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СЕКЦІЯ 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Аблязов Д. Е., к.ю.н., 

Кузнецова Л. В., к.ю.н. 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

 

МІСЦЕ І РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ В ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІЙ ЮРИСТІВ 
 

В сучасних умовах постмодерну новим викликом розвитку соціально-правової держави та 
громадянського суспільства постала проблема формування нової юридичної еліти, яка здатна 
відповідати за правове забезпечення існування людини та визначення правового розвитку всієї 
соціальної спільноти. Саме з цією метою змінюються підходи в навчальному процесі, 
розробляються та затверджуються нові Стандарти вищої освіти. В навчальному процесі 
поступово йде переосмислення симбіозу правових догм та їхньої сучасної інтерпретації. Проте, 
не зважаючи на новітні підходи в підготовці юристів розрив між теорією та практикою в 
освітньому процесі продовжує зберігатися, оскільки проходження здобувачами практики все ж 
таки носить ознайомчий характер, що є недостатнім для набуття ними належного обсягу 
професійних навичок в юридичній діяльності. 

Виходячи з цього постає питання щодо професійної підготовки здобувача, здатного 
кваліфіковано виконувати складні завдання в правовому секторі.  

Тому практичною базою в підготовці юристів є Юридична клініка, як найпростіший засіб 
набуття здобувачами практичних навичок. Вона діє в кожному закладі вищої освіти, де 
здійснюється підготовка юристів. Саме в ній студенти-консультанти, або як ще прийнято зараз 
називати студенти-волонтери набувають навичок професійної діяльності, навчаються 
застосовувати теоретичні знання на практиці, здобувають досвід роботи в юридичній сфері, що 
є першочерговим в юридичній професії. 

Залучення студентів до участі у програмах юридичної клініки надає можливість останнім 
безпосередньо спілкуватися з людьми які дійсно потребують юридичної допомоги. Це сприяє 
розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, методам психології, що необхідні кожному 
юристу в його повсякденній роботі. Юристи-початківці намагаються набути таких навичок, 
розуміючи, що вони стануть їм у пригоді, допоможуть зробити певну кар’єру. 

Сам термін «юридична клініка» вперше був застосований професором Георгом 
Фроммгольдом ще в 1900 р., де він в журналі «Німецька юридична газета» запропонував 
аналогічно клінікам, які функціонують при медичних факультетах, створювати клініки при 
юридичних факультетах, де студенти під керівництвом викладачів вирішували б не вигадані чи 
застарілі юридичні казуси, а «живі» справи [1, с.24]. Якщо перенести на юриспруденцію 
практику поєднання навчання з наданням безпосередньої медичної допомоги хворому, писав 
професор Фроммгольд, то теоретик-правник матиме можливість безпосереднього спілкування з 
людиною, яка потребує юридичної допомоги; тобто, ще під час навчання студент мав би справу 
з безпосередньою «правничою патологією», а запровадження юридичних клінік сприяло б 
вирішенню проблеми надання на безоплатній основі правової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення [4, с.197]. 

Ґенеза національних юридичних клінік бере свій початок з 1996 року, де на базі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка з’явилась клініка Pro bono (що в перекладі 
означає «для добра»). А, в 2004 році національна мережах правничих клінік об’єдналась в 
Асоціацію юридичних клінік України.  

Наразі Асоціація юридичних клінік є всеукраїнською громадською організацією, 
діяльність якої спрямована на надання підтримки діяльності юридичних клінік, сприяння 
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розвитку юридичної клінічної освіти та реалізації відповідних науково-освітніх програм в 
Україні [5, с.132]. 

Наразі юридична клініка є структурним підрозділом закладу вищої освіти і створюється як 
база для практичного навчання і проведення навчальної практики здобувачами старших курсів. 
У своїй роботі юридична клініка керується законом України «Про безоплатну правову 
допомогу» [2], Статутом закладу вищої освіти, наказом МОН України «Про затвердження 
Типового положення про юридичну клініку Вищого навчального закладу України» [3] та 
Положенням «Про юридичну клініку закладу вищої освіти». 

Метою роботи юридичних клінік є виховання суспільно відповідальних юристів і надання 
безкоштовної юридичні послуги малозабезпеченим членам суспільства. Юридична клінічна 
освіта поєднує офіційні та неофіційні форми і методи навчання здобувачів правничій професії, 
які засновані на інтерактивній педагогіці, реальному вирішенні справ, аналізі існуючих проблем 
правозастосування та усвідомленні соціальної ролі правника в сучасному світі щодо 
забезпечення верховенства закону, забезпечення доступу до правосуддя та мирного вирішення 
конфліктів, розв’язання соціальних проблем [1, с.56].  

В першу чергу основним меседжем юридичної клініки є надання безоплатної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення, та отримання навичок практичної роботи здобувачами 
вищої освіти. 

Кожна юридична клініка в процесі свого існування відпрацьовує форми та методи роботи. 
Так, залежно від методів роботи з клієнтами юридичні клініки поділяються на ті, що працюють 
з клієнтами безпосередньо та, ті, що не працюють з клієнтами безпосередньо.  

За спеціалізацією юридичні клініки поділяються на спеціалізовані юридичні клініки та 
неспеціалізовані юридичні клініки. Зазвичай робота клініки проводиться в усіх напрямках 
правової допомоги.  

Юридична клініка в сучасних реаліях є найбільш дієвим інструментом набуття практичних 
навичок здобувачами вищої освіті, які в процесі залучення до роботи юридичної клініки можуть 
закріпити теоретичні знання шляхом надання правової допомоги. Саме використання своїх 
знань на практиці щодо реальних людей і реальних життєвих ситуацій є незмінним атрибутом 
підготовки справжнього фахівця, який після закінчення закладу вищої освіти не розгубиться від 
словосполучення «позовна заява» [5, с.133].  

Отже, в процесі глобалізаційних процесів, що відбуваються в Україні набуває актуальності 
проблема якості підготовки здобувачів спеціальності 081 «Право» оскільки саме вони в 
подальшій професійній діяльності забезпечують ефективне функціонування юридичної 
практики. Одним з ефективних та дієвих способів якісної підготовки фахівців є залучення їх до 
практичної професійної діяльності за допомогою юридичних клінік, як актуальної форми 
надання практичного спрямування та якості юридичній освіті, а також підготовки соціально 
відповідальних юристів. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОСТПРАВДИ В УМОВАХ 

 ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

 

Згідно із визначення, наданим у Оксфордському словнику, постправда – це характерна 

риса епохи масових комунікацій, коли істина стає менш важливою, ніж заклики до емоцій та 

особистих переконань. Постправда за своєю суттю є не брехнею, а інтерпретацією правди, яка 

може як незначною мірою коригувати факти, так і повністю спотворювати їх. Відповідно, явище 

постправди – чудова основа для поширення конспірологічних теорій, популізму, альтернативної 

медицини та недостовірних новин. 

Із початком пандемії коронавірусу принципово змінився медіаландшафт сучасного 

інформаційного простору у всьому світі. Дослідники відзначають, що в цьому плані COVID-19 – 

це так звана інфодемія. Її наслідками лише за кілька перших місяців стало багатократне 

зростання кількості різноманітних думок, домислів, дезінформації, фейків. Так, за даними 

німецької компанії Statista, яка спеціалізується на статистичному аналізі ринкових та споживчих 

даних, серед 2311 матеріалів на тему COVID-19 за період з лютого по серпень 2020 року 24% 

були пов’язані із хворобами, передаванням інфекції та смертністю, 21% - із заходами протидії, 

19% - із лікуванням, 15% - з причинами захворювання. 

З березня 2020 року коронавірусна тематика стала однією із найбільш значущих в 

інформаційному середовищі, що, в свою чергу, призвело до появи нових тем у рамках 

дезінформаційних кампаній та вибудовуванні відповідних фокусів у медійній картині світу. 

Оперативна інформація стала надзвачайно затребуваною – мешканці великих міст почали в 1,5 

рази частіше дивитися новинні програми [1]. 

За таких умов пандемія коронавірусу стала ідеальними умовами для виникнення та 

поширення теорій змов. Обсяг інформації про пандемію у 2020 році був мінімальним, що 

спантеличувало офіційну владу та профільні організації, а їх повідомлення суперечили одне 

одному та посилювали недовіру до цих інститутів. 

Таким чином, як зазначає Н. Нечаєва-Юрійчук, пандемію коронавірусу почали 

використовувати як інструмент інформаційного впливу для трансформації масової свідомості та 

свідомості окремих індивідів у напрямку, необхідному тому чи іншому політичному актору. 

Пандемія COVID-19 впливає на суспільно-політичну, інформаційно-безпекову та духовну 

сферу життя людства. Від самого початку поширення вірусу почалося продукування великої 

кількості неправдивої інформації з метою впливу на емоційний стан індивіда та, відповідно, 

стабільність регіональних політичних систем та всієї системи міжнародних відносин. 

Механізм цього впливу полягає, зокрема, апелюванні до емоційного стану, внутрішніх 

страхів, особливо, щодо особистої безпеки, а також у активному залученні механізмів 

соціальної пам’яті. Наприклад, на кшталт того, як події 2014 року в Україні порівнювали із 

початком Першої світової війни у 1914 році, проводяться паралелі між пандемією коронавірусу 

та епідемією іспанки, яка охопила світ у 1918-1920 роках. В такий спосіб встановлюється 

емоційний зв'язок між подіями, які розділяє століття, та здійснюється вплив на сприйняття 

окремими громадянами інформаційних повідомлень щодо загрози життю та здоров’ю. 

Підсилення індивідуального сприйняття інформації щодо захворювання відбувається 

посередництвом різних соціальних мереж та використовується політичними опонентами у 

власних цілях [2]. 

