних. Тому, формуючи облікову політику
щодо обліку основних засобів, необхідно висвітлити такі питання як [3,с.218].:
- одиниця обліку необоротних активів;
- організація класифікації основних засобів;
- ліквідаційна вартість;
- методи амортизації, які застосовуються;
- вартісна межа для віднесення об’єктів до складу основних засобів та до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;
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- порядок переоцінки (визначення порога суттєвості);
- первинні документи і графік документообігу;
- порядок проведення інвентаризації.
Для забезпечення збереження основних засобів, унеможливлення їх розбирання, псування та передчасного виведення з ладу, необхідно організувати проведення інвентаризації [4,
с.306]. В наказі про облікову політику необхідно відобразити таку інформацію як періодичність проведення інвентаризації та матеріально відповідальних осіб. Зауважимо, що інвентаризація обов’язково повинна проводитись перед складанням річної фінансової звітності.
Аналіз типових форм первинної облікової документації з обліку основних засобів [1]
дозволив нам зробити такі висновки: з одного боку, вони містять застарілі показники, які не
формують підсумкової, узагальнюючої інформації, а з іншого – у них відсутні показники, необхідні для складання звітності в умовах застосування П(С)БО 7 «Основні засоби». На нашу
думку, вилучення непотрібних показників зменшить обсяги зайвої роботи облікового апарату
та дозволить зосередитись на результативній інформації, що безпосередньо впливає на прийняття управлінських рішень щодо наявності основних засобів та режиму їх використання,
тобто підвищить ефективність обліку.
На жаль, на підприємствах часто порушується вимога обов’язковості проведення інвентаризації. Якщо ж підприємство ігнорує вимоги нормативних документів, подає річну фінансову
звітність, дані якої не підтверджені обов’язковою річною інвентаризацією, така звітність у
цьому випадку може кваліфікуватись як недійсна, враховуючи недотримання при її складанні
вимог чинного законодавства.
Таким чином, ми вважаємо, що бухгалтерський облік основних засобів потребує удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних
документів, а наші пропозиції дадуть можливість вирішити деякі проблеми обліку основних
засобів та підвищити ефективність організації бухгалтерського обліку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ ТА НАПРЯМИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Сільське господарство є особливою сферою виробничої діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової продукції, поряд з фінансовими, матеріально-технічними та трудовими ресурсами, використовуються ще й природні ресурси: земля та живі організми. Порядок обліку і
контролю наявності та руху таких ресурсів досить складний, адже вони постійно змінюються:
рослини проходять певні фази розвитку, тварини набирають вагу, набувають вікової зрілості.
Одним з основних інформаційних джерел і дієвим важелем оперативного та стратегічного управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств є бухгалтерський
облік біологічних активів. Облікова інформація про стан, рух і результати перетворень біологічних активів використовується при плануванні господарської діяльності господарств, нормуванні насіннєвого фонду і кормової бази, контролі за їх цільовим використанням.
171

Досить актуальною залишається проблема обліку біологічних активів: у формах звітності підприємства, можливості отримання оперативної інформації для ефективного управління
ними та формуванні ресурсного потенціалу підприємства загалом.
Вирішенню сучасних проблемних питань бухгалтерського обліку поточних біологічних активів в цілому на підприємствах сільського господарства присвятили роботи такі вітчизняні науковці: М.Ф. Огійчук [3], Р.Д. Андрушко [1], І.І. Плахтій [5], О.В. Остапчук [4] та Д.Л.
Кузьмін [2]. Зокрема, у наукових роботах зазначених вчених розглядаються питання організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів щодо нагромадження, групування,
систематизації та аналізу зведеної інформації про господарські операції з надходження, руху
і вибуття таких активів у процесі господарської діяльності з метою прийняття обґрунтованих
і вчасних управлінських рішень. Досягнення І.І. Плахтія та О.В. Остапчука полягає в дослідженні проблемних питань щодо організації і методики проведення контролю за операціями
з поточними біологічними активами тваринництва на сільськогосподарських підприємствах.
Дослідження Д.Л. Кузьміна має практичне значення, що полягає в обґрунтуванні та розробці
теоретико-методологічних положень та науково-практичних рекомендацій стосовно проблеми
обліку біологічних активів тваринництва.
Незважаючи на значні наукові та практичні доробки вітчизняних науковців, економістів,
потребують детального вивчення й опрацювання методики обліку та оцінки відносно нових
об’єктів, якими вважаються біологічні активи, враховуючи специфічні особливості сільськогосподарського виробництва в документуванні біологічних активів, класифікації таких активів, а також розробки методологічних засад аналізу їх динаміки та ефективності використання.
Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнається активом, якщо існує
імовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Біологічні активи СТОВ були представлені довгостроковими та поточними біологічними
активами тваринництва та рослинництва. Виявлено, що на СТОВ не проводиться аналіз ефективності використання біологічних активів.
В даному дослідженні розроблені методичні рекомендації із формування облікової політики
в частині обліку біологічних активів. Для забезпечення реалізації вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» в методичному плані рекомендовано: визначати потребу та звітні дати балансових
узагальнень поточних біологічних активів рослинництва в обліковій політиці підприємств; результати оцінки поточних біологічних активів рослинництва відображати на рахунку 42 «Додатковий капітал». Відображення зміни справедливої вартості у складі додаткового капіталу
дасть можливість бачити реальну ситуацію, яка склалась на підприємстві і приймати виважені
рішення щодо залучення інвестицій, отримання кредитів, виходу засновників з підприємств,
їх реорганізації та при інших потребах оцінки активів за справедливою вартістю.
Доцільне було б запровадження розроблених методичних рекомендацій щодо впровадження
управлінського обліку, які б містили в собі визначені критерії щодо виокремлення біологічних
активів, а саме критерії розподілу біологічних активів на довгострокові та поточні, певні класифікаційні групи, критерії зарахування біологічних активів до незавершеного виробництва. Усе це
дало б можливість вчасно узагальнювати всю облікову інформацію для потреб управління та для
формування звітності в певні звітні періоди. Для оцінки поточних біологічних активів важливою є
потреба розраховувати очікувану собівартість сільськогосподарської продукції.
Побудова управлінського обліку на СТОВ має бути спрямована на потреби управління в
інформації та забезпеченні обліку і контролю витрат в тваринництві та рослинництві за об’єктами – групами (видами) тварин як за структурними підрозділами, так і підприємства в цілому,
а також аналіз, оцінку та планування напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності
господарюючих суб’єктів.
На сьогоднішній день актуальним є питання виявлення резервів зниження витрат виробництва біологічних активів, що має вагоме економічне значення в підвищенні ефективності
сільськогосподарського виробництва. Це зумовлено, насамперед, тим, що від їх рівня залежать
фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного відтворення, фінансовий
стан суб’єктів господарювання.
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Адже в сучасних умовах господарювання важливо виробляти ту продукцію, яка повинна
задовольнити потреби споживачів та бути конкурентоспроможною на ринку. В ринкових умовах господарювання зниження собівартості біологічних активів є одним зі шляхів підвищення
конкурентоспроможності, а достовірна інформація про розмір витрат та собівартість є напрямом успішного ведення господарювання.
Проведені дослідження собівартості продукції СТОВ доказали, що для того, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку сільськогосподарської продукції та збільшити прибуток, сільськогосподарському підприємству необхідно наполегливо працювати над зниженням
собівартості біологічних активів. Внутрішні резерви зниження собівартості біологічних активів свідчать, що на підприємстві є можливості для зниження витрат.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливістю функціонування підприємств у сучасних умовах є їхня постійна залежність
від усієї сукупності промислових і непромислових суб’єктів, що характеризується підвищеною
жорсткістю конкурентної боротьби. Як наслідок, це негативно позначається на конкурентоспроможності функціонування підприємств. Тому основним завданням підприємства в сучасних економічних умовах є вирішення задачі стратегічного розвитку та здатності протистояти несприятливим ситуаціям. Практика показує, що проблеми, які існують в економіці сьогодні, не можуть бути
вирішені без формування механізму, побудованого з урахуванням принципів стратегічного управління, що забезпечують стратегічний розвиток підприємства. Принципового значення набувають
не тільки питання освоєння сучасних ринково орієнтованих методів планування, управління, організації й контролю виробничо-господарської й економічної діяльності, але й розробка нових концепцій, підходів, методологій до стратегічного аналізу й управління розвитком підприємницької
діяльності в умовах ризику й невизначеності [1].
Під економічним механізмом у підприємницькій діяльності слід розуміти сукупність конкретних форм зв’язків, а також систему правових, організаційно-управлінських і фінансово-економічних важелів.
Стратегія розвитку складних систем, яким є підприємство, що займається підприємницькою діяльністю, досягається за допомогою цілого комплексу економічних механізмів. У ході
еволюційного розвитку різних типів економічних систем їх стійкість зростає, виробляються
складніші й багаторівневі комплекси зворотних зв’язків як результат впливів, що виникають
із процесів конкурентної боротьби за ринки збуту продукції в контексті стратегії розвитку. У
зворотному зв’язку формується стійкість самого підприємства і його стратегія розвитку. При
позитивних впливах зворотних зв’язків процес відтворення підприємства посилюється. При
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негативних впливах зворотних зв’язків процес відтворення може перебувати в стабільному
стані або деградувати.
Таким чином, стратегія розвитку підприємницької діяльності – це інтегрована система господарювання, що має специфічний характер, метою якої є забезпечення на довготривалий
період потреб суспільства, підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення
якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища
Забезпечення механізму управління підприємницькою діяльністю ґрунтується на певних
методах, основні з яких є одночасно притаманні і для механізму стратегії розвитку.
Методи механізму стратегії розвитку підприємства є сукупністю прийомів цілеспрямованої дії суб’єкта управління на керований об’єкт, що забезпечують координацію їх дій у процесі
виконання функцій управління для досягнення мети стратегічного розвитку.
Основними економічними методами, що входять в механізм стратегії розвитку підприємницької діяльності, є:
- стратегічне планування, за допомогою якого визначається програма діяльності підприємства;
- економічне стимулювання, вихідним положенням якого є формування доходів персоналу підприємства залежно від внеску в загальні результати праці;
- економічна відповідальність за результати діяльності органів управління підприємством,
що включає метод компенсації втрат, які можуть виникнути з вини органів управління [2].
Систему стратегії розвитку підприємницької діяльності формують економічні, технічні,
організаційні, інноваційні та інформаційні аспекти. Наведені аспекти визначають напрямки
стратегії розвитку підприємницької діяльності, що безпосередньо впливає на розробку механізму забезпечення стратегії розвитку.
Економічні аспекти. Оцінка типу й структури ринку, урахування бар’єрів входу і виходу
з нього, визначення величини й можливостей зростання певного сегмента, передбачуваність
ринку, еластичність цін, циклічність і сезонність попиту – врахування усіх цих чинників сприяє укріпленню позицій підприємства і забезпечує перспективи його розвитку. Як відомо, будьяка підприємницька діяльність націлена на отримання прибутку. Прибуток підприємств визначається масштабами і характером виробництва. Економічна доцільність виготовлення того
чи іншого виду продукції та необхідні капіталовкладення обумовлюються її прибутковістю і
забезпечують досягнення підприємством певного соціально-економічного розвитку.
Технологічні. Рівень індустріального розвитку галузі та використання сучасних технологій
визначає відповідність продукції підприємства певним стандартам, що, у свою чергу, сприяє
зміцненню його конкурентних переваг за сучасних умов господарювання.
Організаційні аспекти. Головна мета створення підприємства та засоби її досягнення формуються у його статуті, відповідно доцільно забезпечити можливість диверсифікації виробництва, орієнтацію на виробництво рентабельних видів продукції, визначення меж економічної
самостійності. За сучасних умов функціонування однією з визначальних стратегій діяльності
та розвитку кожного підприємства є маркетингова. Вона забезпечує ринкову спрямованість
підприємства; визначає характеристики продукту; передбачає вибір і формування цільового
ринку, номенклатуру та асортимент продукції. Визначальним для формування маркетингової
стратегії підприємства є попит на ринку [3].
Статутна діяльність та організація маркетингу визначають систему управління витратами
і ціною. Така система насамперед має бути спрямована на забезпечення реалізації стратегічних завдань підприємства за умов динамічного і невизначеного підприємницького середовища
на основі оптимального використання існуючого потенціалу підприємства. Спираючись на
стратегічне управління витратами і ціною має здійснюватися не за фактом, а за прогнозом;
необхідна системність і періодичність стратегічного управління витратами і ціною; прозорість
стратегічного управління для усіх рівнів; стратегічна спрямованість розв’язання проблем підприємства (всі рішення мають прийматися з урахуванням стратегічних інтересів підприємства
в цілому); стимулювання персоналу та забезпечення зацікавленості в ефективному стратегічному управлінні витратами; постійний управлінський облік поточного стану і контроль над
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основними показниками витрат і ціни; постійне вдосконалення та оновлення методів управління витратами.
Акцентування уваги на системі управління витратами пов’язано з тим, що вони насамперед визначають цінову конкурентоспроможність продукції, характеризують можливості оптимізації діяльності та необхідний «запас міцності» в разі погіршення ринкової кон’юнктури,
визначають можливості гнучкого ціноутворення в ході конкурентної боротьби та можливості
виходу підприємства на нові ринки. Отже, витрати безпосередньо визначають можливості
розвитку підприємства.
Інноваційні аспекти. Своєчасність оновлення продукції, організація її життєвого циклу із
застосуванням науково-технічних розробок сприятиме укріпленню стратегічних позицій підприємства в межах відповідного ринкового сегменту.Створення нових виробів, завоювання
нових або модифікація існуючих ринків збуту, підвищення технічного рівня виробництва вимагає витрат відповідних ресурсів. Обираючи той або інший курс дій, що передбачає залучення ресурсів до виробництва на тривалий період, керівництво підприємства повинне знати,
яких витрат зажадає цей курс і яким чином можливі зміни зовнішнього середовища вплинуть
на перспективи його розвитку [3].
Інформаційні аспекти. Для успішного стратегічного розвитку промислове підприємство
має використовувати зворотні зв’язки, а саме – інформацію про неконтрольоване зовнішнє середовище, показники досягнень підприємств-конкурентів, ступінь задоволеності споживачів,
тенденції розвитку галузі, нормативно-законодавчу базу, стан макроекономіки, наявність або
дефіцит ресурсів, засоби масової інформації, динаміку статистичних даних збуту та прибутків
тощо.
Механізм управління стратегічним розвитком є частиною загальної системи управління
підприємством. Ефективність стратегічного управління підприємством залежить від адекватності сприйняття та повноти врахування різних аспектів зв’язків підприємства зі своїм середовищем, своєчасним відстеженням і прогнозуванням тенденцій його вимог, а також визначенням власного місця в ринковому просторі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Діяльність залізничного транспорту нерозривно пов’язана зі значними потоками матеріальних і фінансових ресурсів та передбачає використання суттєвих обсягів запасів.
Щоб стабільно здійснювати процес надання послуг з перевезень, постійно мають бути оборотні кошти в матеріальній формі у вигляді запасів.
Велике значення для обліку і оподаткування запасів має його організація, відповідно до
принципів, визначених зовнішньою (законодавчими документами) та внутрішньою (обліко175