Специфічний напрямок розвитку постправда за умов епідемії COVID-19 отримала в 

іспанських ЗМІ, в яких ведеться активна інформаційна кампанія по боротьбі з домашнім 
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насиллям, яке, за їх же даними, виросло з початку 2020 року у країні у кілька разів. При цьому, 

як зазначає М.В. Симонова, ця проблема актуальна для Іспанії, але, якщо порівняти статистичні 

показники із минулими роками, жодного різкого стрибка та підстав для панічних настроїв, які 

транслюють ЗМІ.  
Так, майже в кожній публікації в іспанській пресі з початку 2020 року акцентовано увагу, 

що кількість звернень на гарячу лінію з питань домашнього насилля 016 значно виросла та 

склала у березні більше, ніж 3330. Проте, якщо порівняти ці дані із даними офіційної статистики 

за кілька попередніх років, можна переконатися, що жодного «страхітливого» збільшення 

кількості дзвінків на лінію не спостерігається: у лютому 2020 року ця цифра склала 5041 

дзвінок, у 2019 році – 4911, а у 2018 році – 5449. 

У статті в газеті «Публіко» із заголовком «Кількість дзвінків на гарячу лінію 016 за перші 

два тижні квітня зросла майже на 50%», дані міняються в самому тексті статті: у заголовку – 

50%, далі по тексту– 47,4% та 47,3%. Ситуація загострюється через часте вживання дієслова 

aumentar (збільшуватися, зростати) та його синонімів та синонімічних виразів [3]. 

У епоху постправди люди перестали, можливо, вимагати правди, оскільки зрозуміли, що 

вони виключені із процесу ухвалення рішень або не мають змоги змінити своє оточення. Проте 

під час пандемії коронавірусу вони навпаки відчувають все більшу потребу в істині. ЗМІ є 

найбільш відповідальними за виявлення дезінформації та забезпечення правильного поширення 

фактичної інформації. Ті ЗМІ, які забезпечують ці функції, будуть віднесені аудиторією до 

законних, а ті, що намагатимуться поширити ворожнечу, навпаки, втратять довіру.  

Певні успіхи у боротьбі із феноменом постправди були продемонстровані під час боротьби 

із поширенням інфекції: швидкість реагування, довіра до порад медичної спільноти (зокрема, 

національних медичних асоціацій), здійснення раціональної стратегії та підтримання прозорості. 

Приклад пандемії коронавірусу наочно демонструє необхідність відповідальності та 

об’єктивності в керуванні кризою інформаційної довіри [4]. 

У цьому контексті найбільш дієвим методом боротьби з явищами, які породжує пандемія, 

є критичне мислення, яке дає змогу певною мірою розмежувати факти та їх інтерпретацію. 

Критичне мислення – це вміння мислити логічно та рефлективно, обирати, у що вірити та як 

діяти, яке дозволяє створити відносну когнітивну рівновагу у свідомості індивіда в умовах 

інформаційного перевантаження та зберегти психологічне благополуччя аудиторії [5]. 

Таким чином, пандемія коронавірусу в епоху постправди стала серйозним викликом для 

світового інформаційного простору. Показово, що за таких умов медіа водночас 

використовуються для поширення дезінформації, фейків, теорій змови та протидії ним. 
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 «ПОГОДА» В КАРТИНІ СВІТУ АНГЛІЙЦІВ 

 

Особливості навколишнього середовища і погодних умов відіграють значну роль в житті 

окремої людини і нації в цілому, впливають на спосіб життя, менталітет, характер. Попри те, що 

концепт «погода» є універсальним, оскільки присутній в усіх культурах світу, характер 

погодних умов обумовлює власне національне сприйняття цього концепту в різних країнах. 

Відображення погоди у свідомості жителів країн з різними погодними умовами може бути 

різним.  

Розглянемо що погода означає в житті англійців. 

Доволі прохолодну британську погоду часто називають непередбачуваною, і це цілком 

справедливо – дощ і сонце іноді змінюють один одного за лічені хвилини. Іноді холодний 

північний вітер може змусити людей тремтіти в липні або серпні, і навпроти, несподіваний 

західний вітер приносить літнє тепло в лютому. Оскільки уздовж західних берегів Британії 

проходить тепла течія Гольфстрім, клімат на островах м’якший, ніж міг би бути, якщо 

врахувати те, що вони розташовані в північних широтах. У Британії ніколи не буває лютих 

морозів, як, втім, і сильної спеки. У гірських районах холодніше і дощовитіше: на вершинах 

Північно-Шотландського нагір’я сніг, трапляється, лежить цілий рік, правда, буває це усе рідше. 

Взимку сніг може випасти у будь-якому куточку Британії, але в низинах він зазвичай лежить не 

більше двох днів. Снігопад у Британії – це завжди щось надзвичайне, що викликає істерію в 

пресі і хаос на дорогах [1, c. 19]. 

Варто відмітити, що суворий характер природи Британії залишається незмінним вже 

багато віків, відколи острів став населеним, а ліси і пустки змінилися полями. Незмінною вона і 

залишиться доки бурхливі моря і тепла течія омиватимуть південно-західне узбережжя країни. 

Свідчення тому зустрічаємо в творах британських поетів і прозаїків, а також в листах і 

щоденниках минулого. 

Наприклад, середземноморські легіонери, залишені на північному краю Римської імперії, 

увесь час мерзли. Підтвердження знаходимо в листі з південної Галії – благодатного спекотного 

півдня Франції – адресованому бідному тремтячому від холоду легіонерові у Виндоланде, в 

описі вмісту гостинця з дому: Paria udonum ab Sattua solearum dou at subligariorum duo – 

шкарпетки, дві пари сандаль і дві пари кальсонів. Втім не змінилися і харчові звички, 

обумовлені кліматом і погодними умовами. У листах, відправлених додому з форту Виндоланда 

біля Хексхэма, Нортумберленд, недалеко від валу Адріана, приблизно в 100 р. н. э. римські 

легіонери сумують за вишуканим італійським вином, часником, рибою, сочевицею, оливками і 

оливковою олією і скаржаться на те, що їдять пікти – свинячий жир, каші і оленину. 

Сьогоднішня дієта звичайного британця не особливо відрізняється. 

Клімат і погода, кількість опадів і сонячних днів є важливими чинниками, що визначають 

зовнішність людей, відтінок шкіри, манеру одягатися, харчові звички, культуру споживання 

алкогольних напоїв, манеру спілкуватися (у тому числі і з протилежною статтю), і навіть 

можливо різницю у вимові у Британському і Американському англійському [2, с. 2-6].  
Джером Паксман, автор книги The English вважає, що оскільки погода впливає на 

поведінку людей, існує ймовірність того, що вона також може впливати на їхній характер. Він 

також припускає, що одержимість англійців своїм домом і “privacy” пояснюється тим простим 

фактом, що холодна сира погода змушує їх проводити багато часу в приміщенні. А м’який і 

помірний клімат, не занадто спекотний і не дуже холодний, зіграв певну роль в тому, що 

англійці помірковані і прагматичні [3, с. 124-125].  
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Клімат зумовив і виникненні такого феномену серед англійців як почуття ніяковості в 

компанії (awkwardness in company). Він пояснюється тим, що англійці не так багато часу 

проводять поза межами дому, на відміну, наприклад, від жителів південної Європи, теплий 

клімат якої цьому сприяє. Похмура погода, на думку Г. Маунта, може бути причиною 

виникнення таких характерних для англійців рис, як замкнутість і неемоційність. [2, с. 3].  

Клімат і погода Англії вплинули навіть на облаштування будинку. Так, на відміну від 

країн Середземномор’я, у Британії майже не зустрінеш віконниці на вікнах зовні, оскільки 

основна їх функція на Туманному Альбіоні не захист від сонця в денний час, а захист від 

грабіжників в нічний. У південних спекотних країнах відкривають внутрішні вікна, а зовнішні 

віконниці залишають закритими, а у Британії відкривають внутрішні віконниці уранці, а вікна 

залишають закритими майже увесь рік [2, с. 3].  

Погода в Англії вплинула і на те як і про що говорять англійці. Британська погода і звичка 

британців постійно її обговорювати завжди дивували іноземців. В одному недавньому 

дослідженні 94% британців визнали, що ця тема була присутньою в їх бесідах в останні шість 

годин, а 38% – в останні 60 хвилин. «Це означає, що практично у будь-який момент часу 

третина населення Великобританії або розмовляє про погоду, або тільки що її обговорила, або 

збирається це зробити», – пояснює соціальний антрополог Кейт Фокс, яка вивчала це питання 

для своєї книги Watching the English. Британці обговорюють погоду на спеціальних інтернет-

форумах. На одному із найстарших, створеному ще в 1990-х роках, ентузіасти намагаються 

знайти наукове пояснення феномену британської погоди. Одним з предметів великих онлайн-

дискусій є ностальгія за погодою, яка, звичайно ж, раніше була зовсім іншою. Одна з 

найпопулярніших тем – чи буде цього року на Різдво справжня зима? [4].  

Обговорення погоди – це свого роду код, що дозволяє здолати незручність на початку 

розмови. Іноді – це спосіб почати бесіду, іноді – заповнити незручну паузу або уникнути 

незручної теми, або просто привід разом побурчати. Що може краще об’єднати людей, ніж 

загальне невдоволення погодою? Таким чином, обговорення погоди можна вважати різновидом 

small-talk, ритуальним вітанням, початком бесіди і сприймати як засіб соціального зближення 

[5, с. 56].  

Причиною одержимості погодою англійців на думку Дж. Паксмана є саме її мінливість. У 

своїй книзі він наводить цитату Семюеля Джонсона «На нашому острові кожна людина засинає, 

не в силах вгадати, чи завтра вранці яскраво світитиме сонце чи буде хмарно, чи буде він мирно 

спати, приспаний дощем, чи сон його потривожить буря» [3, с. 124].  

До винаходу метеорологічного устаткування єдиним надійним інструментом визначення 

чи принесе наступний день гарну або погану погоду був досвід людини, яка спостерігала за 

сонцем, за рухом і формою хмар, їх щільністю і кольором, за рослинами, за найдрібнішими 

змінами в поведінці тварин і птахів, – так виникли народні прикмети і приказки про погоду, 

фразеологізми та пареміологічні засоби вербалізації концептів, що позначають погодні явища. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Все більше сучасних людей надають перевагу дистанційному навчанню з дому, замість 

того, щоб ходити до університетів. З одного боку це виглядає досить зручно. Однак питання 

онлайн навчання, як і будь-яка інша тема, має свої плюси і мінуси. Відколи був винайдений 

комп’ютер люди стали виконувати деяку роботу з його допомогою. Всі дані зберігаються в 

електронному форматі. Що є набагато зручнішим, ніж зберігати всю інформацію в нескінченних 

папках. А з появою мережі Інтернет все стало ще простіше. Тепер дані можна передавати зі 

швидкістю світла. Згодом стало зрозуміло, що таким чином можливо працювати миттєво 

обмінюватись інформацією та вести відео конференції. Останнє є особливо актуальним для 

дистанційного навчання.  

Дистанційне навчання це зовсім не звичний та новий формат не тільки для студентів, а й 

для їх викладачів. Питання «бути чи не бути» дистанційному навчанню вже є досить не 

актуальним. Віддалене навчання вже існує у всьому світі та займає вагоме місце в освітній 

сфері. Різні життєві ситуації забезпечують прилаштування до незвичних умов існування. Так всі 

навчальні заклади по всьому світі змушені були масово перейти на дистанційну форму задля 

збереження безпечних умов для своїх студентів в зв’язку з появою нового вірусу Covid-19. Така 

форма навчання не сильно відрізняється від традиційної: викладачі надають матеріали для 

опрацювання, визначають строки здачі, а тим часом студент має змогу за допомогою 

електронної пошти надіслати для перевірки виконані завдання. Загалом, українські вищі 

навчальні заклади спеціальності проводять заняття та консультації за допомогою відомих 

платформ для відео конференцій таких як: Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Classroom, 

Google Meet та інших. Та окрім цього студенти мають можливість використовувати всі доступні 

освітні сервіси по всьому світі [2]. 

Останнім часом виникає все більше питань які ж недоліки та переваги має дистанційне 

навчання. Завдяки пандемії коли всі були вимушені перейти на навчання online це питання стало 

ще гострішим. 

Отже, головними перевагами дистанційного навчання є: 

- Навчання в будь-який час, студент має право вирішувати сам коли та скільки виділяти 

часу на навчання та саморозвиток, таким чином з’являється більше вільного часу, який можна 

використовувати на додаткові заняття чи фізичні вправи.  

- Студент може навчатися з будь-якої точки світу, все що для цього потрібно це комп’ютер 

та доступ до мережі інтернет [1].  

- Доступність освітніх матеріалів, всі лекції, статті, література є в доступному 

користуванні і в будь-який момент студент може переглянути все, що необхідно.  

- Навчання в спокійній атмосфері, зазвичай вдома панує спокійна атмосфера, студент має 

час більше виділити часу для вивчення незрозумілих тем, а також в студентів є менше приводів 

для хвилювання через зустріч з викладачем на іспитах. 

- Можливість навчання в темпі який найбільш сприятливий для студента, не обов’язково 

навчатися разом зі всіма можна пропустити вже відомі теми, а якщо щось не зрозуміло студент 

завжди має можливість повернутись до лекцій та все переглянути. 
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- Мобільність, студент має змогу за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти 

чи інших мобільних додатків тримати зв'язок з викладачем. 

- Змога навчатися людям з обмеженими можливостями, адже досить багато людей мають 

захворювання та вади з якими відвідування університетів майже неможливе, альтернативою для 

них є дистанційне навчання. 

Та попри всі переваги дистанційне навчання також має і недоліки: 

- Потрібна сильна мотивація. Майже весь навчальний матеріал студенти вивчають 

самостійно, що вимагає багато клопітливої роботи, відповідальності, великої сили волі та 

самоконтролю. Осилювати весь наданий матеріал та виконувати всі завдання без контролю 

вдається не всім. 

- Нестача практичних вмінь та навиків. Поки що досить великою проблемою на 

дистанційному навчанні є створення якісної практики, адже для багатьох професій потрібна 

саме «жива» практика. 

- Такий вид навчання зовсім не сприяє розвитку комунікабельності. Коли студент 

знаходиться на дистанційному навчанні його коло спілкування значно зменшується, а то і зовсім 

відсутній. При такі формі навчання зовсім не має умов для напрацювання у собі навичок роботи 

в команді, впевненості у собі, комунікабельності та інше. 

- Негативний вплив на фізичне здоров’я. Дорослій людині допустимо знаходитись перед 

екраном комп’ютера не більше двох годин після чого робити перерву на 15-20 хвилин, яка 

включає ходьбу та невелику розминку. Більша частина студентів нехтує цими правилами тим 

самим наражаючи себе на проблеми зі здоров’ям. 

- Низька якість інтернет - зв’язку та технічних можливостей з комп’ютерами, ноутбуками і 

телефонами. Нерідко стаються збої в мережі інтернет через, які неможливо зайти на відео 

конференцію чи завантажити відео-урок, що займає необмежену кількість часу та нервів. 

- Також присутня проблема здачі іспитів, багато студентів знаючи що над ними повністю 

відсутній контроль позволяють собі недобросовісно виконують поставлені завдання. Поки що 

найефективнішим способом простежити чи здає студент іспит самостійно є відеоспостереження, 

але це не завжди можливо, тому на підсумкову атестацію студентам доводиться деколи 

особисто приїжджати до вузу. 

Отже, дослідивши переваги і недоліки дистанційного навчання, можна дійти до висновку, 

що не зважаючи на мінуси такий вид навчання стане оптимальним варіантом для тих студентів, 

в пріоритеті яких є зручність та гнучкий графік. Найбільшими перевагами такої освіти є: 

охоплення більшої кількості студентів з обмеженими можливостями, мінімальні фінансові 

затрати та більший доступ до навчальних матеріалів. Однак, дистанційна освіта oбмежує 

соціальну взаємодію, потребує сильної мотивації та може негативно вплинути на фізичне 

здоров’я, тому в майбутньому найкраще поєднувати дистанційне та традиційне навчання. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЕРЕНДУМУ В ІТАЛІЇ 

 

Конституція Італії регулює можливість проведення територіальних референдумів щодо 

регіональних кордонів. Тобто положення цієї статті регулюють правові аспекти об’єднання чи 

створення нових регіонів за таких умов:  

- населення будь-якого нового регіону становить принаймні 1 мільйон;  

- ініціатива об’єднання пропонується муніципальними радами, що представляють 1/3 

залученого населення;  

- ініціатива об’єднання схвалена більшістю залученого населення на референдумі. Шляхом 

референдуму провінції та муніципалітети також можуть відокремитись від певних регіонів і 

приєднатися до інших. 

На місцевому рівні також можуть проводитись консультативні референдуми. Можливість і 

загальні вимоги до процедур проведення врегульовані Національним законом «Бассаніні» No 

142 про місцеве самоврядування (1990 р.) ,який змінений і доповнений у 1997 р. консультативні 

референдуми не обов’язково повинні бути внесені та врегульовані місцевими статутами. Більше 

того, результати цих референдумів не є юридично-обов’язковими. Конкретні процедурні умови 

проведення консультативних референдумів можуть значно відрізнятися в кожній провінції чи 

муніципалітеті. Так, у багатьох муніципалітетах (Рим, Турин, Флоренція та Генія) 

консультативні референдуми можуть бути ініційовані громадянами, проте необхідна кількість 

підписів значно відрізняється в силу різниці в кількості населення муніципалітетів. Особливість 

консультативних референдумів полягає в тому, що громада може не лише скасувати певні 

законодавчі акти, а й запропонувати підзаконні акти [1]. 

Отже, референдум в Італії є особливим інститутом, який має значну політичну вагу, 

оскільки ініціюється не органами влади, а безпосередньо народом. Сьогодні законодавче 

регулювання процедур проведення референдумів в Італії детально регламентовано та 

врегульовано до найменших дрібниць. Особлива роль у процедурних питаннях інституту 

референдуму відводиться конституційному Суду Італії. З 1970 р. конституційний Суд відіграє 

важливу роль у тлумаченні регулятивних норм з питань референдумів, а також виконує важливі 

контрольно-наглядові функції процедурних аспектів ініціації референдумів. Наприклад, 

відповідно до позицій конституційного Суду, встановлено, що не лише бюджетні питання не 

підлягають винесенню на всенародний референдум, як це прямо зазначено в ст.75 конституції. 

Термін «бюджетні» необхідно трактувати більш широко, результатом чого є ствердження, що на 

референдум не повинні виноситись усі закони щодо коригування фінансового та фіскального 

законодавства [2].  

Більше того, згідно з тлумаченням конституційного Суду, на референдум не виносяться 

закони, що дають дозвіл на ратифікацію договорів, і закони, що регулюють процесуальні 

аспекти виконання міжнародних угод Італії. 

Головна роль конституційного Суду зводиться до контролю винесених на референдум 

питань. Так, в одному зі своїх рішень Суд наголосив, що питання референдуму мають бути 

чіткими, однорідними й послідовними. Відповідно, питання, які по суті є гетерогенними й не 

мають раціонального єдиного ядра, не можуть уважатися прийнятними та не відповідають 

правовій логіці (ст. 75 Конституції). Відповідно, референдуми з таким порядком денним 

конституційний Суд зазвичай скасовує. Отже, конституційний Суд значно уніфікував, 

систематизував та уточнив процедурні аспекти референдумів, що позитивно вплинуло на 
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результативність цього інституту і значно скоротило кількість ініціатив народного 

волевиявлення [3]. 