вою політикою) нормативною базою. Облік запасів дуже трудомісткий, оскільки до складу
запасів належать сотні видів найменувань, за кожним з яких, для забезпечення кількісної та
якісної інформації, необхідно вести аналітичний облік.
Значне коло питань як у теоретико-методологічному, так і в практичному плані щодо обліку й аналізу ефективності використання запасів на підприємствах галузі залишаються не
розкритими.
Проблеми обліку, оцінки та оподаткування руху запасів розглядалися в працях відомих
вітчизняних учених-економістів, враховуючи специфіку виконання ремонтних робіт на залізничному транспорті, актуальними є дослідження Волошина Д. І. і Фуфалько М. В. [1].
Отримані протягом багатьох десятиліть результати як теоретичних, так і практичних розробок щодо удосконалення обліку запасів мають вагоме значення для розвитку вітчизняної
теорії обліку. Проте дослідження діючої методики обліку свідчить, що вона не відповідає сучасним вимогам господарювання. Подальшого дослідження та наукової розробки потребують
питання класифікації запасів, методики їх оцінки при використанні, а також організації економічного аналізу.
Поняття запасів має різноманіття визначень й може трактуватися як: товарно-матеріальні цінності, предмети праці, матеріальні ресурси, виробничі ресурси. Термін «запаси» у вітчизняній літературі з’явився із затвердженням національних П(С)БО. Запаси відносяться до
складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року
або одного операційного ланцюгу. Оборотні засоби є фінансово-економічною категорією, яка
випливає із існування товарно-грошових відносин, дії закону вартості й організації діяльності
підприємства. У зв’язку із прийняттям в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку, які узгоджені із міжнародними, доцільним є використання термінів, які прийняті П(С)БО
9 «Запаси»: запасами є активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва для подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, управління підприємством. Для організації ефективного управління
запасами в умовах ринкової економіки раціональними є поєднання класифікації складових для
облікових та аналітичних процедур. Групування виробничих запасів у відповідності до Плану
рахунків провадиться у відповідності до однорідності груп. Класифікація запасів викликана
різноманітністю підстав (ознак), кількість й характер яких залежить від завдань, що стоять
перед користувачами інформації: бухгалтерами, менеджерами, економістами. Оцінка запасів
є важливою передумовою ведення обліку цієї ділянки, адже вона впливає на точність фінансових результатів підприємства. Варто розглядати оцінку запасів за їх видами на наступних
етапах їх руху: при надходженні запасів; при вибутті; на дату складання звітності. Відсутність єдиної думки про предмет оперативного контролю нівелює його можливість виділитись
в окрему самостійну функцію управління.
Необхідність регулювання обліку запасів обумовлена нормативними актами, такими як Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», П(С)БО 9 «Запаси» та інші.
Часті зміни у методології обліку та оподаткуванню операцій із запасами дуже впливають на
облікову роботу.
При порівнянні ПСБО та МСФО щодо обліку запасів виявлено, що в Україні питанням
гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і звітності оборотних активів приділяється неабияка увага й дане питання можна характеризувати як найбільш розроблене з боку
методологічної ради обліку та МФУ. Можна відзначити, що П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2
«Запаси» мають спільні та відмінні риси. Так визначення поняття «запасів», умови визнання
їх і основні поняття, пов’язані з ними, а також рекомендації щодо використання методів оцінки
запасів в обох стандартах є тотожними. Основними відмінностями між двома стандартами
є склад запасів, склад витрат, що входять до собівартості. Незважаючи на те, що національні стандарти обліку побудовані на підставі Міжнародних стандартів, виникають розбіжності
обліку в Україні та зарубіжних країнах відповідно до специфіки національної системи. Тому,
необхідно відмовитись від жорсткої регламентації обліку, а саме: удосконалювати національні
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П(С)БО та гармонізувати їх з МСФЗ, також забезпечити належне професійне навчання практикуючих бухгалтерів.
Дослідження фінансового обліку запасів проводилося на підприємстві залізничного транспорту, при цьому з’ясовано, що документування операцій із запасами на підприємстві проводиться із використанням типових форм та із додержанням вимог нормативно-правової бази.
Облік запасів ведеться на рахунку класу 2 «Запаси». Рахунки цього класу об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі за встановленою НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» формою. Інформація про запаси підприємства узагальнюється у таких
формах фінансової звітності: у балансі та примітках до фінансової звітності – залишки запасів; у звіті про фінансові результати – обсяг матеріальних затрат протягом періоду.
На підприємстві фінансовий облік ведеться в програмі «Фінансовий облік, бухгалтерський
облік, статистика» (далі «АСБО ФОБОС»), яка призначена для автоматизації ведення бухгалтерського та податкового обліку на лінійних підрозділах залізниць для зменшення трудовитрат
при веденні документообігу і обробки інформації.
На підприємстві залізничного транспорту існує ряд питань, що потребують доопрацювання, зокрема: необхідність впорядкувати облік транспортно-заготівельних витрат та вибір програми для автоматизації управлінського облікового процесу. Удосконалення методики фінансового обліку запасів в частині формування аналітичних рахунків «Транспортно-заготівельні
витрати» в розрізі запасів, які надходять на підприємство, дозволить формувати інформацію
щодо первинної вартості придбаних запасів в обліку підприємства.
Розроблені рекомендації з використання Система Галактика ERP, оскільки в даній програмі
можна використовувати фукцію управління запасами через застосуваня контуру «Логістика».
На сьогоднішній день використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, однією з яких є програма «Галактика». Система Галактика ERP
- це повномасштабна управлінська інформаційна система, розроблена спеціально для великих
і середніх підприємств, яка має унікальні функціональні можливості. По повноті реалізації
процесів планування ця система не має аналогів серед вітчизняних ІТ-рішень. Головна відмінність від західних систем - відсутня надлишкова функціональність. Необхідність впровадження управлінського обліку запасів обгрунтована впровадженням логістичного підходу. Використання логістичних підходів до процесу управління запасами на підприємстві залізничного
транспорту дасть можливість спростити систему постачання, знизити витрати на просування
матеріальних, фінансових та інформаційних потоків і прискорити оборотність запасів.
Удосконалення аналітичної роботи на підприємстві передбачає впровадження аналізу
ефективності використання запасів. Для узагальнюючої оцінки ефективності управління запасами можуть використовуватися інтегральний показник якості виробництва та інтегральний
показник ефективності управління запасами. Зниження інтегрального показника якості роботи із запасами свідчить про зниження якості управління запасами.
При побудові моделі кореляційно-регресійного аналізу у якості факторів для оцінки впливу
на обсяги запасів обрано: чистий дохід від реалізації, оборотність оборотних активів, собівартість реалізації, коефіцієнт ліквідності загальний, активи, частка запасів в активах, поточні зобов’язання. За результатами моделювання можна стверджувати, що показник середньорічних
залишків запасів існує не ізольовано, а у причинному нерозривному взаємозв’язку із іншими
показниками діяльності.
Впровадження в обліково-аналітичну роботу підприємства залізничного транспорту зазначених пропозицій дозволить ефективно організувати роботу облікового персоналу при формуванні інформації про наявність та рух запасів.
Література:
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КОНТРОЛІНГ В ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є
низький рівень менеджменту. Прийняття неправильних управлінських рішень, які призводять
до банкрутства підприємств є наслідком відсутності на підприємствам системи контролінгу.
Фахівці в галузі санації вважають, що нормальне функціонування підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без упровадження системи контролінгу. Під контролінгом вважають спеціальну, саморегулівну систему методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджменту і включає в себе інформаційне забезпечення,
планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг. Контролінг є одним з запобігливих методів щодо банкрутства підприємства [25].
Оптимізація фінансових результатів за гарантованої ліквідності та платоспроможності
підприємства розглядається як головна мета фінансового менеджменту, для досягнення якої
контролінг вирішує такі основні питання:
• збір та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, що стосується підприємства;
• виявлення та ліквідація “вузьких” місць на підприємстві;
• виявлення й розвиток сильних сторін;
• забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації;
• виявлення резервів зниження собівартості продукції;
• оцінювання повноти та надійності ведення бухгалтерського, операційного та адміністративного контролю;
• розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності;
• аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих та вироблення на
цій основі пропозицій щодо корекції планів або усунення перешкод на шляху їх виконання;
• забезпечення постійного контролю за додержанням співробітниками встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов’язками;
• надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі планування,
розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;
• проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів;
• проведення внутрішнього аудиту та координація своєї діяльності з діями незалежних
аудиторських фірм під час зовнішнього аудиту підприємства з метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки
служби внутрішнього аудиту, уникнувши дублювання зусиль.
Система контролінгу повинна попереджувати і прискорювати виявлення кризових явищ і
забезпечити вжиття адекватних заходів для їх подолання. Одним із попереджувальних заходів
є формування каналів надходження інформації на підприємство та її обробка. Сюди можна
віднести показники виробничого і фінансового обліку, а також інформацію, яка надходить із
зовнішнього середовища.
В процесі планування фінансово-господарської діяльності особливої уваги набуває координація різних функціональних систем, які діють на підприємстві, зокрема всіх ланок системи
управління. Координація забезпечує організацію якомога ефективнішого використання всіх
видів ресурсів (фінансових, трудових, виробничих), що їх має підприємство
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Успішна фінансово-господарська діяльність підприємства майже на 70% (це підтверджено
практикою) залежить від стратегічної спрямованості, на 20% - від ефективного управління і
на 10% - від якості виконання поточних завдань. З огляду на це загальний успіх діяльності
підприємства залежить від якості стратегічного аналізу, реальності стратегічного планування,
рівня реалізації стратегічних завдань.
В разі загрози підприємству банкрутства можна застосовувати чотири види стратегії:
а) Наступальна, яка передбачає активні дії – модернізацію обладнання, запровадження
нових технологій, ефективний маркетинг, підвищення цін, пошук нових ринків збуту
продукції;
б) Стратегія делегування повноважень, яка передбачає делегування проблем підприємства
третім особам – власникам, кредиторам, державі, для того, щоб отримати додаткові фінансові ресурси завдяки збільшенню статутного фонду, одержанню державних гарантій
і захисту в рамках політики протекціоналізму;
в) Стратегія компромісів та конценсусів. Перше – це альянс між кількома учасниками ринку з метою блокування дій сильного конкурента. Стратегія конценсусу спрямована на
злиття двох підприємств в одне з метою якомога повного використання ефекту синергізму та взаємодоповнення сильних і подолання слабких сторін партнерів.
г) Захисна стратегія передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих
підрозділів підприємства, консервацію та розпродаж обладнання, звільнення персоналу,
скорочення окремих частин ринкового сегмента, зниження відпускних цін та скорочення
обсягів реалізації.
На підставі стратегічних цілей та довгострокових планів розвитку підприємства розробляються оперативні плани, основною формою яких є бюджетування. Бюджетування включає
в себе розробку двох основних видів бюджетів: операційного бюджету, який складається з
виробничої програми, плану реалізації, плану витрат тощо та оперативного фінансового плану – це складання балансу надходжень і видатків, платіжного календаря, а також планування
показників прибутків та збитків, балансу підприємства.
Для бюджетування використовують два основні методи: традиційне бюджетування, яке
орієнтується на показники рівня витрат попередніх періодів (які можуть бути невиправдано
завищені) та нуль-базис-бюджетування (ZBB Zero-Base-Budgeting), базою для якого є так
звана “точка-нуль”. Планові показники за цим методом обчислюються на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат, їх складу та структури. Головною метою ZBB є визначення оптимального рівня валових витрат підприємства, а також пріоритетних напрямків
використання обмежених фінансових ресурсів та визначення можливості їх економії[1].
Література
1. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К: КНЕУ‚ 2010. – 412 с.
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спеціальності «Менеджмент»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ВАЖЕЛЬ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших
соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх родин, а
з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом
мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної
плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу
соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників
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трудового процесу. Тому глибоке вивчення закономірностей правильної організації оплати
праці та можливостей її цілеспрямованого регулювання є дуже важливим елементом системи
управління підприємством. Цим і обумовлюється актуальність досліджуваної теми.
Прoблемaми мaтеріaльнoгo мoтивувaння тa стимулювaння персoнaлу як важливого елементу в системі управління підприємством зaймaлись як вiтчизнянi, тaк i зaрубiжнi вченi: В.
Дaнюк, Л. Дoвгaнь, O. Грішньoвa, Г. Кулікoвa, O. Нoвікoвa, В. Oбрoнськa, В. Рaдioнoвa, Н.
Федoркoвa, A. Чекменoв, Г. П’ятницькa, A. Мiщенкo, O. Вiхaнський, A. Зуб, Г. Клейнер, Г.
Гoльдштейн, A. Aрмстрoнг, П. Друкер, Дж. Ньюмен, Ж. Пiрс, Р. Рoбiнсoн, A. Стрiкленд, Г.
Слєзінгер, A. Тoмпсoн, Р. Хендерсoн, Ж. Хiггiнз, A. Чендлер, Д. Шендел, тa ін.
Мoтивaцiйним ядрoм людини є сукупнiсть мoтивiв, пoв’язaних i зумoвлених структурoутвoрюючим мoтивoм дiяльнoстi, внутрiшнiм детермiнaнтoм пoведiнки, якa визнaчaє
йoгo зaгaльну спрямoвaнiсть. Стимулювaння персoнaлу – це зoвнiшнi вaжелi aктивiзaцiї
персoнaлу, тoбтo спoнукaння зa дoпoмoгoю мaтерiaльнoї зaцiкaвленoстi. Дoслiдження типiв
мoтивaцiї прaцiвникiв предстaвленo нa рисунку 1.

Рисунок 1 - Дoслiдження типу мотивації працівників [2, с.435]
Як показують результати дослідження представлені на рисунку1 перевaжнa бiльшiсть працівників у своїй трудoвiй діяльності прагне oтримaти матеріальну винaгoрoду, тобто заробітна плата є головним напрямком мотивації підвищення продуктивності праці та ефективності
діяльності виробництва.
Серед життєвих цiннoстей населення України матеріальний дoстaтoк є пріоритетною цінністю. В таблиці 1 представлено склад та структуру доходів населення України за 1014 – 2017
роки [3].
Таблиця 1 – Склад та структура доходів населення України
Показники складу доходів
населення України

Періоди, роки
2014

2015

2016

2017

млн.грн

%

млн.грн

%

млн.грн

%

млн.грн

%

1516768

100

1772016

100

2051331

100

2652082

100

- заробітна плата

615022

40.55

709590

40.04

898326

43.79 1209097

45.59

- прибуток та змішаний дохід

254307

16.77

323506

18.26

378213

18.44

477854

18.02

- доходи від власності

85114

5.61

80035

4.52

75452

3.68

786.73

2.97

- соціальна допомога та інші
одержані трансфери

562325

37.07

658885

37.18

699340

34.09

886458

33.43

доходи всього
в т. ч.
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Як ілюструють дані таблиці 1 в структурі доходів населення України заробітна плата становить найбільшу складову доходу. Для бiльшoстi працівників oплaтa праці є єдиним джерелом
та засобом для iснувaння, неoбхiдним до поновлення здатності до праці і тому це є нaйвaжливiшим фaктoрoм, що визначає ставлення людини до неї та дійовим інструментом впливу на
загальну систему управління підприємством.
Заробітна плата як економічна категорія, з одного боку, відбиває ціну специфічного товару – робочої сили, визначаючи винагороду працівників з урахуванням кількості та якості
їх праці і будучи стимулом у сфері виробництва та регулятором у сфері обігу, а з іншого – є
важливим елементом собівартості будь-якого продукту. На жаль, законодавство України не
приділяє належної уваги поняттю «вартість робочої сили». Вартість робочої сили – це розмір
коштів, необхідних для її відтворення, включаючи утримання сім’ї, виховання та навчання
дітей, придбання й утримання житла, лікування, задоволення духовних та культурних потреб
тощо. На українському ринку праці вартість робочої сили, ціна праці та розмір заробітної плати – величини, далеко не завжди взаємозв’язані [1, c. 66].
Таким чином, розглянувши питання оплати праці як інструменту управління з метою підвищення ефективності діяльності виробництва можна зробити наступні висновки:
- вивчення проблеми мотивації трудової діяльності має як теоретичне, так i практичне
значення;
- основним мoтивaцiйним фaктoрoм працівників є oплaтa праці, яка для більшості населення України є єдиним джерелом та засобом для iснувaння;
- стратегічна мета оплати праці, як інструменту управління підприємством, полягає у
забезпеченні ефективного матеріального стимулювання з метою розвитку виробництва.
Література:
1. Гребінчук О.А. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання//Економіст.
2018, №4 с.52-55.
2. Сотченко Ю.К. Оплата праці та напрямки її вдосконалення в умовах економічної кризи //
Держава та регіони. – 2008. - №6. – С.433 - 437.
3. Статистична інформація [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
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СЕКЦІЯ 9
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Захарова І. В., к.і.н., доцент, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної,
архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін,
Рябченко О. В., здобувач освітнього ступеня «магістр»
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПРО ОБ’ЄКТИ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
В умовах сучасного розвитку нашого суспільства чітко усвідомлюється той факт, що Україна зможе зайняти гідне місце серед економічно розвинених країн світу тільки завдяки розвитку наукомісткого вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції,
товарів та послуг.
Стійкий розвиток вітчизняного виробництва неможливий без оперативного використання науково-технічної інформації, важливість якої усе більше визначається якісною стороною.
Особливе місце в інформаційній інфраструктурі займає патентна інформація, до якої в даний
час урядовими установами надається вільний доступ. За даними статистики, у патентних базах фахівці науки і техніки знаходять близько 70% необхідної наукової інформації [1].
Специфіка і популярність патентної інформації полягає в тому, що вона сама по собі є
одним із складових елементів державної патентної системи правової охорони промислової
власності. Патентна інформація – це сукупність відомостей про результати науково-дослідницької, проектно-конструкторської та деяких інших видів творчої діяльності, що заявлені на отримання охоронних документів, а також відомості про охорону прав авторів,
заявників та патентовласників на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг [1].
Останніми роками в Україні встановилась тенденція до щорічного збільшення кількості
заявок на видачу охоронних документів майже на всі об’єкти права промислової власності.
У середньому до Укрпатенту щорічно надходить близько 35 тис. заявок (в т. ч. понад 15% від
іноземних заявників), а видається до 25 тис. охоронних документів (патентів, свідоцтв) [1].
Законом визначено, що одним з основних напрямів розвитку інформаційного суспільства
в Україні є «забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема
до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів» [2].
Відповідно до цього, забезпечення потреб в інформації про об‘єкти промислової власності
(далі – ОПВ) є одним з найважливіших напрямів діяльності Державної системи правової охорони інтелектуальної власності й здійснюється декількома шляхами [3, c.56-66]:
1. Функціонує Фонд патентної документації громадського користування (ФГК), який є
структурним підрозділом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної
власності (Укрпатент)» (ДП «УІПВ»). ФГК комплектується національною та зарубіжною патентною документацією й фактично виконує функції державної патентної бібліотеки. Фонд
містить патентну документацію 65 країн світу та 4-х міжнародних і регіональних організацій.
Вона представлена на паперовому та електронному носіях. Значну частину фонду складають
офіційні патентні бюлетені патентних відомств переважно на паперовому носієві. Описи до
патентів на винаходи промислово розвинених країн представлені на CD-ROM та DVD з ретроспективою 10-20 років і більше.
Інформація про склад ФГК та відомості про його щоквартальні поповнення публікуються
на веб-сайті ДП «УІІВ» (http://uipv.org) та його «Відділення патентно-інформаційних послуг,
консультацій та сприяння інноваційній діяльності» (http://iii.ua).
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2. Здійснюється безоплатне комплектування патентно-інформаційних ресурсів України,
насамперед патентних фондів органів національної системи науково-технічної інформації (зокрема, державних центрів науки, інновацій та інформатизації (ЦНІІ) – колишніх
центрів науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ)), національною патентною
документацією на паперових та оптичних носіях, а саме:
– офіційним бюлетенем «Промислова власність»: на паперовому носієві – з 1993 року
по цей час, на оптичних дисках (CD-ROM/DVD) – з 2005 року по цей час;
– описами до патентів України на винаходи (корисні моделі) на паперовому носієві – з
1993 року по 2011 рік включно;
– національним CD-ROM «Винаходи в Україні», який містить описи до патентів України на винаходи (корисні моделі), – з 2005 року по цей час.
3. Створені та постійно актуалізуються національні інформаційні ресурси, доступні на безоплатній основі через Інтернет, зокрема низка баз даних (БД) стосовно ОПВ та інформаційно-довідкових систем (ІДС) про стан діловодства за заявками на ОПВ, а також ІДС,
які містять міжнародні класифікації ОПВ в перекладі українською мовою. Зазначені БД
та ІДС наведені в розділі «Інформаційні ресурси» на веб-порталі Державної служби та в
розділі «Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти
на оптичних носіях» на веб-сайті ДП «УІПВ».
4. Створені та постійно актуалізуються переліки зарубіжних патентних і науково-технічних БД, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті. Ці переліки наведені в розділі
«Гіперпосилання» на веб-сайті «ДП УІІВ».
У ході виконання практично всіх процесів діловодства в ДП «УІІВ», зокрема подання заявок на ОПВ, їх експертизи, публікації національної патентної документації, реєстрації та
видачі охоронних документів на ОПВ застосовуються положення й рекомендації стандартів
Всесвітньої організації промислової власності, що забезпечує стандартизовану обробку інформації, успішну гармонізацію та інтеграцію національної патентної документації у світовий
простір [4, c. 27].
Враховуючи сучасні тенденції та кардинальні зміни у формуванні світового патентного
фонду фахівці Укрпатенту приділяють належну увагу проведенню заходів, які сприяють доступу користувачів різних категорій до зазначених ресурсів та науково-технічної інформації,
що надається безоплатно через Інтернет. Зокрема з метою надання оперативної інформації
щодо безоплатних зарубіжних БД патентної та непатентної інформації здійснюються такі заходи [5]:
1) актуалізація «Переліку адрес зарубіжних патентних баз даних, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті» та «Переліку науково-технічних баз даних та довідкових
ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті», які створені та розміщені
у відповідних розділах веб-сайту Укрпатенту (від 2005 р.);
2) постійний моніторинг нової інформації стосовно зарубіжних патентних баз даних, до
яких надається безоплатний доступ в Інтернеті;
3) підготовка та розміщення на веб-сайті Укрпатенту повідомлень, які містять новини про
безоплатні зарубіжні патентні БД та рекомендації користувачам.
Отже, суть патентно-інформаційного забезпечення полягає у здійсненні сукупності заходів, кінцевим результатом яких є створення сприятливих умов надійного та швидкого отримання споживачами (фізичними та юридичними особами) певних відомостей про об’єкти
промислової власності, а також відомостей стосовно їх охорони, характеру та обсягу прав
заявників і власників охоронних документів.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Одним із обов’язкових компонентів психологічної структури правоохоронної діяльності
є комунікація – професійна взаємодія, координація дій, які побудовані на взаєморозумінні
у виконанні завдань при охороні публічного порядку, веденні переговорів із злочинцями, які
захопили заручників, затриманні правопорушників та притягнення їх до відповідальності.
Сьогодні термін “комунікація” стає необхідним атрибутом не тільки в правоохоронній діяльності, а в інших сферах життєдіяльності суспільного розвитку країни.
Науковці по-різному тлумачать зміст поняття комунікації. У широкому значенні – це різновид взаємодії між тими чи іншими суб’єктами інформаційного впливу за посередництвом
певного визначеного об’єкта, тобто повідомлення. Отже, мова йде про взаємодію певних людей, груп людей, соціальних інститутів, суспільства загалом. В.Бебик пропонує таке визначення поняття комунікації: “Комунікація — це опосередкована і цілеспрямована взаємодія
двох суб’єктів, яка може відбутися як в реальному, так і віртуальному просторі і часі” [1, с.28].
Будь-яка комунікація, вважає він, передбачає передачу інформації, тому визначає відносини і,
як наслідок, взаємовідносини між суб’єктами, які перебувають у процесі комунікації.
За думкою Т. Мотренко “Комунікація – це ефективний засіб усвідомлення місії та ролі
існування людини у світі” [2, с. 4].
Комунікативні підходи у вирішенні неординарних проблем стають вагомим важелем для
виконання складних функціональних обов’язків при застосуванні оперативно-розшукових заходів у профілактиці та протидії злочинності і, як свідчить практика, в критичних ситуаціях,
без попереднього розумного впливу однієї особи (керівника) на іншу (підлеглого), неможливо
подолати не передбачений стресовий стан особи, мобілізувавши її до подальшого виконання
оперативного завдання.
Повертаючись до змісту комунікації, слід відмітити, що із всіх теорій комунікації найбільш
приваблюваною є так звана лінійна модель комунікації, що була сформульована в 1948 році
американським видатним політологом, соціологом і теоретиком комунікації Гарольдом Дуайтом Лассуеллом, яка, не зважаючи на те, що вона за змістом характеризується монологічністю
і в ній відсутній зворотній зв’язок, є важливою для масової комунікації, особливо в кризових
ситуаціях, які переживає на теперішній час Україна в умовах ведення гібридної війни Росії проти нашої держави, з використанням ворожої найсучаснішої інформаційної технології,
спрямованої на одурманювання свідомості громадян та перекручування реальних фактів політичного, соціального та економічного характеру, що призводять до непокори державної влади.
Практичний досвід і власні дослідження свідчать про те, що комунікативний потенціал
працівників правоохоронних органів нерідко знаходяться на низькому рівні. Досить часто
вони не вміють попередити конфліктну ситуацію, вирішити спірні питання, не здатні до кон184