З огляду на проведений аналіз конституційно-правового регулювання інституту 

референдуму в Італії, варто підсумувати таке:  

- цей інститут має широку практику застосування в політичному процесі держави в силу 

історичного процесу формування політичної системи Італії;  

- в конституційному порядку закріплені основні процедурні аспекти й різновиди 

референдумів, що доступні для італійського електорату, які більш детально врегульовані в 

законодавчому порядку, однак сучасна практика їх застосування свідчить про необхідність 

оновлення або доповнення цієї системи регулятивних норм;  

- практика народного ініціювання референдумів свідчить про те, що італійське суспільство 

надто часто використовує цей інститут для політичного процесу, що чинить негативний 

маніпулятивний характер, і лише контрольно-наглядова діяльність конституційного Суду 

частково мінімізує ці негативні чинники.  

Отже, інститут народного волевиявлення через референдум в Італії має бути підведений 

під сучасні вимоги і практику суспільства, щоб відновити довіру та ефективність його 

застосування через скорочення його кількості й різновидів, доступних народу Італії. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

Гуманітарні науки – це сфера досліджень, предметом яких є людина як суспільна істота та 

все те, що нею створене. 

У сучасному світі вважається, що начебто всі правила належно сформовані, устатковані, 

але можемо спостерігати таку проблематику гуманітарних наук, яких торкаються науковці, і 

переосмислюють їх. Тематика таких проблем може бути дуже різноманітною, і торкатися всіх 

дисциплін.  

Зміни у сфері гендерних відносин в Україні та нові світові тенденції, що сформували 

парадигму сучасного суспільного розвитку, є одним із сучасних напрямків розвитку сучасної 

національної культури та літератури, яким є розвиток гендерних питань. Однак новій тенденції 

розвитку протистоять гендерні стереотипи, і вони базуються на біологічних та структурних 

ролях та функціях чоловіків та жінок і мають давню історію. Без розширення кругозору 

сучасної історії та літературних пошуків процес трансформації українського суспільства 

неможливий. Дослідження багатьох питань, що стосуються прототипів гендерних стереотипів, 

демонструє розвиток вітчизняної гендерної науки та реалізує можливість застосування 

гендерних методів для аналізу трансформації сучасного суспільства. З суттєвою зміною 

розуміння гендерного виміру людського існування, українське суспільство рухається у 

напрямку гендерної рівності, і необхідно визначити онтологічні причини есенціалістських ідей, 

http://www.appuntigiurisprudenza.it/diritto-regionale/dalla-142-del-1990-allariforma-bassanini.html
http://www.appuntigiurisprudenza.it/diritto-regionale/dalla-142-del-1990-allariforma-bassanini.html
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що існують у гендерних стереотипах. В епоху гендерних змін є сенс розглядати образ відьми як 

носія непримиримої сили волі, оскільки він заперечує міф про жіночу незахищеність і 

безпорадність (ці характеристики відображають соціальні та культурні недоліки жінки). Так, як 

жінка вважалася ще з давніх часів ( від Адама і Єви), джерелом гріха та зла, то в 

патріархальному світі це використовувалося проти них. Це було своєрідне підкорення жіночого 

суспільства в українському населенні. Але саме тут виявляється проблема, так як відьма є 

прототипом сильної незалежної жінки, то і підкорити таку важко, а отже вона стає проблемною і 

небезпечною в соціумі. Образ такої жінки - це втілення зла, а її негативні особливості та 

поведінка відображаються в літературі, тим самим показуючи риси, які були небезпечними для 

чоловіків. Дана проблематика показує, що людина повинна не тільки знати, а й вміти 

переосмислювати своє буття відповідно до змін, які відбуваються на сучасному етапі [1]. 

З 20-х років російське літературне коло все більше цікавиться історичними проблемами. 

Це пов’язано з двома наступними причинами: по-перше, сам жанр перейшов на інший етап 

розвитку; по-друге, завдяки сильній ідеології письменники уникають сучасних тем і 

концентрується головним чином на історичних подіях та персонажах. Однак не всі опубліковані 

на той час твори перелічували їх достовірність. У художньому творі історія та художня правда 

повинні бути збалансовані. Тому автор повинен не тільки вивчати документи, що містять 

інформацію про історичні події, які він описує, але також повинен об’єктивно ставитися до цих 

документів. Як ми всі знаємо, історичні романи - це не прості висловлювання минулих фактів: у 

романах фантазія та творчість автора відіграють провідну роль. І важливо дотримуватися їх 

пропорцій (історична достовірність та творчі романи). Провідні теоретики розглядають 

принципи збереження історичної правди в історичних творах, поєднання відповідних пропорцій 

історичних фактів та винахід самого автора. Отже, видно, що письменник при написанні 

історичного роману повинен спиратися на різні ресурси, а ті в свою чергу мають мати 

протилежні погляди [2]. 

Соціальні комунікації – це наукова дисципліна, яка запозичує знання з інших традиційних 

та сучасних галузей знань. Традиційними галузями вирізняють такі: соціологія, психологія, 

історія, філологія, політологія [3]. 

Будь-яка наукова теорія містить три аспекти - онтологічний (пов’язаний з сучасними 

природничими дослідженнями), гносеологічний (пов’язаний з процесом розпізнавання об’єктів 

та відокремленням предметного дослідження) та методологічним (пов’язаний з обсягом методів 

чи принципів, науковий аналіз). 

Онтологія - зміст, пов’язаний із соціальною комунікацією. Перш за все, вона має характер 

першої складової - соціальної структури суспільства. У рамках різних типів соціальних спільнот 

можна спостерігати соціальні відмінності в поведінці людей та їх поведінці. Біологічне 

походження соціальної поведінки людини вивчається за допомогою соціальної біології. Основні 

представники цієї галузі соціології (Е. Вільсон, Р. Александер, Д. Береш) Вважають, що 

принципи визначення поведінки тварин можуть бути застосовані до розвитку людського 

суспільства. Біологічна основа початкової форми соціальної поведінки людини включає сімейні 

відносини, гендерно-віковий розподіл праці та соціальну нерівність. Однак очевидно, що щодо 

людського суспільства неможливо обмежити онтологію соціальної поведінки за допомогою 

біологічних факторів. Натуралістична інтерпретація людського суспільства невигідна, оскільки 

не враховує інших факторів, що визначають соціальну структуру суспільства. 

Гносеологія - теорія пізнання, яка стосовно об’єкта, що вивчається, доповнює наукове 

доведення тієї чи іншої гіпотези, також містить систему доказів на користь тієї гіпотези, 

критерії достовірності висновків та спостережень, і на кінець дозволяє аргументувати предмет 

дослідження і визначити проблематику дисципліни, яка вивчає цей предмет. 

Гносеологічний аспект теорії соціальних комунікацій є складним. Суперечності виникають 

через складність об’єкта дослідження та різноманітність інтерпретацій як об’єкта дослідження. 
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Гносеологічний аспект теорії включає багато питань: взаємодія комунікації і соціальних 

структур; визначення функцій соціальної комунікації; обґрунтування одиниць (соціальної) 

комунікації. 

Методологія - це система наукових принципів, на яких проводять дослідження та 

визначають метод наукового знання - визначають метод і технологію дослідження. Розрізняють 

методологічні принципи: символічний інтеракціонізм – це теоретико-методологічний напрямок 

соціології і соціальної психології, де головну увагу приділено символічному змісту соціальних 

взаємодій. Засновником цієї течії є американський філософ і соціальний психолог Дж. Мід. 

Сучасний символічний інтеракціонізм представлений двома школами. У першому (Чикаго) 

акцент робився на процедурних аспектах взаємодії, а соціальний розвиток розумівся як процес 

розвитку форм спілкування. У другому (штат Айова) основна увага приділяється вивченню 

стійкої символічної структури, а результатом є соціальна структура. 

Феноменологічний напрям – дещо схожий на попередній, його принципи були 

аргументовані німецьким філософом Е. Гуссерля – об’єктом пізнання визначалися тільки явища. 

Структурний функціоналізм (структурний функціональний аналіз) - це один із методів 

систематичного аналізу досліджуваного явища. Перетворюється на цикл систематичного аналізу 

досліджуваного явища. Став науковою галуззю американської соціології після Другої світової 

війни. Основна теорія та методологія функціоналізму прийнято британськими соціологами, 

позитивістом Г. Спенсером та французькими соціалістами а Е. Дюркгейма. 

Усі три аспекти соціальної комунікації: онтологічний, гносеологічний, і методологічний – 

зв’язані, і діють один на одного. На даному етапі розвитку на перший план висувається якийсь 

один аспект, у вітчизняній науці донедавна головним аспектом був методологічний, з акцентом 

на ідеологічні проблеми. Прихід міждисциплінарних досліджень у галузі соціології, психології, 

етнографії та лінгвістики значно розширив гносеологічний аспект. Це забезпечує основу для 

гармонійного розвитку всіх трьох аспектів соціальної комунікації. 
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ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ 

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Питання порушення трудового законодавства при виконання сільських робіт 

регулювалися Положенням про найм на сільські роботи від 12 червня 1886 року та Статутом 

про покарання, що накладаються мировими суддями. 

Згідно Положення договори про найм на сільськогосподарські роботи могли укладатися 

усно або за договірними листами. За складення фіктивного договірного листа, його зміну та 

використання завідомо фіктивного, зміненого чи чужого договірного листа, а також передачу 

свого листа іншій особі для використання його для найму, винний підлягав ув’язненню на строк 
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від 2 до 4 місяців [1, арк. 8]. За неповернення договірного листа після закінчення строку найму 

наймач підлягав покаранню згідно статті 67 Положення (стаття 104) – зобов’язаний виплачувати 

робітнику подвійну поденну плату за кожен день його незаконного утримання [2, с. 12-13]. 

Наймач, що не видавав робітникам вчасно заробітної плати, був зобов’язаний доплачувати 

по півкоп. з 1 руб. недоданої суми за кожен день затримки (стаття 45) [2, с. 6]; за примус 

робітника замість грошей отримувати заробітну плату хлібом, товарами чи іншими предметами 

наймач підлягав покарання згідно ст. 1421 Статуту про покарання, що накладаються мировими 

суддями, – штрафу у розмірі не більше 100 руб. [3, с. 53]. 

Стаття 50 Положення надавала наймачу надавалося право піддавати робітників 

вирахуванням з заробітної плати за прогул, недбалу роботу, грубість та непокору хазяїну та за 

псування господарського майна. Згідно статті 53, прогулом визнавалася відсутність робітника 

на роботі без поважної причини протягом 3 робочих днів поспіль. Вирахування за прогул не 

могло перевищувати подвійної плати, яка призначалась би робітнику за прогуляний час, інші 

вирахування не могли перевищувати подвійної поденної плати, що призначалася робітнику 

(стаття 51). Наймач замість вирахування міг примусити робітника відшкодувати збитки чи 

звернутися з позовом про притягнення його до покарання (стаття 52) [2, с. 6]. Якщо ж робітник, 

що вчинив самовільний уход чи не явився на роботу, був найнятий за договірним листом, 

наймачу надавалося право звертатися до поліції для примушування робітника повернутися до 

роботи. Остання мала у найкоротші строки зобов’язати робітника повернутися (статті 99-101). 

Якщо ж за вимогою поліції робітник повертався до наймача, той міг відповідно до статті 102 

Положення зробити з нього вирахування за увесь час відсутності як за прогул [2, с. 13]. 

Згідно статті 47 Положення, якщо наймач прийняв на роботу робітника, знаючи, що він 

пов’язаний договором на цей же час з іншим наймачем, то він зобов’язувався винагородити 

останнього за усі збитки, викликані самовільним уходом робітника [2, с. 6]. Наймач, який 

заключив договір найму за договірним листом, мав право вимагати до себе робітника від будь-

якого наймача, що прийняв його за незнанням (стаття 97) [2, с. 13]. За невиконання цих вимог, 

останній підлягав покаранню за статтею 51 Статуту про покарання, що накладаються мировими 

суддями, – арешту не більше 3 місяців або штрафу не більше 300 руб. [3, с. 23]. 

За неявку чи самовільний ухід з роботи, так само і за невиконання вимоги поліції про 

повернення до хазяїна, сільський робітник підлягав арешту не більше одного місяця відповідно 

до статті 51² Статуту про покарання [3, с. 33]. У останньому випадку наймач не мав права на 

винагороду, вказану у статті 57 (стаття 103 Положення) [2, с. 13]. 

Відповідно до статей 35-39 Положення 1886 р., працюючи у маєтку, робітник був 

зобов’язаний коритися наймачу і виконувати беззаперечно та старанно усі його вимоги згідно 

укладеного договору; охороняти хазяїна та його домашніх у випадку будь-якої для них 

небезпеки; поводити себе добре, тверезо і з повагою до господаря, його домашніх та осіб, 

приставлених доглядати за роботами та робітниками; не відлучатися без дозволу господаря і не 

брати на себе без його дозволу чужих робіт; бережно поводитися з господарською худобою та 

засобами праці та не робити шкоди хазяйському майну, залишаючи наймача, робітник мав здати 

довірене йому майно [2, с. 5]. Покарання за порушення робітниками обов’язків, вказаних у цих 

статтях, визначалися Статутом про покарання, що накладаються мировими суддями. За грубість 

проти наймача та членів його сім’ї, за відкриту непокору наймачу чи наглядачу 

сільськогосподарський робітник підлягав арешту на строк не більше одного місяця (стаття 1311) 

[3, с. 51]. Робітник, який отримав від кількох наймачів завдатки при наймі по договірному листу 

на виконання робіт, яких він завідомо не міг виконати в обумовлений час, у разі невиконання 

цих робіт підлягав арешту на строк не більше одного місяця (стаття 51³) [2, с. 33]. За навмисне 

пошкодження складних машин наймача винний в цьому робітник підлягав арешту не більше 

трьох місяців (стаття 1531) [3, с. 56]. Дані проступки підлягали покаранню не інакше як за 

скаргою. Строк давності для цих проступків визначався у один місяць [4, с. 5-6]. 
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Розглядаючи права та обов’язки наймачів та робітників, не можна не помітити відмінності 

ставлення закону до них. Щодо наймача, то проти його дій було встановлено лише кілька 

покарань: за натуральну оплату праці (стаття 31), неповернення виду на проживання та 

договірного листа (статті 67 і 104), несвоєчасна виплата заробітної плати (статті 45 і 68), 

неправомірне звільнення (стаття 59) та за дії проти іншого наймача (статті 47 і 97). Причому в 

останньому випадку, що був не більш небезпечним попередніх, встановлювалось значно 

серйозніше покарання. Якщо наймачу за порушення прав робітника загрожував лише штраф, то 

робітнику – арешт – кримінальне покарання за цивільний проступок. Подібне покарання 

застосовувалося щодо наймача лише за порушення інтересів іншого наймача. 

Несправедливим виглядає право наймача особисто штрафувати робітника, особливо у 

частині про грубість і непокору – дії, які не підлягали точній юридичній кваліфікації, а тому 

допускали зловживання. До того ж ці діяння не приносили ніякої матеріальної шкоди, а тому 

зв’язок їх з штрафами не простежується. 

Положення про найм на сільські роботи не визначало тривалості робочого дня. Тому 

наймачі часто користувались нею незалежно від сезону та виконуваних робіт, спираючись на 

статтю 131 Статуту про покарання щодо непокори наймачеві. 

Можливість захисту робітниками своїх прав ще більше зменшила прийнята 15 квітня 

1906 р. під впливом селянських заворушень Першої російської революції «Височайше 

затверджена думка Державної Ради по проекту правил проти виникнення страйків серед 

сільських робітників». Згідно цього акту організатори та учасники страйку підлягали покаранню 

у вигляді позбавлення волі на строк від 2 місяців до 4 років [5, с. 391-393].  
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

 Сучасна українська мова є однією з найдавніших, найбагатших і найрозвиненіших мов 

світу. Українська мова – це не тільки засіб спілкування, а й важливий соціальний фактор, що 

забезпечує збереження й існування українського етносу, його культури в добу глобалізації. 

Сформувати усвідомлення причетності до багатомільйонної нації з віковими культурними 

надбаннями неможливо без належного мовного виховання, оскільки саме мова є 

ідентифікатором національної належності, генетичним кодом нації, засобом консолідації 

суспільства, досягнення порозуміння й ладу. Без мови неможливе здійснення будь-якої 

діяльності, соціальна взаємодія в усіх суспільних сферах. В освітньо-виховному процесі мова 

виступає обов’язковою умовою розвитку інтелектуального, культурного й творчого потенціалу 

особистості, критерієм її соціалізації. Саме тому рівень володіння українською мовою як 

державною, поважне ставлення до неї є актуальним питанням сьогодення [1, с.2]. 
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 Українська мова виконує цілу низку функцій, найбільш важливими, як вважають 

мовознавці, є комунікативна, номінативна, експресивна, ідентифікаційна, пізнавальна, 

мислетворча, естетична, етична, культурологічна, фатична, державотворча, волюнтативна, 

виховна, магічно-містична. Усі функції мови взаємодіють між собою, впливають одна на одну 

або ж близькі за своєю суттю. Безумовно, виховна функція є близькою до естетичної та етичної 

функцій. 

 Виховна функція мови полягає в тому, щоб словом прищеплювати морально-етичні 

принципи, виховувати національно-свідомого громадянина, естетичне світовідчуття [2, с.12]. 

Важливим і актульним на сьогодні є питання мовної стійкості сучасної молоді як вагомий 

чинник збереження вірності й любові рідній українській мові, питання виховання свідомого 

прагнення студентства до вивчення й використання української мови.  

 Освітні заклади, зокрема вищі, займають важливе місце у мовному вихованні, формуванні 

мовної свідомості як складової частини національної свідомості. Тому вся навчальна й виховна 

діяльність, аудиторна й позааудиторна робота зі студентами, спілкування викладачів між собою 

повинні відбуватися державною мовою. Реалізація навчально-науковій діяльності, проведення 

занять, консультацій, виконання рефератів, контрольних робіт, курсових і дипломних проектів 

українською мовою збагачуватиме мовний досвід студентів. Дослідник Я. Януш наголошує: 

«Здійснення навчального процесу українською мовою в Україні має виняткове значення ще й 

тому, що саме воно уможливлює розв’язання однієї з найважливіших проблем сучасності – 

проблеми морального виховання студентської молоді, яка навчається в середніх і вищих 

навчальних закладах. Недостатня увага до української мови може дорого обійтись українському 

суспільству» [3, с. 37].  

 Виховна функція мови реалізовується в Київському національному університеті 

будівництва і архітектури під час викладання курсів «Українська мова (професійного 

спрямування)», «Ділова українська мова», «Основи академічного письма». Викладачі курсів 

працюють над удосконаленням культури мовлення здобувачів освіти, виробленням навичок 

досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови, навичок ділового 

етикету, формуванням поняття «академічна доброчесність» та «академічне письмо». Цьому 

сприяє виконання різноманітних завдань як письмового, так і усного характеру. Наприклад, 

виконання тестових завдань, тренувальних вправ, ділових ігор, ситуативних вправ, вивчення 

формул мовленнєвого етикету, збагачення активного ділового й професійного словника, 

оформлення найуживаніших документів, групова робота в студентській бібліотеці, 

відслідковування порушення мовних норм у своєму оточенні, дослідження змін у лексичному 

складі української мови, редагування й переклад текстів наукого й офіційно-ділового стилів, 

презентація доповідей і повідомлень із подальшим їх обговоренням, самопрезентація, 

оформлення рефератів, ведення бесід, дискусій, переговорів.  