структивного діалогу як із громадянами, так із правопорушниками, не можуть грамотно та
лаконічно висловити свою думку при прийнятті рішення. Все це негативно впливає на ефективність виконання службових завдань.
Комунікативні здібності є дуже важливою складовою професійної діяльності правоохоронця, який повсякденно взаємодіє не тільки із системою правоохоронних органів, а і з громадянами, здійснюючи вплив на них.
Не менш важливим у комунікативних відносинах виступає спілкування – одне із цінних
скарбів, якими володіє людство, воно є необхідною складовою духовних потреб особистості і
зумовлюється, перш за все, способом її буття. Мова спілкування є унікальною і притаманною
лише людині, вона дозволяє передавати будь-яку інформацію і соціальний досвід.
Проблема комунікативних здібностей розглядалась багатьма науковцями в області психології. Так, Л. Б. Орбан-Лембрик розглядає спілкування як феномен соціальної психології,
відзначає, що спілкування відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини. Усунення від
нього позначається на психологічному комфорті учасників комунікативного процесу, а постійне незадоволення соціальними контактами, міжособистісними стосунками породжує поганий
настрій, депресії, зниження активності, погіршення здоров’я, утруднює досягнення поставлених цілей [3, с.1].
Дослідження показують, що міжособистісні відносини, відповідно і спілкування в підрозділах правоохоронних органів, мають низку особливостей, які, в першу чергу, пов’язані із специфікою службової діяльності. Спілкування тісно пов’язане із психологічним впливом, а якщо
розглядати діяльність працівника поліції під час виконання службово-бойових завдань, то без
психологічного впливу налагодження контактів не можливе. Саме спілкування стає одним із
психологічних інструментаріїв впливу на правопорушника.
Таким чином, високий професіоналізм працівників правоохоронних органів неможливий
без формування високого комунікативного потенціалу. Позитивне ставлення до людей, майстерність говорити, налагодження та підтримання контактів, уміння привернути до себе увагу, безперешкодно долати бар’єри спілкування та вирішувати конфліктні ситуації, ефективно
впливати на правопорушників з метою бажаних змін поведінки, допоможуть більш ефективно
здійснювати свої функціональні обов’язки щодо захисту законних інтересів суспільства та
держави від протиправних посягань.
Для того, щоб покращити свої комунікативні можливості працівнику правоохорони необхідно, навчитись бачити ті елементи з яких складається спілкування, розуміти його закономірності, вміти управляти процесом спілкуванням як єдиним цілеспрямованим комплексом
впливу на іншу особу. Чітка послідовність та злагодженість аспектів комунікації, знання та
вдале володіння технікою спілкування на високому рівні, вміння використовувати його закономірності значно підвищать ефективність комунікативного впливу на правопорушника, під
час виконання службово-бойових завдань.
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КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Те, що інформація має цінність, люди усвідомили дуже давно – недарма листування сильних світу цього здавна було об’єктом пильної уваги їх недругів і друзів. Саме тоді й виникла
задача захисту цього листування від надмірно цікавих очей. Люди намагалися використову185

вати для вирішення цього завдання найрізноманітніші методи, і одним з них був тайнопис
– вміння складати повідомлення таким чином, щоб його зміст був недоступний нікому, крім
посвячених у таємницю.
Сучасне суспільство все більшою мірою стає інформаційно-обумовленим, успіх будь-якого
виду діяльності все сильніше залежить від володіння певними відомостями і від відсутності
їх у конкурентів. І чим сильніше проявляється зазначений ефект, тим більш потенційні збитки
від зловживань в інформаційній сфері, і тим більша потреба в захисті інформації.
Серед усього спектру методів захисту даних від небажаного доступу особливе місце займають криптографічні методи. На відміну від інших методів, вони спираються лише на властивості самої інформації і не використовують властивості її матеріальних носіїв, особливості
вузлів її обробки, передачі і зберігання.
Криптографічні методи захисту інформації – це спеціальні методи шифрування, кодування
або іншого перетворення інформації, в результаті якого її зміст стає недоступним без пред’явлення ключа криптограми і зворотного перетворення. Криптографічний метод захисту самий
надійний, оскільки охороняється безпосередньо сама інформація, а не доступ до неї (наприклад, зашифрований файл не можна прочитати навіть у випадку крадіжки носія). Даний метод
захисту реалізується у вигляді програм або пакетів програм.
Для сучасних криптографічних систем захисту інформації існують такі загальноприйняті
вимоги:
• зашифроване повідомлення повинно піддаватися читанню тільки при наявності ключа;
• число операцій, необхідних для визначення використаного ключа шифрування за
фрагментом шифрованого повідомлення і відповідного йому відкритого тексту, має бути
не менше загального числа можливих ключів;
• число операцій, необхідних для розшифрування інформації шляхом перебору різноманітних ключів повинно мати сувору нижню оцінку і не виходити за межі можливостей
сучасних комп’ютерів (з урахуванням можливості використання мережевих обчислень);
• знання алгоритму шифрування не повинно впливати на надійність захисту;
• незначна зміна ключа повинна приводити до істотної зміни виду зашифрованого повідомлення навіть при використанні одного і того ж ключа;
• структурні елементи алгоритму шифрування повинні бути незмінними;
• додаткові біти, що вводяться в повідомлення в процесі шифрування, повинні бути повністю та надійно сховані в зашифрованому тексті;
• довжина шифрованого тексту повинна бути рівною довжині вихідного тексту;
• не повинно бути простих і легко встановлюваних залежностей між ключами, що послідовно використовуються в процесі шифрування;
• будь-який ключ з безлічі можливих повинен забезпечувати надійний захист інформації;
• алгоритм повинен допускати як програмну, так і апаратну реалізацію, при цьому зміна
довжини ключа не повинна вести до якісного погіршення алгоритму шифрування.
Криптосистеми поділяються на симетричні та з відкритим ключем (асиметричні).
У симетричних криптосистемах і для шифрування, і для дешифрування використовується
один і той же ключ.
У системах з відкритим ключем використовуються два ключі – відкритий і закритий, які
математично пов’язані один з одним. Інформація зашифровується за допомогою відкритого
ключа, який доступний усім бажаючим, а розшифровується за допомогою закритого ключа,
відомого тільки одержувачу повідомлення.
Криптографічні методи у симетричних криптосистемах можна звести до таких класів перетворень:
• підстановка – символи тексту, що зашифровується, замінюються символами того ж або
іншого алфавіту відповідно до заздалегідь визначеного правила;
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• перестановка – символи тексту, що зашифровується, переставляються за деяким правилом в межах заданого блоку переданого тексту;
• аналітичне перетворення – текст, що зашифровується, перетворюється за деяким аналітичним правилом, наприклад, гамування – полягає в накладенні на вихідний текст деякої
псевдовипадкової послідовності, що генерується на основі ключа;
• комбіноване перетворення – представляє собою послідовність (з можливим повторенням і чергуванням) основних методів перетворення, застосовується до блоку (частини)
тексту, що зашифровується.
Криптосистеми з відкритим ключем спираються на один з наступних типів незворотних
перетворень:
• розкладання великих чисел на прості множники;
• обчислення логарифма в кінцевому полі;
• обчислення коренів алгебраїчних рівнянь.
Усі криптографічні алгоритми можна використовувати з різними цілями, зокрема:
• для шифрування інформації, тобто приховування змісту повідомлень і даних;
• для забезпечення захисту даних і повідомлень від модифікації.
З найпоширеніших методів шифрування можна виділити американський алгоритм шифрування DES (Data Encryption Standart, розроблений фахівцями фірми IBM і затверджений
урядом США 1977 року) із довжиною ключа, що може змінюватися, та алгоритм ГОСТ 2814789, який був розроблений та набув широкого застосування в колишньому СРСР і має ключ
постійної довжини. Ці алгоритми належать до симетричних алгоритмів шифрування.
Другою метою використання криптографічних методів є захист інформації від модифікації, викривлення або підробки. Цього можна досягнути без шифрування повідомлень, тобто
повідомлення залишається відкритим, незашифрованим, але до нього додається інформацію,
перевірка якої за допомогою спеціальних алгоритмів може однозначно довести, що ця інформація не була змінена. Для симетричних алгоритмів шифрування така додаткова інформація
- це код автентифікації, який формується за наявності ключа шифрування за допомогою криптографічних алгоритмів.
Вибір того чи іншого методу залежить від структури системи і технології обробки даних.
Жоден із методів не забезпечує «абсолютного» захисту інформації, але гарантує, що вартість
«злому» у кілька разів перевищує вартість зашифрованої інформації.
Література:
1. Інформаційна безпека держави : навчальний посібник / В. М. Рудницький, С. О. Гнатюк, Н.
В. Лада, Р. В. Бреус. - Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 359 с.
2. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посіб. / Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.
– К., УБС НБУ : Знання, 2010. – 515 с.
3. Классификация криптографических методов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
csaa.ru/klassifikacija-kriptograficheskih-metodov/.
4. Порівняння симетричних з асиметричними криптосистемами [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sucasnikriptosistemik/home/porivnanna-simetricnihz-asimetricnimi-kriptosistemami.
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СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Головним завданням інформатизація ставить створення інформаційно-освітнього середовища в контексті підвищення якості загальної освіти.
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Єдиний інформаційний простір будь-якої освітньої установи є системою, в якій задіяні і
на інформаційному рівні пов’язані між собою всі учасники навчального процесу. Учасниками,
що безпосередньо залучаються до процесу створення і функціонування єдиного інформаційного простору освітньої установи можна визначити наступні групи – адміністрація, тьютори,
слухачі, батьки.
Аналіз основних напрямів роботи освітньої установи і завдань, що розв’язуються, поділяє
основні виробничі процеси на три великі групи:
1. Планування, організація і оперативне управління навчальним процесом, як базовим виробничим процесом школи;
2. Адміністративне управління функціонуванням школи і забезпеченням освітнього процесу з дотриманням всіх необхідних зовнішніх і внутрішніх форм звітності;
3. Організація і забезпечення змісту освітнього процесу.
Отже, інформаційними зв’язками основних груп учасників інформаційного простору є інформаційні потоки, які діляться на три основні групи, базові виробничі процеси освітньої
установи, що реально відображають її діяльність, а також низку самостійних додаткових інформаційних потоків, що відображають виконання допоміжних функцій забезпечення діяльності установи.
У найзагальнішому вигляді, формування інформаційного простору будь-якої освітньої
установи відбувалося за наступним алгоритмом:
1. Формується базова інформація, наочним відображенням якої слугує інформація загального доступу.
2. Інформація загального доступу обробляється і конкретизується в системі планування і
управління навчальним процесом.
3. Основна частина конкретизованої інформації з блоку планування і управління навчальним процесом передається в блок адміністрування діяльності установи і блок забезпечення змісту освітнього процесу, де відбувається її подальша обробка, архівація і зберігання.
4. Інформація загального доступу і конкретизована (оброблена) інформація з блоку адміністрування і забезпечення змісту потрапляє в модулі додаткового забезпечення, де відбувається подальша робота з нею.
5. На основі обробленої в системах і модулях інформації формується звітна документація [1].
Щодо комп’ютерної реалізації моделі побудови єдиного інформаційного простору, необхідно було сформувати ієрархічну модель взаємодії виділених раніше груп основних і додаткових
інформаційних потоків, встановлено принципи їх взаємодії, визначено структуру створюваного інформаційного простору і запропоновано підходи (визначити спонукальні причини) до
його формування (рисунок 1).
Запропонована ієрархічна модель інформаційно-аналітичного освітнього середовища дає
змогу більш ефективно застосовувати управлінські інформаційні системи, спеціалізовані
комп’ютерні системи управління навчанням (LMS-системи), системи управління навчальним
контентом (LCMS-системи) з позицій їх вбудовування в інформаційно-освітнє середовище.
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Рисунок 1 - Узагальнена ієрархічна модель єдиного інформаційного простору
Література:
1. Топузов М.О. Проектування інформаційно-освітнього середовища опорних закладів
освіти в підручнику для керівника // Проблеми сучасного підручника. 2018. Випуск 20.
С. 473-485.
2. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору
системи освіти України: монографія / В.В.Лапінський, А.Ю.Пилипчук, М.П.Шишкіна та
ін.; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова. К.: Педагогічна наука, 2010. 160 с.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Значення документаційного забезпечення як однієї із сфер управлінської діяльності визначається рядом факторів і, насамперед, його універсальністю. Основу інформаційного забезпечення будь-якої системи в наш час складають традиційні машинописні, рукописні та
друкарські документи. Інформація, яка в них міститься, може бути використана (зафіксована,
оброблена, систематизована, передана і т. ін.) тільки при здійсненні ряду діловодних операцій.
Тому вдосконалення управлінської діяльності залежить не тільки від моральних, ділових та
особистих якостей працівників апарату управління, мотивації його діяльності, раціональних
організаційних структур, ефективних управлінських рішень, але й від правильно організованого документаційного забезпечення (і діловодства) [2].
Виробничо-господарська діяльність підприємств і організацій дуже різноманітна. Різні
факти, події явища вимагають відповідного оформлення, а це викликає необхідність у складанні різних за назвою, формою, змістом документів, тому актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі інформаційно-документаційного забезпечення в системі підвищення
ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому.
Інформаційно-документаційне обслуговування виступає головною забезпечувальною
функцією управління, виконання якої потребує спеціальних, професійних знань. Від того, як
поставлена ця робота залежить оперативність, чіткість у діяльності будь-якого суб’єкта.
Служба діловодства, як серцевина організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу
співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своєму підприємству, поліпшувати
процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів[4].
Систему інформаційно-документаційного забезпечення установи розглядали такі науковці та практики як Антонюк В.А., Береза А.М., Василик О.Д., Годун В.М., Горьовий Л.Є.,
Дрогаль Т., Завгородний В.П., Карацюба А.М., Левченко Ф.А., Орленко Н.С., Писаревська
Т.А., Савченко В.Я., Святобог В.В., Сендзюк М.А., Рогач І.Ф., Швець М.Я. та інші.
У сучасних установах діловодство стає високотехнологічним виробничим процесом, системою організаційного, інформаційного, аналітичного, правового, ретроспективного та прогнозного забезпечення її функціонування, документування управлінської інформації й організації обігу службових документів, в т.ч. електронних
Автоматизація роботи з документами, що циркулюють в організації, має найважливіше значення для підвищення ефективності діяльності системи управління в цілому. Найбільш ефективними
напрямками використання електронних технологій у традиційному діловодстві є:
1. Підготовка документів з використанням електронних технологій - здійснюється за правилами і з використанням форм і бланків уніфікованих документів. На виході тексти
переводяться на папір і набувають у відповідності з діючими правилами форми документів.
2. Електронна передача інформації використовується для прискорення її доставки споживачам з подальшим виведенням документів на папір.
3. Актуальним завданням є визначення місця факсимільної передачі документа у системі
традиційного діловодства [1, с.26 ].
Ефективність роботи з документами залежить від впровадження інформаційних технологій та електронного обміну даними. Велике значення в цьому напрямку має використання
комп’ютерів та комп’ютерних мереж на підприємствах України, динаміку яку представлено
в таблицях 1 та 2.
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Таблиця 1- Використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж на підприємствах України
(сформовано автором за даними [3])
№