 Особливої уваги на сьогодні потребує словниковий запас студентів. Мовлення більшої 

частини студентів відповідає критеріям культури мовлення. Але є частина студентів, мовлення 

яких насичене суржиком, сленговими словами, жаргонною, просторічною, ненормативною 

лексикою в позааудиторному середовищі. Завдання ЗВО – досягти того розуміння майбутніми 

фахівцями, що мовленнєвий етикет, як і етикет взагалі, не існує поза часом і простором, а 

майбутній випускник закладу вищої освіти – людина, яка відповідатиме не тільки за якісне 

виконання роботи, а й за духовний мікроклімат колективу, який тримається на спілкуванні за 

допомогою слова. Паралельно виробляти у студентів навички правильного (унормованого) 

ретельного добору, осмислення та фіксації нової інформації, термінології, не допускаючи 

калькування або змішування мов в усному та писемному мовленні. Викладачі повинні 

скеровувати студентів на те, що дотримання норм української мови, норм академічної 

доброчесності, вільне використання мови є одними з головних чинників, що надають 

можливість реалізуватися в майбутній професії. 
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 Роль викладачів у виховному процесі полягає не лише в навчанні студентів, а в 

особистому прикладі щодо дотримання норм мовлення. Науково-педагогічні працівники 

повинні мати високий рівень мовної культури, щоб впливати на мовну й загальну культуру 

студентів, виховувати повагу до історії мови, культури українського народу. 
 Значну роль у підвищенні культури мовлення відіграє проведення позааудиторної роботи 

зі студентами. Адже вихованню у здобувачів освіти любові до рідної мови, поваги до 

культурних надбань українського народу, формуванню у них мовної та національної свідомості 

сприяє проведення круглих столів, конференцій, де студенти мають можливість 

продемонструвати навички ораторського мистецтва, студентських олімпіад, вікторин, 

конкурсів, мовних турнірів. Кафедра українознавства Київського національного уріверситету 

будівництва і архітектури постійно організовує й проводить Дні рідної мови, різноманітні 

заходи, присвячені видатним особистостям чи пам’ятним датам, організовує зустрічі з 

видатними культурними діячами, проводить студентські екскурсії визначними місцями Києва. 

 Мова є важливим інструментом у навчанні, який допомагає виховати молоде покоління, 

зростити інтелігенцію. Вона була і є сферою впливу на національну свідомість молоді. 

Студенство має чітко розуміти, що без оволодіння державною мовою неможливо стати 

повноцінним громадянином своєї країни, патріотом України та й просто інтелігентною 

людиною, кваліфікованим спеціалістом у будь-якій галузі.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ, 

ЗАВДАННЯ 

 

Організація – це стабільна формальна соціальна структура, яка отримує ресурси з 

навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності. Будь-яка організація потребує 

управління. Управління – цілеспрямований вплив на організацію, який забезпечує досягнення 

поставлених цілей, дозволяє стабілізувати їх відповідно до особливостей конкретних 

організацій і цілей управління, зберегти їх якісну визначеність, підтримати динамічну рівновагу 

з середовищем, забезпечити вдосконалення організації і досягнення того чи іншого корисного 

ефекту. Таким чином, завдання управління полягає в координації діяльності людей і підрозділів 

для ефективного вирішення стратегічних, тактичних і поточних завдань організації. Управління 

в будь-якій організації виділяється в особливу функцію, на виконання якої орієнтуються деякі 

елементи (підрозділи) організацій. Це органи управління. Всі дії органів управління щодо 

здійснення своїх функцій можна визначити як управлінську діяльність. 

Органи управління виконують щодо керованого процесу певні дії, оформлені у вигляді 

певних рішень. Щоб це відбувалося, їм потрібно зіставляти фактичний стан керованого процесу 

з тим станом, досягнення якого є метою управління. Для цього необхідно отримувати 

інформацію про керований процес. Іншими словами, керуюча і керована частини взаємодіють 

одна з одною, причому така взаємодія реалізується у вигляді передачі інформації по 

інформаційному контуру, який утворюють джерела і споживачі інформації та інформаційні 

канали для передачі цієї інформації. В рамках інформаційного контуру створюється і 
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передається інформація про цілі управління, про стан керованого процесу, про керуючі впливи. 

Інформаційний контур разом із засобами збору, передачі, обробки та зберігання інформації, а 

також персоналом, що здійснює ці дії з інформацією, утворює інформаційну систему даної 

організації [1, с. 7]. 

Більшість систем управління є багаторівневими, або ієрархічними. Зазвичай розрізняють 

три рівні управління в керуючій частині організації – вищий, середній і нижчий. Кожен з них 

характеризується власним набором функцій, рівнем компетенції і потребує відповідної 

інформації. На вищому рівні управління забезпечується стратегічне управління, визначаються 

місія організації, цілі управління, довгострокові плани, стратегія їх реалізації і т. п. Середній 

рівень – рівень тактичного управління. Тут складаються тактичні плани, контролюється їх 

виконання, відстежуються ресурси і т. п. На нижчому рівні управління здійснюється оперативне 

управління, реалізуються календарні плани, проводиться оперативний контроль і облік і т. п. 

Таким чином, керівник будь-якого рівня, на відміну від робітника або службовця, 

змушений здійснювати свої функції, ґрунтуючись лише на доступній йому інформації про 

об’єкт управління. Він проводить поточні заходи, організовує контроль, аналіз стану організації, 

оцінює тенденції її розвитку і т. д. Все це вимагає організації інформаційного обслуговування 

(надання потрібної інформації в потрібному часі і місці), створення інформаційного 

середовища, що сприяє виконанню поставлених цілей. Здійснення таких дій називається 

інформаційним забезпеченням (ІЗ) управлінської діяльності. 

Слід відзначити, що в рамках будь-якої організації інформація для управління 

використовується в двох видах: вона або оформлена як документи (плани, заявки, накази і т. п.), 

або має недокументовану форму (усна інформація і т. п.) [2, с. 56]. 

Істотна частина інформації для управлінської діяльності повинна бути задокументована, 

тобто стати документованою інформацією, перетворитися в документи. Тому частиною 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності є документаційна система організації. 

Документаційна система організації включає в себе документовану інформацію та 

документообіг. Вона є частиною інформаційної системи, оскільки документована інформація – 

це частина інформаційних ресурсів організації, а процедури роботи з документованої 

інформацією (документообіг) представляють собою одну з сукупностей процедур інформаційної 

системи [1, с. 12].  

Дії з інформацією для реалізації завдань інформаційного ІЗ забезпечення управлінської 

діяльності здійснюється на основі інформаційної системи організації шляхом використання 

недокументованої і документованої інформації за допомогою спеціальних технологій збору, 

передачі, зберігання, обробки та подання цієї інформації (див. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Інформаційне середовище управлінської діяльності 
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Цілі і завдання ІЗ управлінської діяльності можна визначити наступним чином: 

задоволення інформаційних потреб органів управління, надання їм інформації у вигляді 

документів; формування, розміщення, наповнення, підтримка, актуалізація та використання 

інформаційних ресурсів організації; створення і розвиток систем обробки і передачі інформації; 

розвиток системи інформаційного забезпечення [1, с. 12]. 

Вимоги до ІЗ управлінської діяльності і до управління інформацією формулюються таким 

чином: 

– задоволення інформаційних потреб органів управління; 

– правильний відбір первинних відомостей і джерел інформації; 

– правильна систематизація і класифікація інформації; 

– безперервність процесу збору і переробки інформації; 

– відсутність дублювання інформації; 

– перевірка коректності (несуперечливість даних); 

– багаторазове використання інформації; 

– приведення до спільного формату інформації; 

– фільтрація, агрегування і актуалізація інформації; 

– зменшення числа показників і обсягів інформаційних потоків (числа документів і обсягу 

документообігу). 

Отже, ми визначили ІЗ як інформаційне обслуговування управління, як дії з надання 

необхідної для управлінської діяльності інформації в потрібне місце на основі певних процедур 

із заданою періодичністю, як заходи щодо створення інформаційного середовища управління. В 

інформаційне середовище управління входять джерела інформації, інформаційна система 

організації, самі органи управління як користувачі інформаційної системи. 
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ВПЛИВ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ І ВІЙН НА ТРАНСФОРМАЦІЮ 

НОМАДИЧНИХ ПРАКТИК УПРАВЛІННЯ 

 

Географічні відкриття і війни, сприяючи розширенню середовища та свого впливу на інші 

регіони світу, заклали підвалини колоніальної системи, які, своєю чергою, породили докорінні 

соціальні зміни. У цей час на перші ролі виходить дипломатія – мистецтво домовлятись на 

противагу брязканню зброєю, що йому віддавала перевагу номадична еліта попередньої доби та 

частково описуваного періоду. Культурний обмін між державами потребував розвитку 

дипломатії, що стимулювало розвивати уміння не стільки перекладати, скільки вільно володіти 

багатьма мовами. Розвиток торгівлі та туризму (подорожей і паломництва) сприяв зміні 

поведінки торговців і воїнів, що було пов’язано зі зміною світоглядних пріоритетів: здобувати 

матеріальні ресурси та владу не шляхом воєн, загарбання, поневолення, тобто мистецтва сили, а 

завдяки торгівлі, дипломатії та розвитку мистецтва слова (вмінню торгуватися, домовлятися). 

Воїн (сила проти сили) мав за мету нагляд, тримання в покорі, страху і послуху, владу та 

володіння, натомість для купця і торговця (сила слова проти сили) були важливі володіння, 

вчасне і доречне використання ресурсів та інформації, отримання прибутків, для дипломата 

(сила комунікації проти сили) – вміння домовлятися та використовувати знання, володіння 
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кількома мовами. Принагідно згадаймо дворянську, закорінену в культурі сили, зневагу до 

«гендлярів», вправних у мистецтві домовлятися. Дворянське (феодальне) правління на Заході 

пізніше, у XVI–XХ ст., призвело до буржуазних революцій (сила проти сили), недовиробництва 

еліти, її занепаду і заміни буржуазією (сила слова проти сили), зокрема «гендлярами» 

(нуворишами, парвеню), які створили прогресивнішу систему – капіталізм, що забезпечив 

прискорений і більш рівномірний соціальний розвиток. З’явився новий суспільний прошарок 

набобів, або навабів (у переносному сенсі): так у Великобританії та Франції з ІІ пол. XVIII ст. 

називали людей, які збагатилися в індійських колоніях [2, с. 62-64]. 

Отже, паралельно відбувалися два процеси: розширення земельних володінь спонукало, 

головним чином, до номадизації, а їх освоєння – до переважної седентаризації населення 

колонізованих країн. Одночасно маємо зазначити: 1) перехід від традиційного до нового 

суспільного устрою, що спричинив зміну звичних стосунків між людьми, їхніх світоглядних і 

ціннісних уявлень та настанов тощо; 2) епідемії, голод, урбанізацію і війни, що обмежували 

зростання чисельності населення, а також корегували процеси набуття осілості та мобільності; 

3) зміну вподобань щодо їжі, одягу, побуту, що зумовила феномен моди. Хоча, як зазначають 

Людмила Кібалова, Ольга Гербенова та Мілена Ламарова, мода виникла значно раніше – за 

часів Стародавнього Єгипту [1] і була надбанням лише номадичної еліти. Увага до моди 

особливо посилилась у XVI – XVIІ ст., коли до номадичної еліти почали приєднуватися 

торговці, дипломати та ін., які хотіли бути схожими на її представників. Ще можна згадати 

номадичні практики, що їх номадична еліта використовувала для демонстрації «своєї персони» 

простолюду заради вивищення над ним, поклоніння і прославляння [1]. До речі, впливових 

номадів оспівували й ваганти, отримуючи за це визнання, шану, винагороду тощо; 4) 

розширення габітуальних практик створення династичних сімей, що поєднувалося зі звичкою 

мали стосунки з представниками інших соціальних прошарків і позашлюбних нащадків 

(парфеніїв, чуньїнів, мамзерів, бастардів, бастерів, пауголгів, безбатешників, байстрюків тощо); 

5) використання номадичною елітою практик утечі від управління, нагляду та контролю 

(ховатися, перенаправляти (акцентувати) погляд на інші речі, явища, події тощо) простолюду, 

про що йтиметься в наступних розділах. Слідування моді, яка дуже швидко змінювалася 

(номадизувалася, набуваючи ознак епідемії та пандемії), поступово перетворилося з примхи на 

стимул розвитку. Завдяки їй розвивалися виробництво, торгівля, створювалися нові 

підприємства і галузі виробництва. Усе це сприяло появі нових спеціальностей і видів 

діяльності, що, своєю чергою, потребувало більшої кількості фахівців з іншими якісними 

характеристиками; 6) створення парової машини, що мало свою передісторію: в 1698 р. англієць 

Томас Севері створив машину для перекачування рідини, а француз Дені Папен – поршневу 

парову машину, що її в 1712 р. вдосконалили англійський коваль Томас Ньюкомен разом із 

Джермейном Коулі. За допомогою цих винаходів та можливості транспортувати паливо вдалося 

розв’язати проблему залежності від джерел енергії, актуальну для гідросилових установок. Цей 

винахід, зображений на одній із тогочасних гравюр із підписом «Парова машина для 

прискореного виправлення дівчаток і хлопчиків», знайшов своє застосування не тільки в 

промисловості, але й в освіті та вихованні. Пані Гризиніготь та Мотлохиня у Парижі 

пропонували виправити «ледачих… неслухняних, вередливих, безсоромних, сварливих, 

балакучих, безбожних… ябед та з іншими вадами дітей, які потребують виправлення» [4, іл. 29]. 

Велетенським «мурашником» нового покоління номадів і седентарів потрібно було 

керувати, тримаючи їх у страху, послуху та покорі, суворо наглядати за ними та карати винних. 

Відповідні кадри мали підготувати тогочасні освіта, виховання і наука країн Західної Європи. 

Розвиток західноєвропейської освіти та виховання, як переконуємося, був тісно пов’язаний із 

соціальними, економічними, політичними процесами, а також інтенсивним розвитком науки та 

мистецтва. Феодальні відносини занепадали, натомість починало зароджуватись індустріальне 

суспільство, що потребувало іншої освіти та виховання. Це була доба зміни аграрної стадії 
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розвитку індустріальною (за Елвіном Тоффлером [3, с. 23–26]). Школи й університети вже не 

відповідали вимогам часу, а тому мали докорінно змінити свої пріоритети та підходи до 

організації освітньо-виховного процесу. Така освітньо-виховна революція була споріднена з 

ідейними та культурними течіями Відродження, Реформації та Контрреформації. 

Отже, завдяки трансформаціям політичних, економічних і соціальних чинників у ХVІ–

ХVІІІ ст. на світовій політичній мапі з’явилися такі культурні центри: західноєвропейський, 

візантійський, східно- і центральноєвропейський. На таке просторове варіювання впливали 

практики переважно примусової номадизації, причини цих процесів (експропріація й 

географічні відкриття) та їхні наслідки (перенаселеність міст, понадвиробництво дешевої 

робочої сили, недовиробництво еліти, війни й епідемії, суспільні трансформації тощо). 

Незабаром керівна номадична верхівка усвідомила необхідність постійного: 1) поповнення 

знань, в основному, шляхом самоосвіти та самовиховання; 2) надання седентарам елементарних 

знань. Керівна номадична верхівка вже була не в змозі стримати їхній потяг до набуття, а не 

отримання готових (наперед визначених) знань, адже: 1) освіта поступово звільнялася з-під 

влади церкви та переходила у відання держави; 2) ідеї Відродження, Реформації та 

Контрреформації переорієнтували освітньо-виховні номадичні практики на людину, 

заохочуючи не церковну, а світську освіченість тощо. Соціальні інституції в ХVІІ–ХVІІІ ст. 

стримували розвиток освітньо-виховних практик на теренах Західної Європи. У надрах 

феодалізму прискорилося формування нових суспільних і духовних цінностей: для воїна-номада 

головними були сила, влада, володіння, утримання, для купця / торговця – слово, інформація, 

прибуток, вигода, накопичення, а для дипломата – комунікація, знання, вміння домовлятися, 

поліглотство. Якщо епідемії і вносили корективи в чисельність переважно седентарного 

населення, а також у процеси номадизації, то мода сприяла появі таких якостей номадів, як 

примха та стимул. Номадична еліта практикувала демонстрацію «власної персони» простолюду 

задля пошанування, уславлення, піднесення самооцінки тощо. Поповнилися габітуальні 

практики створення династичних сімей, але засвідчуються й практики народження 

позашлюбних дітей від представників інших соціальних прошарків [2, с. 65-66]. 
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Допандемічний ринок освітніх послуг здебільшого можна було охарактеризувати 

традиційною організацією, класичними методами навчання та доволі високим ступенем 

контактності надавача та отримувача послуги. Однак, пандемія коронавірусу внесла свої суттєві 

корективи в усталене життя більшості навчальних закладів. Сьогодні для організації 

навчального процесу на високому рівні не достатньо надавачеві послуги володіти 

компетенціями, традиційними для навчання у класі чи в аудиторії, вкрай важливими стають 
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компетенції, пов’язані із здатністю та вмінням використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології дистанційного навчання в освітньому процесі. 

Якщо аналізувати теоретичні аспекти розуміння поняття «освітня послуга», то вочевидь 

допандемічна освіта змушувала нас сприймати освіту як послугу контактну. Для надання 

контактних послуг на перше місце виходить кваліфікація персоналу та розуміння ним 

особливостей міжлюдських взаємин. Однак із впровадженням карантинних обмежень багато 

закладів вищої освіти, професійної освіти та середньої освіти використовують дистанційний або 

змішаний формати освіти. І в одному, і в іншому випадку ступінь контактності послуги відчутно 

зменшується. 

Важливим є той факт, що для молодших вікових категорій здобувачів освіти ступінь 

дистанціювання є меншим. Про що це, в першу чергу, говорить? Вочевидь, це говорить про те, 

що дистанційний формат навчання придатний для тих, хто є більш-менш свідомим, самостійним 

та певним чином мотивованим, бо при дистанційному навчанні значно складніше 

використовувати індивідуальний підхід до кожного здобувача, значно складніше проявляти 

емпатію, а молодші вікові категорії здобувачів освіти ще не мають вироблених моделей 

поведінки, тому потребують більше уваги від оточуючих. І, якщо поруч немає вчителя, то цю 

увагу (в плані навчального процесу) повинні приділяти батьки, які часто в той час працюють або 

і не володіють належними знаннями та навиками аби замінити дитині учителя. 

Також карантинні обмеження диктують появу нових тенденцій на освітньому ринку, які 

сьогодні актуалізуються, до них відносять: 

- збільшення частки безкоштовних освітніх послуг; 

- руйнування меж між очною та заочною освітою; 

- посилення інтересу до Lifelong Learning; 

- збільшення частки різновікових освітніх послуг для всієї сім’ї; 

- зростання ролі людського капіталу; 

- специфічність процесу споживання освітніх послуг; 

- посилення конкуренції; 

- підвищення темпів зростання сімейної освіти; 

- специфічні зміни ринку праці; 

- посилення інвестиційної привабливості освіти; 

- динамічний розвиток дистанційної освіти; 

- стрімке зменшення масштабів міжнародної академічної мобільності; 

- підвищення інформаційної грамотності населення; 

- збільшення частки неформальної та відкритої освіти; 

- підвищення рівня інноваційності та креативності учасників освітнього процесу; 

- функціонування в умовах нестабільного економічного середовища [1, с. 44]. 