Показники

Періоди, рік

1

Частка підприємств які протягом року (%)

1.1

використовували комп’ютери

2015

2016

2017

93.4

95,2

95.1

1.2

мали доступ до 97,4
мережі Інтернет

97.9

98.2

1.3

мали веб-сайт

44.4

40.2

33,6

Таблиця 2 – використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж на підприємствах України
за їх розміром (сформовано автором за даними [3])
Підприємств із середньою кількістю працівників
до 50 осіб
50-249 осіб
250 і більше осіб
Показники
періоди, рік
2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015 2016

2017

Частка підприємств які протягом року використовували
комп’ютери , %

91.7

94.0

93.8

98.6

98.9

98.7

99.8

99.9

99.6

Частка підприємств які протягом року мали доступ до
мережі Інтернет, %

96.9

94.5

97.8

98.8

99.1

99.3

99.6

99.7

99.6

Частка підприємств які протягом року мали веб-сайт, %

29.0

39.9

35.0

42.8

54.1

50.1

62.1

73.5

70.8

Дані вищенаведених таблиць свідчать про те, що інформаційно-документаційне забезпечення вітчизняних підприємств базується на широкому застосуванні засобів комп’ютерної та
комунікаційної техніки. Це дає змогу підвищувати ефективність роботи підприємств і організацій, оптимізовувати за заданими критеріями використання ресурсів, скорочувати документообіг з переходом до електронних технологій управління.
Таким чином, інформаційно-документаційне забезпечення управління відіграє важливу
роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств і організацій шляхом інформаційно-аналітичної, методологічної та інструментальної підтримки менеджменту, а отже, посідає одне
з основних місць в управлінні.
Література:
1. Баласанян В. От традиционного делопроизводства к електронному документообороту / В.
Баласанян // Мир связи. - 2015. - № 12. - С. 25-26
2. Бездрабко В. Діловодство - документаційне забезпечення управління – керування документаційними процесами: термінологічні межі та розмежування значень [Електронний
ресурс] / В. Бездрабко // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. № 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/
Vdakk/2016_1/26.pdf . - 23.10.16
3. Збірник «Статистичний щорічник України». Архів. [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
4. Документаційне забезпечення управління / Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Діловодство
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Важливою складовою організації системи управління та реалізації управлінських процесів безумовно є належне інформаційне забезпечення. Інформаційне забезпечення управління
являє собою збір, обробку, сортування та зберігання необхідної для управління інформації та
перетворення її до необхідної форми задля отримання та впровадження управлінських рішень.
Від вчасного отримання менеджером точної інформації та оперативності її обробки залежить
чітке та правильне управлінське рішення. А від вчасної передачі управлінських рішень та точності їх донесення, залежить їх впровадження. Тому саме належне та якісне інформаційне
забезпечення прямо впиває на управлінські процеси і являє собою безперервний процес[1;2].
Формування вчасної та точної реалізації процесу управління для будь-якої організації
(об’єкта господарювання), як на рівні внутрішніх рішень, так і на рівні розв’язання зовнішніх
комунікативних взаємозв’язків, потребує швидкого та точного оперування інформаційними
потоками матеріальної та нематеріальної форми. Сучасний розвиток інформаційних технологій (ІТ), інформаційних систем (ІС) та інформаційних ресурсів достатньо стрімкий та випереджальний, але впровадження інформаційних технологій у систему управління значно повільніше та не встигає за їх власним розвитком. Процес інтеграції сучасних технологій керування
інформаційним забезпеченням в системі управління є об’єктом вивчення та дослідження [3].
Основними важливими засобами інформаційного забезпечення управлінських процесів є
матеріальні форми інформації у вигляді різних документів (плани, графіки, накази, розпорядження, звіти, аналізи тощо), схем, рисунків, макетів тощо. Окрім цього вони можуть бути як
в електронному, так і в паперовому вигляді, що також частково є вирішальним.
Традиційно консервативний спосіб документообігу в паперовій формі досі залишається
широко використовуваним способом інформаційного забезпечення управління, хоча і має значний ряд недоліків. Завдяки переходу від рукописного способу створення паперових документів до механізованого, необхідний час та зусилля, які необхідні для виготовлення документів,
порівняно зменшилися. В той же час способи розповсюдження управлінської інформації в
паперовому вигляді залишається сталою (кур’єрська розсилка) та повільною. Окрім цього наявність паперових документів потребує додаткових заходів контролю за документообігом та
значних за розміром місць для зберігання (архів). На додаток частина паперових документів
може втрачатися у процесі роботи (до 15%), що потребує додаткового часу та ресурсів на їх
пошуки [4]. Ці недоліки певним чином змушують переходити до сучасного діловодства – електронного документообігу.
Згідно зі статтею 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів
створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та
у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Електронні документи мають перевагу над традиційними завдяки швидкості та зручності
розповсюдження інформації, зменшення витрат часу та матеріальних засобів для виготовлення копій. Використання електронного документообігу дає можливість одномоментного розповсюдження управлінської інформації до усіх об’єктів управління, дистанційного колегіального обговорення та редагування документа. Правильна організація електронного діловодства
дозволяє систематизувати та полегшити доступ до управлінської інформації, прискорити пошукові процеси та уникнути втрати будь-якого документа під час виробничих процесів. Відпадає потреба у значних площах для зберігання документів (архіву). [5]
Разом з тим електронний документообіг має ряд недоліків та труднощів щодо реалізації
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його у системі управління. Така організація потребує оснащення усіх структурних підрозділів, а інколи і кожного робочого місця, технічними засобами (персональними комп’ютерами,
ноутбуками, планшетами тощо) та відповідно мережею зв’язку для двостороннього обміну
інформацією між суб’єктом та об’єктом управління на всіх рівнях відповідно. Виникає необхідність регуляції переліку відповідальних осіб, які мають право ставити цифровий підпис та
відповідно володіти ним. Крім того постає питання обмеження тривалості юридичної сили
архівних документів, які мають цифровий підпис, так як дія цифрового підпису складає два
роки. Наступною проблемою переходу на систему електронного документообігу є можливий
несанкціонований доступ до внутрішньої інформації, що може принести значних збитків.
Особливу увагу на етапі впровадження електронного документообігу слід приділити негативно налаштованим на зміни у роботі працівникам, яким необхідно навчатися інноваціям,
але вони проявляють часто значний супротив. [6;7].
Таким чином, для існування досконалої форми управління необхідна організація інформаційної системи відповідно до умов розвитку інформаційних технологій сучасності, фінансове
забезпечення технічної сторони, ефективна робота з кадрами на етапі модернізації системи, а
також у сфері освіти з метою уніфікації необхідних знань у рамках інформаційного менеджменту та діловодства. Але зосередженість сучасної моделі інформаційної системи в межах
одного суб’єкта господарювання не вирішить проблему глобальної інформаційної підтримки.
Виникає потреба глобалізація новітніх моделей інформаційного забезпечення управління на
усіх рівнях незалежно від форм власності задля формування безперешкодного інформаційного простору при управлінських взаємодіях як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.
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БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Бібліотека - один з найдавніших культурних інститутів. За довгий період людської історії
її соціальні функції зазнали істотних змін. Призначенням перших бібліотек було зберігання
документів. З часу свого виникнення до сьогоднішніх днів бібліотека пройшла перший етап
еволюції суспільної місії: від обслуговування потреб правлячої еліти до задоволення суспільних потреб. Бібліотека перетворилася на соціальний інститут, що включає інформаційні та
культурні компоненти і забезпечує стійкість зв’язків і відносин в рамках суспільства.
Особливість сучасної епохи полягає в тому, що вона є ареною відразу двох революцій,
ментальної та технологічної: перша пов’язана з процесом глобалізації та формуванням нової
культурної парадигми, друга - з наслідками техногенного вибуху в сфері комунікацій[4, с. 7].
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Суспільні трансформації впливають на бібліотеки настільки рішуче, що змінюють не тільки
всю систему бібліотечного праці та бібліотечних ресурсів, а й вперше ставлять питання про
«межі» бібліотечного простору і самих основах існування традиційних бібліотек та їх функцій. Зміна ролі, призначення бібліотек відбивається на взаєминах бібліотеки з суспільством та
окремими соціальними інститутами, веде до трансформації професійних цінностей бібліотечної етики, професійної свідомості бібліотечної спільноти.
Актуальність теми полягає в дослідження інформаційних процесів як фактора впливу на
розвиток новітніх форм роботи бібліотек.
Оскільки інформація вважається сьогодні головним досягненням людства і велика її частина акумулюється у бібліотеці, то, відповідно, - головною місією бібліотеки є інформаційна.
Реалізуєть¬ся вона за декількома напрямами.
Першим - є входження бібліотеки до інформацій¬ного простору - як світового, так і загальноукраїнського та регіонального. Сьогодні бібліотеку не можна навіть уявити без комп’ютерів, Інтернету, електронної бібліотеки, тематичних, бібліографічних і повнотекстових баз даних, мережних послуг.
Другим напрямом реалізації інформаційної місії є забезпечення конкурентоспроможності
бібліотеки в умовах інформаційного ринку та знаходження нею свого місця в інформаційному
просторі - і не тільки України, а й світовому.
Оптимальне використання наявного інформаційного потенціалу - третій напрям реалізації
інформаційної місії бібліотеки[1, с. 17].
Саме інформаційна діяльність бібліотечних установ має найбільш дійсні й позитивні перспективи в реалізації та закріпленні людських ідеалів, цінностей і норм гармонійного розвитку в сучасному світі. Цій проблемі присвячували свої дослідження такі вчені як І.Скипор, Н.
Колкова, Н. Гендина та Г. Стародубова. Зазначимо, що вони присвячені, зокрема, формуванню
інформаційної культури особистості в межах бібліотек і освітніх закладів. Наукову цінність
для дослідження окремих питань функціонування бібліотек мали праці О. Онищенка, В. Горового, Т. Гранчак, В. Ільганаєвої, Р. Мотульського, М. Сенченка, М. Слободяника, Д. Солтона,
Л. Філіпової, А. Чачко, Я. Шрайберга.
Головним завданням бібліотек завжди було збирання, зберігання, поширення, виробництво
та використання загальнодоступної інформації. На сьогодні ж бібліотеки повинні перетворювати її (інформацію) в цінний національний потенціал, від якого може залежати сталий розвиток усього українського суспільства[6, c. 63].
Сьогодні бібліотека стає інформаційним центром, необхідним абсолютній більшості населення. Інформаційна функція стає пріоритетною, відмінною рисою її є аналіз, обробка, оперативне доведення до користувача, а інформація стає товаром, який набуває концептуального, фактографічного характеру, що узагальнює вже готові результати інформаційного пошуку [1, c. 17–18].
Саме потреба у виробленні системного представлення інформаційних знань і створення
концепції підготовки людини до життя в інформаційному суспільстві й робить актуальним
дослідження ролі інформації і знань, які співвідносяться зі сферою інформаційної діяльності людей у суспільстві, тобто з реалізацією всього комплексу інформаційних процесів, що
використовуються людиною. У цьому ракурсі різноманітним і складним соціальним явищем
в умовах формування інформаційного простору постає інтелектуальний (у тому числі науково-освітній, інформаційний та комунікаційний) потенціал і його головна складова – знання та
інформація[2, с. 317].
Світовий досвід показує, що важливим кроком у розвитку бібліотек і забезпечення ними
інформаційних потреб користувачів є обов’язкове створення інформаційно-бібліотечних мереж[5, c.16]. Будучи однією з ланок у мережі бібліотечних та інформаційних установ, вона
зможе працювати так, щоб забезпечувати доступ до інформації кожній людині, де б та не перебувала. Така мережа має бути спрямована не лише на розвиток інформаційного потенціалу
країни, а й на те, щоб забезпечити рівність усіх громадян у можливості доступу до потрібних
їм джерел, задовольнити їхні особисті й суспільні інтереси в інформації та підняти престиж
освіченості, культури й авторитет бібліотечних установ [3, c. 22−23].
Таким чином, організація сучасної бібліотечної системи України повинна ґрунтуватися не
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лише на автоматизації окремої бібліотеки. Головна мета її – створення єдиного всеукраїнського інформаційного простору та інтеграція у світовий бібліотечний інформаційний простір. Для
досягнення цієї мети необхідно вирішити ряд завдань:
по-перше, удосконалення бібліотечно-бібліографічної інформації й публікації текстів у
електронному вигляді;
по-друге, забезпечення доступу через Інтернет до бібліографічної інформації та повнотекстових баз даних;
по-третє, забезпечення електронних засобів пошуку й обслуговування запитів на інформаційні ресурси бібліотеки.
З розвитком комп’ютерних і телекомунікаційних технологій інформаційний простір бібліотеки розширюватиметься до міжбібліотечного, міжрегіонального, а з часом його межі стануть
ще ширшими.
Література:
1. Бабич В. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури
/ В. Бабич // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – C. 17–20.
2. Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А.
Стародубова, Ю. В. Уленко. – Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2006. – 512 с.
3. Коваль Т. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти / Т. Коваль
// Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – C. 20–23.
4. Філіпова Л. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі:
теорія, організація, технологія : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 07.00.08 / Л. Філіпова
; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 34 с.
5. Чачко А. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие /
А. Чачко. – Москва : Либерия, 2014. – 88 с.
6. Шрайберг Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища шк. – 2017. – № 4. – C. 60–74.
Чернова Л.Ю., викладач вищої категорії,
Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка

ВИКОPИСТАННЯ КОМП’ЮТЕPНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОPГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ЯК ФАКТОP ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПPАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасна фаза соціально-економічного розвитку суспільства, впровадження новітніх
комп’ютерних технологій в усі сфери суспільної діяльності детермінує значення документа як
матеріального носія фіксації інформації, як основного інформаційного ресурсу підприємства
(організації), робота з яким потребує плавильної організації.
Документи забезпечують інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень на
всіх рівнях і супроводжують всі бізнес-пpоцеси. Саме тому сьогодні питання створення, накопичення, зберігання, архівації, аналізу, обробки інформації постають на новому, більш якісному рівні, а правильна організація діловодства на підприємствах і організаціях будь-якої форми
власності впливає на ефективність та результати їх діяльності.
У діловодстві застосовуються традиційні способи створення і обробки документів. Використання комп’ютерних технологій, для яких характерні висока гнучкість, мобільність
і здатність пристосовуватися до різних умов роботи, відкриває нові перспективи для високопродуктивного документаційного забезпечення сфери управління. Ефективність організації діловодства теж істотно підвищується з переходом на комп’ютерне опрацювання ділової
документації.
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З появою комп’ютерної техніки, окрім паперу, широко використовуються такі носії інформації, як жорсткі диски, CD- і DVD-диски, flаsh-пам’ять, карти пам’яті, смаpт-каpти тощо.
Головною перевагою цих носіїв є їх універсальність, тобто можливість запису і збереження
в єдиній цифровій формі інформації будь-якого виду – звукової, текстової, відео, графічної.
Збільшення обсягів обробки інформації, зростання руху документообігу на підприємстві (організації) та впровадження персональних комп’ютерів в усі галузі життя сприяють появі інтегрованих діалогових систем автоматизації діловодства й електронного документообігу. Розроблені та запропоновані на ринку програмного забезпечення комплексні програмні рішення, що
повністю враховують специфіку ведення вітчизняного діловодства: мову, структуру, традиції
побудови, нормативні вимоги, перспективи адаптації й технологію автоматизації, сеpед яких
«Dоcumеntum», «LаnDоcs», «еDОCS», «ОРTIMА-WоrkFlоw», ISIDА еDоc, «CОRРОRАTЕ
BUSINЕSS», «ЕВФРАТ-Документооборот», «ДЕЛО», «UMS Dоcs», «DоcUnity», «Мастер-Док»,
«DоcsVisiоn», «ЕСКАДО», «Босс-Референт» тощо [20].
Так, повнофункціональна платформа «Dоcumеntum», що розроблена фірмою ЕМС, є світовим лідером ринку Еntеrрrisе Cоntеnt Mаnаgеmеnt систем і призначена для управління неструктурованою корпоративною інформацією підприємства на всіх стадіях життєвого циклу.
Платформа дає можливість користувачам працювати з різними типами документів і файлів. Це
і текстові документи, інженерні креслення, документи XML, образи відсканованих паперових
документів, аудіо- і відео-файли тощо. Рішення на базі платформи «Dоcumеntum» використовують понад 1400 світових фірм і компаній, у тому числі Bаyеr АG, BЕА Systеms, Bеchtеl, BОC
Gаsеs, BР, Ciscо, Dеltа Аirlinеs, Dоw Chеmicаl, FDА, Fоrd Mоtоr Cоmраny, Hеwlеtt-Раckаrd,
Hyundаi, IRS, Jоhnsоn & Jоhnsоn, McDоnаlds, Mеrck & Cо., Nоkiа, РерsiCо, Рfizеr, Рru¬dеntiаl
Insurаncе, Siеbеl, Sоny Рicturеs Еntеrtаinmеnt, Thоmsоn Lеаrning, Unitеd Аirlinеs и Yаhоо.
З 1997 р. на ринку систем електронного документообігу представлена платформа побудови корпоративних систем управління документами та звітністю підприємства «LаnDоcs», на
основі якої розроблені та впроваджуються системи автоматизації адміністративного діловодства та управління бізнес-процесами, що інтегровані в загальне корпоративне інформаційне
середовище.
Гнучким комплексом додатків для управління інформаційними ресурсами підприємства,
удосконалення бізнес-процесів, оптимізації процесів передачі знань і колективної роботи у
масштабах великого підприємства характеризується система електронного документообігу
«еDОCS», яка забезпечує управління всім життєвим циклом корпоративної інформації підприємства (документи, записи, зображення тощо).
Комплексною прикладною платформою для створення рішень у галузі управління документами, у тому числі засобів криптографічного захисту інформації, що інтегрує в собі інформаційні технології провідних зарубіжних розробників, є система «ОРTIMА-WоrkFlоw».
Користувачами цього програмного продукту є Національний банк України, Державне Казначейство України, ВАТ «Транс контейнер», «Сибур-Холдинг», Lаtеkо банк (Латвія) та інші.
Комплексна система електронного діловодства «ISIDА еDоc» має цілий набор функцій зі
створення, обігу, зберігання і використання корпоративних електронних документів, що мають цифровий підпис.
Для комплексної, наскрізної автоматизації документообігу, швидкої взаємодії клієнтів і
співробітників, а також бюджетування в комерційних організаціях призначена система оперативного управління «CОRРОRАTЕ BUSINЕSS». Система електронного документообігу
«ЕВФРАТ-Документооборот», розроблена відповідно до рекомендацій Wоrkflоw Mаnаgеmеnt
Cоаlitiоn, відповідає вимогам стандарту ISО 9000 і дозволяє автоматизувати документообіг
будь-якої компанії.
З 1996 р. ефективно використовується у невеликих комерційних компаніях і в розподілених
холдингових або відомчих структурах система автоматизації процесів діловодства та ведення
електронного документообігу «ДЕЛО».
Для ефективної організації та контролю ділових процесів, пов’язаних з документообігом,
призначена система «UMS Dоcs», архітектура якої базується на використанні wеb-технологій
організації робочого місця і дозволяє об’єднати в єдину модель документообігу не тільки окремі структурні підрозділи компанії, але й мережі філіалів орга¬нізації, що відділені один від
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одного. Система «UMS Dоcs» підтримує повний цикл роботи з електронними документами в
поєднанні з традиційним «паперовим» діловодством.
Повнофункціональна система електронного документообігу і управління бізнес-процесами «DоcUnity» розроблена з використанням сучасних стандартів програмування і технологій,
заснованих на специфікації J2ЕЕ, з метою автоматизації ділових процесів обробки, маршрутизації вхідних, вихідних, організаційно-розпорядчих і договірних документів.
Автоматизована система документаційного забезпечення управління підприємством
«Мастер-Док» розроблена з урахуванням вимог MоRеc 2 Євросоюзу до «Систем управління
електронними офіційними документами».
Розроблено та успішно реалізується компанією Інтерпроком універсальне рішення «ЕСКАДО» (Електронна Система Комплексної Автоматизації Документообігу) для автоматизації процесів діловодства і ведення електронного документообігу в компаніях фінансового і
консалтингового секторів, у транспортних компаніях, у закладах охорони здоров’я, державних організаціях, підприємствах і міжгалузевих холдінгах. Система створена на мережевій
платформі IBM Lоtus, сумісна з Mаc ОS і Windоws 32/64-bit, підтримує повноцінну роботу
користувачів віддалено через будь-який wеb-браузер, а також з мобільних пристроїв Аndrоid,
iРhоnе, iРаd, Windоws Mоbilе.
Програмний продукт, призначений для створення автоматизованих корпоративних рішень
з управління документами і бізнес процесами «DоcsVisiоn» включає предметноорієнтовану
платформу з відкритими інтерфейсами прикладного програмування.
Активно впроваджується система електронного документообігу на платформі IBM Lоtus
«Босс-Референт», що призначена для автоматизації управлінсько¬го документообігу і діловодства. За даними компанії DSS Cоnsulting, система «Босс-Референт» сьогодні залишаєть¬ся
одним із лідерів рішень класу ЄСМ (Еntеrрrisе Cоntеnt Mаnаgеmеnt).
Використання в сучасному діловодстві комп’ютерних технологій підвищує ефективність
управлінської діяльності, прискорює рух документів на підприємстві та зменшує трудомісткість і затрати часу на їх опрацювання. Системи автоматизованого документообігу формують
нове покоління систем автоматизації підприємства, основними об’єктами автоматизації яких є
документи (у найширшому їх розумінні, від звичайних паперових до електронних будь-якого
формату і структури) і бізнес-процеси, що представ¬ляють рух та обробку цих документів.
Такий підхід до автоматизації підприємства є універсальним і конструктивним, забезпечуючи
автоматизацію документообігу і бізнес-процесів підприємства в рамках єдиної концепції та
єдиного програмного інструментарію.
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СЕКЦІЯ 10
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
Данилова Н.А., к.ф.н., профессор кафедры информационного,
библиотечного, архивного дела и
социально-гуманитарных дисциплин,
Восточноевропейский университет экономики и менеджмента

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ В ЭТИКЕ БИЗНЕСА
В условиях быстро меняющихся общественных процессов самое трудное - это ломать старую систему ценностей, приносившую предприятию успех и конкурентные преимущества
в прошлом и переставшую быть таковой сегодня. Специалисты по этике бизнеса, ссылаясь
на опыт авторитетных западных фирм (ISI, Apple, GRAND METROPOLITAN и др.), считают,
что без этого заставить «дышать» предприятие в ритме с окружающим, вернув ему, таким
образом, прежнее поступательное движение, невозможно. Если лидер не улавливает этой необходимости или, будучи консерватором, не способен к изменениям, которые необходимы
кампании как единому целому, то, скорее всего, ему придется уступить свое место другому,
более гибкому коллеге. В противном случае, неудача подстерегает не только его самого, но
всю кампанию в целом.
Если же это удается, то проблемы вполне могут превратиться в возможности, а уверенные
в успехе сотрудники, к удивлению руководства, без дополнительных стимулов и «пришпориваний» будут работать в ускоренном темпе, энергично и инициативно, добровольно, ставя
перед собой все более сложные цели и задачи.
Хотя речь идет, главным образом, о бизнесе, этот феномен, по мнению специалистов, наблюдается в любой другой сфере человеческой деятельности: равным образом и в учебных
заведениях, и в местном самоуправлении, и даже в армейских структурах [5, с.36-37]. Однако
подобного типа «управленческая нирвана» возможна лишь при условии совпадения системы
ценностей бизнеса с ценностями и устремлениями каждого из сотрудников, то есть, когда новая система ценностей становится этическим императивом для каждого. Пропитывая сердца
всех сверху донизу и в обратном направлении, именно она «склеивает» предприятие в единое
целое, создавая невидимый каркас, который устраняет необходимость систематического контроля и ежедневного «ручного» вмешательства в малейшие детали дела.
Задача создания такого гармоничного коллектива единомышленников облегчается, если
трудовой коллектив сформировался из людей, выбор места работы которыми учитывал этическую составляющую репутации фирмы, которая, вполне возможно, была заложена еще ее
основателями. Тогда, в трудные времена, не понадобится дополнительных усилий для того,
чтобы избавиться от балласта случайных людей или перевоспитывать безразличных скептиков в «патриотов», для которых этический кодекс, проникая в решение деловых ситуаций,
играл бы роль невидимого стандарта качества или справочного указателя чего-то правильного или идеального, и служил бы, таким образом, своего рода «храповиком» для, хотя и
медленного, но постоянного самосовершенствования сотрудников.
Кажется, что «продвинутому» руководителю дать команду своим помощникам составить
такую обновленную систему ценностей и приоритетов в этических принципах, не составит
большого труда. Среди этих ценностей, наверняка, что-то останется неизменным. Это могут
быть, так называемые «вечные ценности», такие как, честность, качество, внимание к покупателю, желательные в любом виде деятельности. Или, скажем, те, что составляют ядро этического кодекса успешной американской кампании 3М - это уважение чувства собственного
достоинства сотрудника, поощрение инициативы каждого работника, стимулирование индивидуальных способностей и обеспечение равных возможностей для развития. Однако очевидно также, что запрос на масштаб или вектор отклонений от традиционно необходимых цен198

ностей в разных видах деятельности, неодинаков. Скажем, моральная атмосфера стремлений
«догнать и «перегнать» в сфере информационных технологий и в медицине принципиально
не сопоставима. Хотя, нельзя не оценить должным образом мудрость военного менеджмента
британской армии, который
наряду с общепринятыми правилами строгой субординации в
1942г. включил в моральный кодекс такие требования как «чувство юмора» и «скромность».
Но, как бы тщательно и продуманно не были выписаны принципы взаимоотношений руководства и подчиненных, сотрудников друг с другом, сотрудников и потребителей, всякий раз,
в каждом конкретном случае даже при наличии детальной служебной инструкции решение
принимается индивидуально, часто после трудных размышлений, и не всегда оно бывает
верным. И по-другому, к сожалению, быть не может. Ведь если бы этические нормы были
бесспорными и никаких сомнений не вызывали, то они перестали бы быть таковыми и их,
вероятно, не надо было бы и формулировать. Проблема усложняется также тем, что в рыночных социальных условиях, «выживаемость» или успех деловой активности далеко не всегда
обеспечивается высокими моральными стандартами, «when everybody wants everything and
now».
И все же, там, где «выживаемость» обеспечивается усилиями всех, слишком многое (если
не все) зависит от ценностных установок руководителя (the chief executive), который, находясь
на виду у всех, тестируется его людьми, day in, day out («днем и ночью») на предмет того, насколько его личный этический кодекс соответствует тем нормам, которых он требует от них. И
в случае сознательного или даже несознательного несовпадения (может быть, усталости или
рассеянности…) плодотворные ростки солидарности обрекаются на гибель. А, следовательно, «единой команде» не бывать. И, следовательно, не бывать и единой воле «победить». А
значит, перспектива создания нового конкурентного продукта на долгосрочную перспективу
оказывается под большим вопросом.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Важливою складовою процесу професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця є освітнє середовище навчального закладу, в якому студент виступає суб’єктом власного
професійного розвитку, де відбувається усвідомлення та прийняття змісту і технологій майбутньої професійної діяльності, вибудовування індивідуально-творчого професійного стилю.
Одним із таких формуючих факторів є норми та правила, культура взаємовідносин суб’єктів
освітнього процесу у закладі вищої освіти, адже університет функціонує як соціокультурна
система, яка має гармонізувати діяльність людини і суспільства через актуалізацію й гармонізацію людських взаємовідносин, збереження наукового та професійного потенціалу. Найважливішою метою діяльності закладу вищої освіти є позитивно соціалізована особистість,
яка має високу кваліфікацію, професійну етику, спроможна успішно діяти в умовах динамічно
змінюваної ситуації. Розвиток особистості осмислюється як процес і результат її взаємодії із
соціально-культурним контекстом.
Сучасний заклад вищої освіти функціонує як система багаторівневої взаємної довіри. Довіра лежить в основі більшості процесів життя закладу, є важливим моментом управління та
самоврядування всіх рівнів. Наприклад, довіра в системі оцінювання знань студентів включає,
199

з одного боку, довіру до системи оцінювання (до критеріїв оцінювання, форм контролю, до
процедури і інструментів оцінювання), а з другого – довіру до викладача (професора), впевненість у його високій професійній компетентності, методичній грамотності та особистій відповідальності за надання освітньої послуги (лекції, семінарського заняття, консультації). Тільки
певний рівень взаємної довіри сторін дозволяє відбутися комунікації та системі оцінювання.
Висока культура довіри в системі оцінювання передбачає:
– структурні можливості, які заохочують довіру;
– агентурні ресурси (готовність і бажання скористатися цими можливостями);
– проведення оцінювання на принципах науковості, відкритості, об’єктивності.
Однак культура довіри як спосіб взаємодії між учасниками освітнього процесу, що базується на згоді, – проблема, яка в даний час не розроблена ні в методологічному, ні в методичному
та практичному аспектах.
У менеджменті вищої школи відходить в минуле зневага корпоративною культурою. У закладах вищої освіти України відбувається активне впровадження ідеології корпоративності,
корпоративного управління та корпоративних відносин, що актуалізує необхідність вивчення
ролі корпоративної культури в розвитку закладу вищої освіти.
Загалом, університети постійно розширюють свої функції. Нині вони сприяють розвитку
людського капіталу, фундаментальної науки, готують наукові кадри, здійснюють науково-технологічну модернізацію основних галузей виробництва; беруть участь у розвитку інформаційно-інноваційного сектору тощо. Корпоративність університетів сьогодні — це певні критерії,
фактори, показники, традиції, що об’єднують усіх людей, діяльність яких пов’язана з університетом і які віддані йому, незалежно від університетського статуту.
Імідж університету може мати багато складників. Як правило, він включає дві складові:
описову (інформаційну), що представляє собою образ закладу вищої освіти, чи сукупність
усіх знань про освітній заклад; оцінну складову, яка існує завдяки тому, що соціум (кожен
індивід) оцінює заклад вищої освіти через призму свого досвіду, ціннісних орієнтацій, загальноприйнятих норм і моральних принципів. Формування, моніторинг і підтримка іміджу можуть розглядатися як важливі складові системи управління освітнім закладом, які створюють
умови для його виживання і розвитку та мають на меті змінити у бажаному напрямі поведінку
людей. Ці складові потребують застосування спеціальних форм, методів, інструментів, заходів
для психологічного, соціального, економічного та управлінського впливу на людей всередині і
зовні організації, в тому числі маркетингових, рекламних та PR-заходів і акцій. Корпоративна
культура університету формується під впливом суб’єктивних та об’єктивних факторів. Об’єктивні фактори –це політичні, економічні, нормативно-правові умови функціонування, ціннісна
система суспільства в цілому. Сюди ж відносяться і культурні та національні традиції, громадська думка тощо. До об’єктивних факторів відносяться також внутрішньоорганізаційні, які
впливають на корпоративну культуру кожного закладу вищої освіти. Це, передусім, специфіка
університету, історія становлення та розвитку, тип керівника, структура, а суб’єктивні – норми
і цінності колективу, переконання, цілі, особисті інтереси, потреби тощо.
Сучасний інноваційний розвиток закладу вищої освіти багато в чому залежить від того,
наскільки привабливими є його місія, філософія, освітньовиховні цінності. У конкурентному
середовищі корпоративна культура закладу вищої освіти стає своєрідним маркетинговим інструментом, тому університет має інформувати про свої цінності, пропагувати їх серед них,
хто прагне отримати вищу освіту і хто прагне співпрацювати з закладом вищої освіти у різних
галузях. Корпоративна культура стає ціннісним ядром закладу вищої освіти як організації, яка
здатна забезпечити згуртованість колективу в цілому. Для досягнення мети щодо організаційного розвитку корпоративна культура має забезпечити:
– інноваційний розвиток закладу вищої освіти, який пов’язаний з пошуком і
– знаходженням свого місця на ринку освітніх послуг і гнучким реагуванням
– на постійні зміни та потреби зовнішнього оточення;
– внутрішню інтеграцію співробітників та студентів, пов’язану з необхідністю спільного
вирішення проблем, що виникають в житті закладу вищої освіти;
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– розвиток ціннісно-орієнтованої єдності співробітників та студентів, виховання патріотичних почуттів стосовно закладу вищої освіти і потреби самоідентифікації з університетом;
– забезпечення гнучкої взаємодії індивіда зі своєю організацією.
Особливістю корпоративної культури закладу вищої освіти є те, що вона стосується не
лише співробітників, а й студентів, є ефективним засобом їхнього виховання, ті відчуватимуть
причетність до традицій закладу вищої освіти, гордитимуться своєю аlma mater і у подальшому можуть вносити елементи корпоративної культури свого університету в інші організації.
Адже випускник закладу вищої освіти нестиме набуту корпоративну культуру до майбутнього місця роботи, де культура нової організації певним чином переплететься з принесеними
особливостями корпоративної культури закладу вищої освіти. Але це вже предмет окремого
комплексного дослідження. Процес трансформації корпоративної культури пов’язаний з необхідністю постійного аналізу субкультур інститутів, факультетів, структурних підрозділів та
субкультур науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, студентів,
адміністративної ланки.
Основними причинами змін є внутрішні особливості закладу вищої освіти: його мета,
стратегія розвитку, інноваційні процеси, умови праці, рівень професіоналізму працівників,
соціально-психологічні причини; зовнішні обставини, такі, як: загальні економічні умови, політичне становище, демографічні причини, науково-технічний прогрес, можуть прискорити чи
призупинити внутрішні процеси змін, а інколи призвести навіть до ліквідації університету як
економічної одиниці, проте не в змозі змінити стратегічну програму розвитку закладів вищої
освіти.
Дяк В. С., здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності «Менеджмент»,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТРЕС ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Ми говоримо про стрес як щоденний негативний досвід і шукаємо способи його подолання. Що ж стоїть за словом «стрес» і чи є науково-обґрунтовані поради з його зменшення?
Стрес (пер. з англ. stress – напруга) – система реакцій організму у відповідь на будь-яку
висунуту до нього вимогу. Стрес – це відповідь на загрозу, реальну чи уявну.
Виникнення і переживання стресу залежить не стільки від об’єктивних, скільки від суб’єктивних чинників, від особливостей самої людини: оцінки нею ситуації, зіставлення своїх сил
і особливостей з тим, що вимагається, та ін. Будь-яка несподіванка, що порушує звичний перебіг життя, може стати причиною стресу або стресором. При цьому не мають значення зміст
самої ситуації та ступінь її об’єктивної загрози. Важливим є саме суб’єктивне ставлення до
неї. Чи справді корисно виплакатися?
Інша річ, що стресові чинники тепер геть інші, а наша реакція - та сама. На сучасну людину
вже не нападають дикі звірі, від яких слід тікати. Ми переймаємось через кар’єру, іпотеку і
новини в інтернеті.
Стрес буває різний. Стрес буває гострий - на нас ледь не наїхало авто. Буває середньотривалий - наприклад, сесія в університеті. А буває хронічний. Це війна, життя в небезпечних
умовах чи робота із великою відповідальністю і низькою підтримкою.
Вирізняють еустрес - нашу спробу пристосуватись до складних, але позитивних змін в
житті: нової цікавої роботи чи сумісного життя. Ми встигаємо призвичаїтись до змін, хоча
спершу нам тривожно. Буває дистрес - реакція на неприємні, сумні і загрозливі зміни в житті.
Наприклад, насильство в сім’ї, розрив стосунків чи війна.
Найбільшої шкоди нашому добробуту завдають хронічний дистрес - він виснажує, та епізодичний гострий стрес - він щоразу стається зненацька
Що відбувається під час стресу? Класична теорія стресу вирізняє три стадії: гострий стрес,
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звикання та виснаження. Саме звикання допомагає нам пережити війну і тривалу хворобу. Але
виснаженню слід запобігти.
І свідомість, і підкоркові структури мозку посилають сигнали про небезпеку в гіпоталамус.
Це невеличка частина мозку, що диригує гормональні, біохімічні і деякі поведінкові процеси
в тілі. Він запускає виділення гормонів кортизолу та адреналіну наднирниками. Активується
симпатична ланка автономної нервової системи. Все це готує нас до сценарію «бий чи тікай».
Гострий стрес - це прискорене серцебиття, розширені зіниці, підвищений рівень глюкози
в крові, розщеплення жирів в запасах, але й зупинка травлення. Але довго в такому стані ми
жити не можемо.
Які є способи подолання стресу? Передусім радять розібратись, чи цей стрес веде до хороших змін, чи до поганих. Які стресори можна усунути чи вважати незначущими? Якщо
причина стресу суттєва та поки що нездоланна, то радять вжити заходів зі зменшення шкоди
від стресу.
Порушений негараздами спосіб життя породжує нові проблеми зі здоров’ям і заважає долати стрес. Слід мати чіткий режим дня. Просинатись, лягати спати і їсти в один і той самий
час, достатньо відпочивати і письмово планувати наступний день. Це дозволить добре відновлюватись, налагодити біоритми, а передбачуваність життя наш організм сприймає як ознаку
життя без стресу.
Варто знайти собі групу підтримки - близьких людей, що розуміють ваш стан і можуть
допомогти розмовою чи побутово, сприятимуть становленню здорового режиму, усуненню
стресорів та відчуття ізоляції.
Слід свідомо підійти до харчування: не пропускати прийомів їжі, але не переїдати, не перекушувати, їсти повноцінну їжу, а не солодощі та алкоголь.
Науковці радять обов’язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, нерафіновані злаки та
багато свіжих овочів. Ця порада універсальна, але протягом стресу її дотримання є особливо
важливим. Адже вітаміни В12, В6, фолієва кислота, таурин, що містяться в цих продуктах, беруть участь в утворенні нейромедіатору гама-амінобутирової кислоти (ГАБК). Вона допомагає
заспокоєнню і знижує рівень кортизолу.
Жири яєчних жовтків також мають цей ефект. А продукти, багаті на амінокислоту триптофан - молочні продукти та хумус - сприяють утворенню серотоніну.
Регулярні аеробні вправи, біг, їзда на велосипеді допомагають долати стрес. Передусім
тому, що під час руху людина відволікається та відпочиває думками. Крім того, від занять
спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін та ендоканабіоноїди - сполуки, що дарують нам щастя, задоволення та ейфорію. Тобто покращують настрій. Регулярний біг нормалізує тонус блукаючого нерву і відновлює баланс автономної нервової системи.
Прибирання є одним із ефективних засобів зменшення стресу. Радять прибирати вдумливо:
мити посуд, усвідомлюючи цей процес, запах мийного засобу і сяйво чистої поверхні. «Бути
тут і зараз» знижує тривожність і уявний стрес від думок про ситуації, що ще не стались.
Долати стрес можна співами. По-перше, нав’язливі думки, що викликають тривожність,
радять проспівати багато разів. Колись вони втратять свій сенс і перестануть лякати. По-друге,
спів хором суттєво знижує рівень кортизолу, дозволяє відчути причетність і довіру, і навіть
синхронізує серця співаків. На останок, музика, яку слухали перед стресовою ситуацією, допомагала легше її пережити.
Знижувати рівень кортизолу допомагає гормон окситоцин. Він виділяється, коли ми обіймаємось, кохаємось, спимо без одягу, гладимо тварин і відчуваємо зв’язок із оточенням. Досліди показали, що робоче середовище, яке сприяє тактильному контакту, є менш стресовим.
Слід пам’ятати, що далеко не всі події варті наших переживань. Слід не просто ховатись від
стресу, а намагатись активно дати йому раду.
Література:
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ПУТИ ВЛИЯНИЯ НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА
Под мотивацией сотрудников мы понимаем организацию работы компании таким образом,
чтобы каждый выполнял свою работу максимально положительно, то есть каждый работающий получает внутренний стимул, повышающий производительность работы. Управление
и понимание важности этого термина требует от руководителя знания базовых направлений
влияния на мотивацию сотрудников.
М.А. Баташева, Э.А. Баташева считают, что: «Мотивация сотрудников от лат. moveo, от
греч. motif, – шевелю – как наружное или душевное побуждение человека к занятию во имя
достижения поставленных целей, присутствие заинтересованности к данной работе и способы его инициирования, побуждения».
Мотивацию сотрудников, по утверждению О.Н. Дудиной можем обусловить как: «психологические силы сотрудника, устанавливающие направление его поведения в компании, уровень
её личных стараний и упорства при сражениях с трудностями».
Мотивация сотрудников, как утверждает Б.Х. Рахимова, М.А. Бетилгириев является: «мнением, какое используют при изображении сил, которые влияют на сотрудника, и побуждают к
его воздействию поставленным образом».
Мотивация сотрудников очень сложна и неоднозначна. Имеется огромное число разнообразных теорий мотивации сотрудников, которые пытаются дать истолкование данного явления. Теории мотивации сотрудников представлены в таблице 1.

Название теории

Таблица 1 – Теории мотивации
Фамилии ученых

Теория ожидания

Виктор Врум

Теория справедливости

Джон Стейси Адамс

Теория X и Y

Дуглас Мак Грегор

Теория ожидания и справедливости

Модель Лайма Портера и Эдварда Лоулера

Иерархия нужд

Абрахам Харольд Маслоу

Классические теории компании труда

А. Файоль, Фредерик Тейлор, Дж. Муни,
Ч. Бернард, М. Вебер, А. Рейли

Трехфакторная модель

Клейтон Альдерфер

Четырехфакторная модель

Ч. Барнард

Двухфакторная модель

Фредерик Герцберг

Теория приобретенных нужд

Девид Мак Клелланд
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Нынешние теории мотивации сотрудников распределяют на две категории: содержательные и процессуальные. Содержательные теории мотивации сотрудников базируются на определении внутренних потребностей, по другому их называют нуждами, какие формируют
поведение сотрудников.
Процессуальные теории раскрывают мотивацию сотрудников в другом виде. Данные теории, анализируют, каким образом сотрудник сосредоточивает старания для достижения разнообразных целей и каким образом выбирается определенный тип поведения.
Результативность мотивации сотрудников будет зависеть от того, насколько реализуются
стратегические цели компании за счет мотивированности сотрудников. В свою очередь мотивация сотрудников будет определяться тем, насколько полно организация обеспечивает осуществление их основных нужд. Значит, результативность мотивации сотрудников включает
два основных понятия:
- экономическая результативность мотивации сотрудников;
- социальная результативность мотивации сотрудников.
Экономическая результативность мотивации сотрудников включает в себя решение задач
стоящих перед организацией. Она будет зависеть от правильного и действенного использования человеческих ресурсов. Мотивация сотрудников должна ориентировать сотрудников на те
действия, которые необходимы компании. Мотивация сотрудников может решать следующие
задачи компании:
- привлечение сотрудников в компанию;
- сохранение персонала в компании;
- стимулирование производственного поведения сотрудников;
- уменьшение затратных показателей.
Эти и другие экономические показатели работы компании будут зависеть от действенной
мотивации сотрудников.
Недейственная система мотивации сотрудников может вызвать у сотрудников недовольство, что всегда влечет за собой уменьшение производительности труда, падение качества,
нарушение дисциплины.
С другой стороны, социально действенная мотивация сотрудников способствует осуществлению нужд сотрудников, направляя их деятельность в необходимое для компании русло.
Значит люди, работая, имеют вероятность удовлетворять физиологические, социальные и психологические нужды.
Итак, мотивация сотрудников носит двухстороннюю направленность. С одной стороны
удовлетворяет нужды компании, с другой - сотрудников.
Действенная система мотивации сотрудников должна отвечать стратегическим целям организации и соответствовать ситуации на рынке. Директору нужно приспосабливать данную систему к меняющимся условиям, представлять ее недостатки и готовиться к их нейтрализации.
При создании действенной системы мотивации сотрудник должен учитывать ряд факторов
усложняющих этот процесс:
- неочевидность мотивов сотрудников;
- разная степень влияния одинаковых мотивов на разных сотрудников;
- не существует однозначной связи между мотивацией сотрудников и конечным результатом.
Разрыв между мотивацией сотрудников и результатами порождает серьезную управленческую проблему, как построить действенную систему мотивации сотрудников. Анализируя
теории мотивации сотрудников можем вывести ряд правил, которые помогут менеджеру достигнуть этого:
1. Постановка перед коллективом четких, реально достижимых задач, в разрешение которых сотрудник был бы персонально заинтересован. В соответствии с теорией постановки
целей Эдуар Лока сотрудник приверженный целям компании, воспринимает их как собственные и стремиться к их достижению. Персональная заинтересованность сотрудника - это идеальное средство мотивирования сотрудников.
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2. Сотрудник должен осознавать важность своей работы в общем процессе производства.
Каждый сотрудник стремится выразить себя в труде, узнать себя в каких-то результатах, иметь
доказательство того, что он может что-то сделать.
3. Вознаграждать соразмерно затрачиваемым усилиям. В соответствии с теорией ожидания
Виктора Врума уровень приложенных усилий будет зависеть от ожидаемой награды.
4. Справедливое распределение доходов между членами коллектива
5. Обеспечить некоторую долю независимости сотрудников, при которой каждый сможет
наиболее полно проявить себя, «самовыражение, самоактуализация» по Абрахаму Харольду
Маслоу.
6. Работник должен иметь перспективы роста: желание учиться и совершенствоваться,
планировать карьеру и желание продвижения по службе нужда в росте Клейтона Альдерфера.
7. Обеспечивание необходимых условий труда. По теории Фредерика Герцберга необходимо наличие «гигиенических» факторов в компании. Сюда можем отнести следующие факторы:
- защита здоровья и обеспечение безопасных и благоприятных условий труда;
- социальные контакты.
8. Информирование сотрудников об экономических и стратегических задачах в организации. Информация, необходимая работникам в работе, должна представляться им своевременно и полно.
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ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ У ДРУКОВАНІЙ РЕКЛАМІ
Займаючись підготовкою будь-якої друкованої реклами, надзвичайно важливо продумати
дизайн: правильно розташувати текст, знайти (або створити) ефектне зображення з вродливою моделлю, тощо. Проте, чорно-біла реклама позитивно сприймається лише у похоронних
агентствах. І на цьому місці постає питання: як вибрати ту колірну гамму, яка буде не лише
використовуватися у рекламі, а і підвищувати її результативність. [1]
Згідно з результатами, отриманими в ході численних психологічних експериментів, вченими був зроблений висновок, що колір певним чином впливає на сприйняття людиною ваги
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тіла, температури приміщення і оцінку віддаленості об’єкта. [1]
Так, червоний, жовтий, оранжевий кольори візуально наближають предмет, збільшуючи
його обсяг і як би «підігріваючи» його. Блакитний, синій, фіолетовий, чорний - візуально віддаляють об’єкт, зменшують і «охолоджують» його. Тому, вибираючи той чи інший колір для
реклами товару, слід оцінити його з точки зору цих параметрів. [1]
Сприйняття кольору залежить від емоційного стану людини. Саме цим пояснюється те,
що людина, в залежності від свого емоційного стану, розташована до одної кольорової гами,
байдужий до другої, і неприйнятний до третьої. Ці закономірності відкрив Макс Люшер у
середині 20 століття. Цікаво, що свої дослідження він проводив за завданням однієї рекламної
фірми. Однак, осягнувши всю глибину і складність проблеми, вчений став досліджувати її
фундаментально. [1]
Створюючи свій колірний тест, Люшер виходив з того, що сприйняття кольору у людини
сформувалося протягом тривалого періоду історичного розвитку, а саме у результаті способу
життя та взаємодії з навколишнім середовищем. Спочатку життя людини визначалось, головним чином, двома факторами, що не підлягають зміни: ніч та день. Ніч означала умови, коли
активна діяльність припинялася. День вимагав активних дій - пошуку їжі, елементарного облаштування... Звідси, темно-синій колір асоціювався з нічним спокоєм, а жовтий - із сонячним днем і його турботами. Червоний колір нагадував про кров, полум’я і пов’язаних з ними
ситуаціях, що вимагають високої мобілізації, активності. Ставлення до кольору визначалося
характером життєдіяльності багатьох поколінь, адже будь-який прояв життєдіяльності завжди
супроводжувалося тим чи іншим емоційним станом. Тому і ставлення до кольору завжди було
і залишається емоційним.
Крім того, Люшером був зроблений ще один важливий для рекламної індустрії висновок колір не тільки викликає відповідну реакцію людини в залежності від її емоційного стану, а й
певним чином формує її емоції. [1]
Червоний - налаштовує на рішучість і здатний викликати у людини сильне бажання зробити
той, чи інший вчинок і, стосовно до теми нашої розмови, зробити енергійне зусилля, наприклад,
придбати нове ліжко або путівку у Кіпр. Цей колір, як ніякий інший, здатний швидко привернути до себе увагу, зафіксувати погляд на предметі реклами. Семантика цього кольору - увага,
не проходьте повз, дійте заради дії: зухвало, необдумано, піддайтеся першим почуттям. Червоний колір також має і певним сексуальним зарядом. Це особливо необхідно врахувати тим, хто
рекламує продукцію, адресовану чоловікам, для яких червоний колір завжди був знаковим. [1]
Однак, не варто надмірно переоцінювати цей колір: він хороший в міру. Так, невелика деталь оголошення / каталогу, що виділена червоним, буде доречна і відразу приверне до себе
увагу, в той час як надмірне його використання здатне викликати у споживача агресивність і
навіть роздратування предметом реклами. [1]
Помаранчевий - допомагає викликати приплив життєвих сил, дає оптимістичний тонус. У
давнину його вважали кольором здоров’я і творчості. Даний колір найкраще використовувати
в рекламі медикаментів, дитячих товарів, а також послуг в області охорони здоров’я і освіти.
Помаранчевий колір додає активність, але при цьому дає відчуття внутрішньої рівноваги і
душевної гармонії. [2]
Жовтий - налаштовує на комунікабельність. Цей колір відкритості і товариськості. А ще
він допомагає надати рівновагу емоціям, знайти внутрішній спокій, вгамувати хвилювання.
Крім того, жовтий здатний «наділити» предмет інтелектом, тому, наприклад, рекламу товарів
хайтек найкраще зробити в жовтому. Цей колір буде вдалий в рекламі дитячих товарів, послуг
туристичних фірм, а також рекламних і PR агентств. [2]
Зелений - все пом’якшує, знімає гостроту переживань. Цей колір робить цілющу, розслаблюючу дію. І буде доречний і ефективний у рекламі медикаментів, водоочисних систем, стоматологічних клінік і аптек, ветеринарних лікарень, центрів здоров’я та охорони навколишнього середовища. [2]
Рожевий - помічник у сфері особистих відносин: він підсилює почуття, робить нас більш
уважними, ласкавими і чуйними. Діапазон використання цього кольору може бути найши206

ршим: від реклами парфумерної продукції, товарів для жінок і дітей, до послуг шлюбних
агентств і сімейних центрів. [2]
Блакитний - теж налаштовує на область почуттів, але більш піднесених, швидше платонічних, ніж приземлених. Цей колір дружньої прихильності, спорідненості душ. Блакитний
- колір миру і загальної гармонії. [2]
Фіолетовий - колір внутрішньої зосередженості. Цей колір сприяє внутрішньому поглибленню: він допоможе абстрагуватися від усього в даний момент непотрібного і сконцентруватися на головній проблемі. Ще одна цікава деталь - фіолетовий добре стимулює роботу мозку
і сприяє вирішенню творчих завдань. [2]
Чорний - колір самозанурення: він допомагає замкнутися і сконцентруватися на вирішенні
того, чи іншого завдання. Однак в той же самий час, даний колір здатний настроїти на меланхолію і зневіру. У чорному приходить відчуття самотності та ізоляції від навколишнього світу.
Саме тому даний колір у рекламі краще не використовувати.
Білий - колір повної відкритості, готовності сприймати світ у всьому його різноманітті.
А ще цей колір хороший тим, що не несе ніяких неприємних відчуттів. Варто лише зауважити, що моновикористання даного кольору в друкованій рекламі здатне створити нейтральний
ефект, коли споживачеві реклами просто повідомляється інформація про товар, без встановлення будь-яких акцентів і пріоритетів. [2]
Цікаво, що ставлення до кольору в кожній країні своє, існує навіть своя національно-культурна специфіка, яку необхідно враховувати, займаючись розробкою рекламної кампанії в тій
чи іншій країні. [2]
В Україні червоний колір асоціюється з любов’ю та боротьбою, жовтий - з процвітанням,
зелений - з надією, блакитний - з вірністю, білий уособлює чистоту, спокій, мир, а чорний символ складності та надзвичайної ситуації. В Австрії найбільш популярним є зелений колір,
в Болгарії - темно-зелений і коричневий, Пакистані - смарагдово-зелений, а в Голландії - помаранчевий і блакитний. [2]
В цілому, чим ближче до Сходу, тим більше значення надається символіці кольору. Так,
в Китаї червоний колір означає доброту і відвагу, чорний - чесність, а білий, на відміну від
загальноприйнятого європейцями символу чистоти і святості, асоціюється з підлістю і брехливістю. Тому, займаючись розробкою рекламної кампанії, скажімо, в Китаї, потрібно правильно
вибрати колірну гамму, інакше існує шанс бути неправильно зрозумілим. [1]
Таким чином, за допомогою вибору певного кольору можна керувати ставленням споживача до реклами, а створюючи необхідну колірне середовище можна викликати у споживача
реклами необхідні емоції. При правильному використанні кольорова гамма може, як мінімум,
привернути увагу споживача до реклами, а, як максимум, підштовхнути до придбання запропонованого товару, або послуги.
Література:
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Овчиник Т.А., Шморгун С.С.,
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Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У ФОРМУВАННІ МОВНО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
У педагогіці провідними є ті форми і методи освіти, що акцентують увагу на особистості
студента з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як суб’єкта навчального процесу.
Одним із основних завдань викладача соціально-гуманітарних дисциплін ВНЗ є забезпечи207

ти формування мовленнєво-мовної компетенції студентів, виробляти в них уміння й навички
користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, розвивати всі види мовленнєвої
діяльності.
Одним із аспектів розвитку творчої особистості, яка виявляє високий рівень комунікативної компетенції, є формування таких умінь:
• уміння користуватися різними видами читання;
• уміння вести діалог із дотриманням вимог мовленнєвого етикету;
• уміння усно й письмово відтворювати висловлювання;
• уміння створювати тексти в певній композиційній формі.
Тільки систематична робота на заняттях, яка веде молодь від легкого до важчого, від простого
до складнішого, може дати бажані результати. Послідовність у справі розвитку комунікативних
умінь означає, що кожне нове завдання, яке викладач дає на занятті, спирається на попереднє.
На заняттях циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін рекомендовано використовувати такі форми й методи роботи:
• відтворення змісту прослуханого або прочитаного тексту за питаннями, щоб потім переказати його загалом;
• переказ прочитаного з використанням ілюстрацій до тексту, що наочно показують послідовність змісту;
• створення ілюстративного матеріалу до опрацьованого тексту;
• переказ за поданим планом;
• зосереджувати увагу на словниковій роботі на занятті.
Без повсякчасного використання різноманітних словників годі досконало оволодіти мовою. Доцільно проводити роботу над уточненням і збагаченням лексикону студентів, бо, маючи обмежений запас слів, часто, не розуміючи змісту того чи іншого поняття, вони вживають
їх у неточному або не властивому їм значенні. Крім того, не можна забувати про пасивний
словниковий запас своїх вихованців і за допомогою відповідних вправ активізувати його. Не
менш важливо дбати про чистоту мови. Треба, щоб молодь не надуживала діалектизмами, не
засмічувала власне мовлення суржиком. Цьому сприяє дотримання мовного режиму у ВНЗ,
пильне спостереження викладача за мовою кожного студента, виправлення мовленнєвих хиб.
У словниковій роботі є свої труднощі. Часто студент не розуміє слова, тому що позначуваний
ним предмет він знає під іншою назвою. У такому разі слід замінити невідому йому назву на
вже знайому. Паралельно треба на конкретних прикладах розкривати поняття багатозначності
слів, синонімії та антонімії.
Ще одним важливим завданням педагога є навчити студентів правильно будувати речення
різних типів. Виконуючи вправи, які добирає викладач, вони конструюють речення, різні за
інтонацією, за емоційним забарвленням, а потім озвучують їх. Одночасно студенти набувають
умінь складати непоширені й поширені речення, перетворювати одні на інші й навпаки.
У процесі навчання усного діалогічного мовлення на заняттях доцільно використовувати
різні форми й методи роботи. Їх вибір визначається методичними етапами заняття, такими, як
презентація мовного матеріалу та засобів оперування ним; пояснення викладача; самостійна
пошукова діяльність студентів; виконання тренувальних вправ; практичне застосування засвоєного матеріалу в діалозі. Форми й методи навчання усного діалогічного мовлення:
• бесіда (евристична, підготовча, повідомлювальна, узагальнювальна, повторювальна;
• розповідь (пояснення);
• спостереження;
• реконструювання;
• конструювання;
• продукування, так званий комунікативний метод, діалогування, диспут, дискусія.
Сучасна педагогічна наука і практика розробили і перевірили значну кількість різних методів навчання. Деякі з них народилися порівняно недавно.
Наведемо приклад, використовуючи класифікації методів навчання, яку запропонував А.В.
Хуторський, що складається з трьох видів методів:
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• евристичних;
• методів продуктивного навчання;
• системи занять, що утворені за допомогою трансформації методів навчання та його різних форм.
Характерними ознаками груп таких методів та прийомів навчання є:
• навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальних;
• навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного їх використання;
• навчання в емоційно насиченому просторі.
Отже, комунікативна компетентність загалом становить потенціал особистості, який характеризує її комунікативні здібності, можливості та визначає якість, успішність її спілкування в різних сферах життєвої діяльності. Комунікативна компетентність визначається з урахуванням самостійності мовленнєвої діяльності особистості і є практичним аспектом проблеми
взаєморозуміння, відображає рівень культурного розвитку особистості в суспільстві, є одним
із чинників виховання толерантності, взаєморозуміння. Вона є показником поінформованості
суб’єкта вербального спілкування у сфері комунікації, задовільного оволодіння певними вміннями і навичками, правилами, нормами поведінки під час спілкування.
Потрібно шукати оптимальних шляхів формування мовної культури особистості, спираючись на відповідні теоретичні психолого-педагогічні та лінгводидактичні наукові засади,
що сприяли б ефективному навчанню студентів ВНЗ грамотному мовленню, які в самостійне
життя вступали б підготовленими до розв’язання особистих і громадських проблем, дотримуючись мовленнєвого такту, толерантності, культури спілкування, ввічливості, інших якостей,
необхідних для успішної сучасної ділової людини.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Место гуманитарных наук в системе современного образования исключительно продиктованы теми глобальными изменениями, которые произошли в общественном и политическом
устройстве нашей страны за последние два десятилетия. Произошла радикальная переоценка
фундаментальных нравственных ценностей, которая во многом и стала причиной хаоса в
нашем нынешнем драматическом существовании. Этические и нравственные ценности буржуазной фармации необходимо было осмыслить и вписать в систему уже сложившихся основ
мировоззрения. Речь идёт не только о пересмотре и переориентации экономических основ
общества, но и гуманитарных ценностей, ибо смена концепций неминуемо приводит к хаосу понятий, установок, правил, требований, к искажению нравственных норм, девальвации
общечеловеческих ценностей. В нынешнем обществе, ориентированном исключительно на
материальные ценности, достигаемые результаты человеческой деятельности оцениваются
по принятой в буржуазном обществе шкале ценностей: слава, почести, богатство и т. д. Но
оказывается, что эти ценности не носят абсолютный характер. Материальные ценности не
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могут заменить духовных потребностей человека. И личные свойства человека, и достигнутое
им материальное положение - это внутренние физические и духовные качества, характеризующие способ отношения к миру, т.е. его культуру. Культурная составляющая позволяет человеку развивать внутренний мир, творчески реагируя на социальные требования, осознавать их
моральный, политический и эстетический смысл, принимать решения и делать нравственный
выбор. Именно поэтому в нынешних исторических реалиях, когда рушатся привычные устои
жизни, возрастает роль гуманитарных наук, которые должны занимать важное место в образовательном процессе и носить непрерывный характер.
Важно учитывать тот фактор, что у каждого народа есть свой культурный код, который определяет его ментальность, его жизнедеятельность. Сюда мы относим обычаи, традиции, религию и т. д. Важнейшее место здесь занимает искусство, т.е. то, что составляет золотой запас
духовности человечества и отдельных наций и лежит в основании культурного кода человечества. Посягательство на эти ценность, стремление зачеркнуть целые страницы истории, отказ
от изучения творчества писателей – классиков, заменив их, порой, третьестепенными авторами, мы разрушаем молодое поколение. Безусловно, мир не стоит на месте, он изменяется, но
эти изменения приходят к новым горизонтам только тогда, когда они стоят на фундаменте тех
ценностей, которые сформировало человечество в процессе своего развития.
Гуманитарное образование в системе и средней и высшей школы подверглись наиболее
кардинальному пересмотру, что вполне закономерно. Подверглись пересмотру не только концепции преподавания гуманитарных наук, но и их место в образовательном процессе. Именно недостаток гуманитарного образования, сведение до минимума гуманитарных дисциплин
приводит к тому, что у подрастающего поколения утрачиваются базовые навыки мышления
и понимание себя и как индивидуума, и как социальной фигуры. Без усвоения определённой системы гуманитарных знаний самоидентификация личности её способность вписаться в
культурный контекст своего времени, вряд ли возможна.
Преподавание гуманитарных дисциплин в системе подготовки узкого специалиста призвано расширить образовательный горизонт, сформировать масштабную творческую личность,
способную к постоянному совершенствованию, обладающей широким кругозором, с чётко
определившейся системой культурных и мировоззренческих ценностей, и именно поэтому готовой к самостоятельной профессиональной деятельности и непрерывному самообразованию.
И сейчас, в результате варварского отношения к своему прошлому, к культурным традициям, гуманитарным ценностям мы навязали молодому поколению комплекс неполноценности
вместо гармоничного сознания своей самодостаточности. Совсем не обязательно, стремясь к
европейским стандартам, к изучению других языком, отказаться от того, что уже было нашим
культурным приобретением. Просто мы становимся на одну культуру беднее. А это бесследно
не проходит.
Особое значение на современном этапе формирования украинского государства приобретает проблема пересмотра исторического пришлого, как отдалённого во времени, так и ближайшего. Здесь важно не поддаваться всеобщей истерии национального самолюбования и самовосхваления, а, давая оценку историческим персоналиям и историческим событиям, строго
руководствоваться научными критериями, ориентируясь на общечеловеческие ценности, не
подменяя их ложными идеалами и искажёнными истинами. Сегодняшние тенденции вызывают необходимость оценить состояние и перспективы социально-гуманитарного образования
в стране, его роль в жизненной и профессиональной карьере специалиста на разных этапах
ее становления и соответствие потребностям общества, требованиям рынка труда. Последнее
представляется особенно важным, поскольку именно низкий уровень социально-гуманитарной компетентности зачастую не позволяет значительному числу выпускников вузов полноценно реализовать себя в трудовой деятельности, а также актуализировать в полной мере свой
гражданский потенциал.
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СЕКЦІЯ 11
ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ».
Сушко З. М., доцент, завідувач кафедри іноземних мов,
Купрікова С.В., к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов,
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

FORMATION OF THE COMMUNICATION COMPETENCE IN THE
STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE BY FUTURE MANAGERS
The new socio-economic policy in Ukraine, the choice of course for entry into the European
economic space, the integration of the European countries put forward new requirements for the
job description of the modern manager. Of particular importance there are such qualities as high
professionalism, initiative in solving non-traditional problems, creativity, ability to self-education
and establishing business contacts with foreign partners, qualified professional activities in a foreign
language environment. All this dictates the need for future specialists to be trained in a foreign
language as a means of intercultural communication, which involves the formation of a proper
level of foreign language communicative competence of future specialists. For the formation and
development of communicative skills of future managers, there is a need for targeted, integrated and
phased process of such preparation.
It is necessary to conduct special researches on the definition and substantiation of pedagogical
conditions, develop special programs aimed at forming a foreign language communicative competence.
The need to solve problems of optimizing the process of training specialists with knowledge of
foreign language stimulates the scientific search for solutions to this problem. Scientists’ researches
have developed the overall strategy of teaching foreign languages in high school, which involves
the formation of future specialists of professional foreign language communicative competence. [1].
Professional foreign language communicative competence is defined as the willingness and ability to
master objects, scientific knowledge in professional foreign language communication
In the end of the XX-th century American scientist D. Hymes interpreted the communicative
competence as an integrative entity, which includes both linguistic and socio-cultural components [2,
p. 11]. Competence is formed on the combination of knowledge, skills and abilities, as well as values,
emotions, and behavioral components. Thus the foreign language communicative competence is the
ability to solve problems of communication in the domestic, educational, industrial, professional
and cultural spheres of life using means of a foreign language. The foreign language communicative
competence is the unity of several subcomponents: linguistic, linguistic, linguistic, sociocultural,
cognitive, strategic, etc.
The general objective of teaching and learning a foreign language at an institution of higher
education is to prepare a future specialist for effective communication in their academic and
professional environment. Communicative language competences should be formed for adequate
behavior in the real situations of academic and professional life of future managers. The foreign
language program is professionally oriented and based on the professional skills necessary for the
future profession. It is used to show how the language serves professional needs.
Formation of the foreign language communicative competence of future managers is determined
by the adaptation to the conditions of studying in the non-formal higher educational institution of the
principles of the communicative-cognitive approach of interdisciplinarity, the intensive formation
of background knowledge, the development and improvement of cognitive, motivational and active
linguistic personality, authenticity, interactivity, framed modeling, level multi-stage speech [3, p.
15]. Future specialists need some communicative skills in their academic or professional life. Such
skills determine speech functions that are expected to be performed by the user of the language
(inducement to action, action motivation, informing, argumentation, persuasion, prevention and
resolution of conflict situations).
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Typical scenario is determined by the professional-communicative functions of the manager. We
believe that the use of the communicative-cognitive approach to teaching foreign languages is the
most appropriate, since it provides an intensification of the educational process. It is important in the
context of reducing the classroom hours and increasing the volume of independent work of students.
The combination of communicative and cognitive approaches facilitates the formation of
students’ linguistic concepts, knowledge understood as the type of mental representation of perceived
and processed verbal and nonverbal information. It emphasizes the significant educational and
educational potential of this approach. The process of communication is communication in oral
or written form, the cognitive essence of which is the exchange of information, its storage and
evaluation. Professional foreign language communicative competence is considered to be formed
if a future manager uses a foreign language to receive and expand his knowledge and experience
independently.
Thus mastering a foreign language involves active participation in interactive communication
and contributes to the development of cognitive functions of the student’s psyche. So the problem of
teaching students of professional communication in a foreign language is an important component
of educational activity that stimulates the formation of managerial skills and abilities of foreignlanguage professional-oriented communication.
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KNOWLEDGE TRANSMISSION IN EDUCATIONAL PROCESS
The higher education is undergoing considerable changes. We are observing changes in the way
higher education is taught and in the way students learn. The educational process is enhanced by
the integration of new tools and approaches. We can already face their clear and positive impact on
higher education provision. Methods of teaching can be used according to individual students’ needs.
It gives the chance to get quicker feedback on students’ performance.
Within higher education, new technologies have enormous potential to effect change. They
enable universities to meet a broader range of learners’ needs, adapting traditional teaching methods
and offering a mix of face-to-face and online learning possibilities that allow individuals to learn
anywhere, anytime. They also engage students in new kinds of collaboration and offer opportunities
to distribute resources more effectively.
To achieve their full potential as adults, young people need to develop a range of skills and
knowledge that facilitate mastery and have application in the twenty-first century. Through deeper
learning (which often involves shared learning and interactions with others in a community), the
individual develops expertise in a particular domain of knowledge. If the twenty-first century
demands new skills from students, this request has a consequent implication on the skills their teachers
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should have. Teachers should lead classes with more effective and innovative teaching methods. As
a consequence, improving the quality of teaching continues to be one of the major objectives of
education [4, p. 25]. One of the crucial issues is the quality of in-service teacher training. As Talis’
survey reports, there is a very strong correlation between the development activities of teachers and
their actual development as teachers. If teachers feel that a development activity has had limited
impact, this is likely to colour their decisions, and perhaps those of their colleagues, regarding future
participation in that activity [ 3, p.73).
Competent, knowledgeable and skillful students are a wealth of our country and teachers should
concentrate on four pillars of education i.e. learning to live, learning to know, learning to do, and
learning to be. The task of every teacher is to do all possible for achieving this goal.
Teacher roles vary depending on the teaching approach (way of teaching) used and on the
teachers’ and learners’ preferred learning styles and learning needs. Nowadays teachers are becoming
facilitators in learning. Though creating a facilitative learning environment we come across
challenges for teachers.
First, teachers must adapt to a new way of teaching by managing more open ended discovery by
students. This means shifting roles from a lecturer to a facilitator who provides resources, monitors
progress and encourages students to problem solve. Teachers reap benefits when they see how excited
their students are about applying their knowledge to solve a problem.
Second, facilitative learning requires that students do the work. However, many students are
uncomfortable with the open-ended design of facilitative learning. They are not familiar with projects
that require them to apply their knowledge and problem solve. So, at first, students can get frustrated.
Teachers must teach students to manage their own learning. The result will be students who are more
creative and able to apply their learning to life’s challenges. An added benefit is that teachers find
once the shift to facilitative learning is implemented, students are more motivated in the classroom
resulting in fewer discipline problems.
Third, facilitative learning requires students to apply their knowledge across subjects and that
requires teachers in different disciplines to work together. Teachers feel comfortable managing
their own classrooms but sometimes may not be used to working with their peers. Teachers must
use facilitation skills to find positive ways of working on a single project with teachers in other
disciplines. As a result, teachers find that working with their peers offers them more resources and
ideas to share with students in their classrooms [5].
In order to become an skilled facilitator a teacher should act as:
• guide. Teacher can involve student in various educational programmes;
• information provider. Teacher should understand new trends and research in the field of
education giving information to students interests;
• inquirer.
The task of a good facilitator is to focus on creating a learner-centered environment. D. Nunan
suggests a few tips for it.
1. Make learners aware of your goals for the class, the unit, the lesson. Also, make them aware
of what you are doing with the different materials and activities, why you are using them, and
what you expect them to learn from these activities and materials.
2. Find out about the students’ goals and try to address those. When possible, select materials that
match student interests and use activities that are congruent with student goals.
3. Involve students in adapting goals and classroom content where and when possible.
4. Link the content to the world beyond the classroom
5. Be a good observer. Watch carefully to see how your students are responding, which students
are responding, who is speaking and how they are doing things. Pay attention not only to the
product but also to the process. Not only what they get done but how they are getting it done.
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6. Be a good listener. This means you must listen not only to hear if students give you the answer
you want but also to hear how they give their answers and in what ways they do or do not
understand. Sometimes, this means pretending to not pay attention when in fact you are.
7. Plan and prepare well. This means you must think about the learning activities and materials
in new ways – not in terms of how you can “delivery” them – but in terms of how the students
can appropriate them and what you need to do to help make that happen [2, p. 138].
So, we can draw a conclusion that an experienced facilitator provides opportunities for learning,
helps learners to access resources and develop learner autonomy. Using active learning methodology,
active learning classroom techniques, project based learning teachers are step by step achieving the
main educational goal.
References:
1. Johnson, D. & Johnson, R. (2002). Circles of learning: Cooperation in the classroom. Edina, MI:
Interaction Book Company.
2. Nunan, D. (1995). Closing the gap between learning and instruction. TESOL Quarterly, 29(1), 133-157.
3. Talis-Ocse. (2009). Teachers’ professional development. Brussels: OECD.
4. Vaillant, D. (2005). Education reform and the role of teachers. In Prelac Journal. Teacher
involvement in educational change. Santiago, Chile: UNESCO.
5. http://educationaldividends.com/about-us/teachers-as-facilitators
Півньова Л. В., к.філол.н, доцент кафедри
готельно-ресторанної справи та туризму
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ
У ТУРИСТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ:
ПРАГМАТИЧНА ПЛОЩИНА
Зацікавлення туризмом стає все актуальнішим. Природний потяг до пошуку чогось нового, проста зміна оточення чи організоване проведення дозвілля десь в екзотичній країні все
частіше приводять потенційних туристів до туристичних фірм, де внаслідок безпосередньої
взаємодії та конструктивно вибудуваного діалогу зі спеціалістом відбувається просування та
реалізація туристичного продукту.
Безумовно, величезну роль у веденні якісного ефективного діалогу відіграє невербальна
(міміка, жести) та паравербальна комунікація (темп мовлення, гучність, артикуляція, паузи і
т. д.), але все-таки в туризмі результат продажу турів значно залежить від мовленнєвої компетентності менеджерів туристичних фірм. Ключовою ознакою рівня комунікативної спроможності фахівця є майстерне володіння такими мовними засобами, що відображають у своїй
семантиці не тільки мету і суб’єктивну спрямованість мовця, але й здатні схиляти співрозмовників – потенційних туристів до позитивної оцінки ними об’єктів та явищ в отриманих
повідомленнях, а далі й до придбання туру.
Якісна професійна комунікація є невід’ємним фактором туризму і домінантою туристичного бізнесу. У мові є значна кількість висловів, які не бажано застосовувати через певну
грубість, безтактність, непристойність, вульгарність. Але бувають ситуації, коли уникнути їх
неможливо, саме тоді на допомогу приходять евфемізми.
Евфемізми – це “слова і вирази, які використовують у певних умовах для заміни тих позначень, що є небажаними, не цілком ввічливими, занадто різкими” [1, с. 199]. Саме із цією метою адресант часто уникає прямих висловлень, надаючи перевагу мовленнєвим актам з дещо
завуальованим значенням: виражає свій комунікативний намір нечітко, залишаючи слухачеві
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право вибору, для “пом’якшення прохань, питань і зауважень або для того, щоб сказати адресату неприємне, уникнувши неприємних наслідків для себе” [2, с. 362].
Як зазначає Ю. О. Макеєвець, евфемізми мають неабияку здатність до маніпуляції реципієнтом. Адже, по-перше, вони приховують справжню сутність явища за рахунок створення
нейтральної чи позитивної конотації; по-друге, щоб надати слову статус евфемізму, необхідно
ідентифікувати прихований денотат, інакше евфемізм не буде розпізнано. Оскільки пересічний отримувач інформації не помічає евфемістичних тактик мовця через оказіональний характер евфемізмів, то маніпулятивний вплив здійснити легко [3, с. 22–28].
Досліджуючи лексико-семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній
англійській мові, О. І. Манютіна робить висновок, що евфемізм – це загалом меліоративна
мовна одиниця, альтернативна небажаним висловлюванням, обрана для запобігання втрати
або ушкодження соціального обличчя у процесі комунікації [4].
У туристичній професійній комунікації евфемізми визначаємо як одиниці вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, що їх використовують як замінники прямих найменувань, уживання яких є небажаним через низку суспільних, соціальних чи психологічних
причин. Однак сучасні евфемізми туристичної сфери необов’язково вживають для заміни
грубого чи образливого вислову, завуальовування негативних аспектів чи для пом’якшення
неприємних повідомлень, частіше це своєрідний вияв толерантності, варіант дотримання правил ввічливості, що створює належну атмосферу для досягнення бажаного перлокутивного
ефекту, прийнятне тло для реалізації поставленої мети.
“Оскільки те, як ми називаємо речі, впливає на те, як ми їх сприймаємо” [5, с. 25], евфемізми в туризмі є оптимальними засобами для:
1) вираження вихованості, лояльності до партнерів та потенційних туристів: пасажир з
обмеженими можливостями (замість глухий, німий, каліка); туристи похилого віку
(замість старі); туристи третього віку (замість туристи-пенсіонери); туристи, які зловживають спиртними напоями (замість п’яниці), недобросовісні туристи (замість туристи-скандалісти). Такі евфемізми вживають для уникнення дискримінації та відображають прагнення комунікантів до збереження мовленнєвого співробітництва. Утворення
таких висловів зумовлене прагматичним принципом вихованості та толерантності;
2) пом’якшення повідомлення про подію, об’єкт, що може викликати негативну реакцію
адресата: Вам можуть відмовити у відкритті візи через відсутність підтвердження про
наявність матеріального забезпечення (замість Вам відмовлять у відкритті візи, бо Ви
бідні); …автомобільний рух в Непалі лівосторонній і досить хаотичний (замість шановні
туристи, в Непалі Ви не зможете сісти за кермо, бо на дорогах повний безлад) (З усного
мовлення менеджерів туристичних фірм). Використання таких евфемізмів спрямоване
на попередження негативних емоцій та дає змогу самостійно осмислити та оцінити ситуацію. Витлумачення одиниць вторинної номінації забезпечується здатністю людини
асоціативно мислити. В адресата мають виникнути правильні асоціації, що дадуть йому
змогу співвіднести субститут із денотатом;
3) прагнення поліпшити денотат: під час переїздів автобусом кожні 3–3,5 години будуть
санітарні зупинки (замість зупинка для відвідування туалету буде через 3–3,5 години) (З
усного мовлення супроводжувача туристської групи). У цьому випадку евфемізми використовують для заміни небажаного грубого просторічного висловлювання;
4) завуалювання потенційно неприємних моментів: подорожі, якими не цікавляться туристи та які ледь вдається продати за півціни, не називають непотребом, а переважно – “не
найоптимальнішим асортиментом”; “у низький сезон спостерігаємо ріст без розвитку
туристичного ринку ”, що свідчить про застій та відсутність продажів тощо. Такий підхід виявляє прагнення фахівця приховати аспекти дійсності, про які він не бажає говорити відверто;
5) намагання фахівця з туризму певним чином впливати на ціннісні орієнтири туриста, змі215

нити його ставлення до повідомлюваного, спонукати до певних дій (придбати туристичний продукт, обрати певний туристичний об’єкт чи країну для відвідування: із нинішнім
курсом іноземної валюти, дозволити собі поїздку закордон можуть не всі, тому Затока,
Залізний Порт, Кирилівка та Грибівка – найкращі вітчизняні варіанти для туристів…
(Із рекламних проспектів). Така побудова висловлення зводиться до пошуку причини,
об’єкта, на який можна спертися, щоб пропозиція мала виграшний вигляд.
Дослідники опосередкованих іллокуцій справедливо вважають, що “непрямий мовленнєвий акт може бути комунікативно значно гнучкішим і дієвішим, аніж прямий. У певних ситуаціях буквальний мовленнєвий акт може виявлятися недостатньо сильним для досягнення
комунікативних цілей, і внаслідок цього в намір мовця входить творення іншого – небуквального мовленнєвого акту” [6, с. 55]. Наприклад, замість прямої фрази “Купуйте тури у нашому
турагенстві!”, доречнішим буде висловлення “Ми подаруємо Вам незабутній відпочинок!” – і
цей варіант дієвіший та милозвучніший для клієнта, хоч остаточна мета від того не змінилася.
Отже, евфемізми мають потужний прагматичний потенціал, у туристичній сфері використовують насамперед для запобігання комунікативного дискомфорту. Евфемістичні одиниці
допомагають адресантові висловити шанобливе ставлення, уникнути конфліктних ситуацій,
порушення соціальних норм, забезпечують ведення успішного діалогу – без чого не може
здійснюватися повноцінна комунікація.
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ANALYSIS OF ECONOMIC TOURISM DEVELOPMENT
STRATEGY OF UKRAINE
During the last years the tourist industry of Ukraine was in a deep crisis and for a long time
needed reformation. The withdrawal of such a promising industry from a critical state is possible only
under the conditions of comprehensive support at the state level, using the experience of the leading
countries of the world with the developed tourism industry.
According to the new economic development strategy of Ukraine, the tourism industry has been
recognized as one of the priority and received comprehensive support at the state level, as tourism
affects other sectors of the economy: trade, construction, transport, agriculture, and so on.
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In 2017, about UAH 22 million were put into the state budget in support of the image of Ukraine.
These funds are usually not enough, but the 2016 budget for tourism development was zero [1]. This
indicates positive steps from the side of the state towards the strategy of tourism development in
Ukraine.
Undoubtedly, in the context of the financial and economic crisis of recent years, the development of
the tourism industry, as the sectors of the country’s economy, are not dynamic. This is also significantly
affected by the internal unstable situation in the country, the annexation of the Autonomous Republic
of Crimea, the difficult situation in the East, which weakens the tourist potential of the country. The
flow of foreign tourists to Ukraine has significantly decreased. Thus, according to the State Border
Guard Service of Ukraine, the number of foreigners crossing the border of Ukraine in recent years
has almost doubled. Some countries do not recommend their citizens to visit Ukraine. According to
experts from the World Economic Forum «Travel and Tourism Competition 2017», Ukraine is among
the dozen countries with the lowest level of security (127th out of 136 countries). Nearby countries
such as Egypt, Honduras, Venezuela, Kenya, Nigeria, Pakistan, Yemen , Colombia and El Salvador.In
the eyes of potential tourists Ukraine looks like a country with active military actions that negatively
affects its external tourist image. All of these factors have affected the fact that, unfortunately, today
Ukraine is not considered as a tourist destination, although all preconditions for becoming such
a country in the state are: advantageous geographic location; large area with a diverse landscape;
moderate mild climate;• rich natural resources;• transit potential; the richness of architectural and
archaeological sites; significant historical and cultural potential; developed agrarian sector;• high
level of qualification and education of the labor force at comparatively low wages; relatively low
level of consumer prices.
In spite of the fact that in 2017 the index of investment attractiveness of Ukraine increased by the
decision of the European Business Association and reached its maximum in the last six years - 3.15
points (on a 5-point scale), the country interacts only with those investment donor projects that they
themselves came to our market[2]. Although experts in the investment market believe that despite
the constant aggression of the northern neighbor and the associated military risks, now invest in
Ukraine is the best time. Moreover, well-known and popular countries are already overwhelmed
with investment projects, and this is understood by experienced investors, yet investment risks for
international companies remain significant, so only 3percent of global hotel networks work in our
country.
However, despite the tendency of a decline in Ukraine’s attractiveness for tourism, guests who
have already visited Ukraine usually change their attitude, and more than 90percent are reluctant
to return to Ukraine again. For example, the survey of respondents during the Eurovision-2017 in
Ukraine showed their interest in the country (disappointment was less than 1percent).
Guests were impressed by the mild climate, the Ukrainian color, the traditional hospitality of the
population, the pro-European direction of the country’s development. But almost all respondents
noted the lack of development of tourist infrastructure and problems with the quality of services and
tourist service. It is also a weighty argument in favor of traveling to Ukraine, and accordingly, there is
the growth of the exchange rate. Prices for goods and services have grown a few times and continue
to stay for foreign guests with a pleasant low.
The experience of countries with a developed tourism industry shows the importance of state
support for tourism, especially at the regional level. Viewing the state’s attitude to the tourism
industry, recognizing tourism as a priority direction of the development of the national economy
is a positive trend towards the stable development of the regions and increase of their profitability.
Currently, Ukraine has received additional opportunities for cooperation and attraction of resources
for the development of tourism. Within the framework of the agreement between the Government of
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Ukraine and the European Union, Ukraine joined the EU program «Competitiveness of Small and
Medium Enterprises (COSME)» (2014-2020). Within the framework of the agreement between the
Government of Ukraine and the European Union, Ukraine joined the EU program «Competitiveness
of Small and Medium Enterprises (COSME)» (2014-2020), which aims to improve conditions for
competitiveness and entrepreneurship development, including in the field of tourism. The total
budget of the program is EUR 1.46 billion.
Ukraine also receives financial support from various international funds. So, in the contests of
the US Embassy’s Fund for the Preservation of Cultural Heritage, 14 projects from Ukraine were
won. Among them: the restoration and further display of the icons of the Studion collection (grant
recipient is Lviv Association for the Development of Tourism); National Reserve «Sofia Kyivska»
(restoration of mosaic of the 12th century); Museum «Drohobychyna» (preservation of frescoes of
the wooden church of St. George, 15th century); National Reserve «Khortytsya» (Restoration of two
old Cossack ships of 18th and 19th centuries); National Reserve «Castles of Ternopil» (Preservation
of the Vishnevetsky Palace, 15th century). In 2016, in the Grand Project - 2016, a grant of $ 275,000
for the Preservation of the Albert House of the 16th Century («Black Stone») at the Market Square in
Lviv received the Lviv Historical Museum.
The tourism development strategy also implies the need to ensure the safety of tourists and the
protection of their legitimate rights and interests. The Cabinet of Ministers of Ukraine plans to create
a «hot» telephone line for tourists, which will provide the necessary information on tourism, as well
as accept the appeals and complaints of tourists, in particular foreign ones, keep an account, and, if
necessary, call for help.
Actual development of regional tourism is today, which represents a complex system, because
development of tourism in a separate territory is possible only taking into account the specifics of
the region.
Traditionally, the tourist industry is the most developed in resort areas or business regions of the
country. Among the regions of Ukraine, the most popular for foreign tourists is the city of Kyiv (over
27percent of all visits), Odesa region (21.5 percent), Zakarpatska (6.8 percent), Lviv (6.6percent) and
Ivano-Frankivsk regions(6 , 4percent). The largest enterprises of the hotel industry are also located
in these areas (about 46 percent of the total). These regions, according to the potential of tourist
resources (according to the integrated assessment), are classified in category I [1]..
In 2018 the size of the subvention was 1.9 billion UAH. The funds were distributed among 665
united communities established in 2015-2017, in proportion to the area of the territory and the number
of rural population in such territorial communities, with equal weight of both of these factors [3].
In 2019 the Government increased its subventions to UAH 2,1 billion (10 percent more than in
2018) and approved the distribution of the subvention from the state budget to local budgets to form
the infrastructure of the united territorial communities
By fully supporting the regions, gradually improving their infrastructure, implementing innovative
projects, raising the living standards of the region’s population, the state gradually improves its
image, which becomes more positive and makes Ukraine more attractive for investment.
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