Безумовно, що активне застосування різних форм дистанційного навчання сьогодні 

створює безліч перспектив для варіативності ринку освітніх послуг, який переживає доволі 

складні кризові процеси, пов’язані із наростанням незадоволеності у суспільстві знаннями, які 

продукують існуючі освітні системи. Зміни на освітньому ринку бажані та очікування. Ми 

переконані, однак, що дистанційна освіта не виграє конкуренції у освіти в «офлайн», бо ті 

недоліки, які їй притаманні є більш значущими, ніж переваги. Дистанційна освіта може зайняти 

певні ніші на окремих ринках освіти, зокрема на інтернаціоналізованих ринках. 

Чому наша позиція полягає у тому, що дистанційна освіта не спроможна тотально 

переконкурувати традиційну освіту. Якщо двома словами, то «тому що людина – істота 

соціальна»! Тому що людина прагне до визнання, прагне до змагальності, конкурування, а не 

лише до отримання нових знань. До отримання нових знань, набуття нових умінь та навиків 

прагнуть ті люди, які готові до Lifelong Learning, вони, безумовно, мають стати (або вже стали) 
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тими нішами, які зможуть в тривалій перспективі зайняти різноманітні освітні оператори та 

платформи. 

Відсутність належного мотивування та стимулювання в умовах дистанційного навчання 

також є відчутним недоліком онлайн-навчання, оскільки дуже важко налагодити комунікацію із 

учнями чи студентами в груповій роботі (з цілим класом чи групою), звісно, що така проблема 

може бути вирішена індивідуалізацією навчання, але це можливо за межами усталеної системи 

освіти, в яких форматах вона б не працювала. 

Проблема немобільності системи освіти істотно спотворює переваги дистанційного 

навчання. До прикладу, навчальні заклади, зокрема ВНЗ весь процес перевели у синхронне 

онлайн-навчання, тим самим прибравши ключові переваги дистанційної освіти – її гнучкість та 

зручність, тобто здатність адаптувати навчальний матеріал під конкретного здобувача освіти та 

можливість навчатися у зручний час. Час навчання в такому випадку не змінюється, бо здобувач 

змушений бути онлайн згідно розкладу. Паралельне розміщення навчальних матеріалів на 

різних навчальних платформах не створює додаткової корисності, бо це може аналогічно 

практикуватись і при офлайн-навчанні. Таким чином корисність часу не зберігається, однак має 

місце деяка корисність часу. Сьогоднішній рівень розвитку Інтернету дозволяє підключатись до 

мережі в будь-якому місці, тому відвідувати заняття можна і вдома, і в офісі, і в селі у бабусі. 

Це, безумовно плюс, але… На жаль якість Інтернет-зв’язку в Україні подекуди бажає бути 

кращою, що посилює певну соціальну дискримінацію і не забезпечує рівності при отримані 

освіти. 

Ще однією вкрай важливою проблемою карантинної системи освіти, в першу чергу, в 

школі є своєрідний «пінг-понг» між батьками та учителями за те, хто повинен нести 

відповідальність за організацію навчального процесу. Часто ситуація виглядає так, що батьки 

змушені дітям пояснювати теми замість учителів, виконувати з ними завдання, підключати їх до 

конференцій, слідкувати за тим, щоб не переривався зв’язок і багато іншого. Батьки не 

володіють методиками викладання, тому вони не спроможні якісно пояснити дитині той чи 

інший матеріал. Однак, є можливість певного «шерингу» освітньої послуги на усіх, хто 

перебуває вдома, бо перебуваючи поруч з учнем (студентом) батьки, брати, сестри можуть 

отримувати також знання. 

Ключовим висновком з нашого аналізу є те, що пандемія коронавірусу відчутно 

трансформувала ринок освітніх послуг. Частково ці трансформації збережуться і надалі. Зміни 

сприяють наступним змінам, появі інновацій як технологічних, так і педагогічних, можливо 

навіть соціальних. Також, ми побачили те, що освітня послуга не є безумовно послугою високої 

контактності, не є послугою колективною. Сьогодні освітня послуга є доволі диференційованим 

товаром, що позитивно має позначитись на загальному рівні освіти та зростанні 

результативності надання освітніх послуг. 
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Стаття 34 Конституції України визначає, що кожен має право вільно збирати, зберігати, 
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[1]. Тобто, Конституція України гарантує в повному обсязі право кожної особи на інформацію, 

передбачаючи таким чином можливості щодо її безперешкодного поширення будь-якими 

засобами. Дані конституційні положення передбачаються також Законами України «Про 

інформацію» [2], «Про звернення громадян» [3], «Про доступ до публічної інформації»[4] та ін. 

Ч.1 ст. 6 Закону України «Про інформацію» визначає, що право на інформацію 

забезпечується: створенням механізму реалізації права на інформацію; створенням можливостей 

для вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших 

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів; обов'язком суб'єктів владних 

повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і 

прийняті рішення; обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи 

або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; здійсненням 

державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію; 

встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію [2]. Окрім цього у 

ст. 20 даного Закону закріплено принцип максимальної відкритості, тобто «будь-яка інформація 

є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом». Слід також 

відзначити такі важливі положення визначені ч. 1. ст. 29 – дозвіл на поширення інформації з 

обмеженим доступом, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного 

інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від 

поширення; ч. 2 ст. 29 - визначення невичерпного переліку інформації, що становить предмет 

суспільного інтересу тощо [2]. 

Як бачимо, законодавець передбачив чітку систему реалізації права на доступ до 

інформації, її зберігання, поширення, відтворення та трактування, проте, сучасні суспільно-

політичні реалії, вимагають звернути увагу на питання поширення інформації, що шкодить 

національній безпеці та територіальній цілісності держави. Ч.3 ст. 34 Конституції України 

передбачає, що здійснення прав на вільне збирання, зберігання, використання і поширення 

інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя [1]. Аналогічні норми містяться і в згаданому вище Законі України 

«Про інформацію» [2] (ч.2 ст.6), проте, реалії сьогодення показали, що дієвий механізм 

реалізації даних норм законодавства відсутній. 

Слід зазначити, що останні роки незалежності нашої держави, характеризувалися 

постійними прагненнями органів державної влади «убезпечити» внутрішню інформацію від 

доступу громадськості. На рівні міністерств і відомств створювалися спеціальні структури, що 

ускладнювали доступ громадян до інформації. Такі грифи на документах як «Не для друку», 

«Тільки для службового використання», «Опублікуванню не підлягає» тощо, прямо порушували 

право громадян на доступ до інформації, але при цьому показали повну нездатність протидіяти 

«інформаційним атакам» та «інформаційним вторгненням».  

Окрім, цього такий стан речей об’єктивно викликав в українському суспільстві 

інформаційний нігілізм, щодо офіційної інформації органів державної влади.  

Визначені даним дослідженням проблемні питання реалізації права громадян на доступ до 

інформації є лише окремими аспектами глобальних державотворчих викликів, що постали перед 

нашою державою. Науково-практичні розробки в даному напрямку, сприятимуть становленню 

та формуванню ефективного механізму взаємодії органів державної влади та громадськості 

щодо протидії інформаційним загрозам та створення ефективної системи інформаційної 

безпеки. 
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КОЛІЗІЙНІ НОРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

У багатьох країнах міжнародне приватне право виступає мало не синонімом колізійного 

права. Щоб усунути це непорозуміння, слід більш детально розглянути дане питання. Колізійні 

норми вирішують лише колізії законів різних держав, вказуючи, право якої держави може бути 

застосовано до цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин. Правовідносини повинні 

бути міжнародними, їх учасники – іноземними фізичними (юридичними) особами, а об’єкти 

(юридичні факти) повинні відбуватися з іншої держави. 

Колізійні норми не можна назвати суворими правилами - вони всього лише принципи, 

якими слід керуватися. Важливу роль тут відіграє колізійна прив'язка, тобто посилання на закон, 

який необхідно застосувати. Іноді прив'язка буває альтернативною: сторони або суди самі 

роблять вибір між законодавчими полями різних держав. Найбільш поширені прив'язки - це lex 

rei sitae, lex domicilii, lex patriae, lex loci contractus, lex flagi, lex loci delicti commisi, lex loci 

celebrations, lex fori та інші. 
Для початку слід вказати, що договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох 

або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та їх іноземних контрагентів, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків по ЗЕД. 

Що стосується України і країн СНД, то колізійні прив'язки обумовлені в статті 11 Угоди 

про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 

березня 1992 роки (далі - Угода), що діє на всій території СНД [1]. 

Крім застосування норм Угоди, сторони можуть використовувати інший принцип - внести 

в договір всі нюанси по спорах з докладним описом обов'язків сторін і застосування певних 

норм права з вибором країни, право якої вони будуть застосовувати згідно зі статтею 6 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 роки (далі - Закон про ЗЕД). 

Якщо ж в ЗЕД-договорі немає такого застереження, то відповідно до Закону про ЗЕД 

застосовується право країни, в якій заснована або здійснює свою основну діяльність сторона, 

яка є при цьому, наприклад, продавцем у договорі купівлі-продажу[2]. 

До ЗЕД-договорів про виробниче співробітництво, спеціалізацію і кооперування, 

виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни, в якій здійснюється така 

діяльність або створюються передбачені договором об'єкти, якщо сторони не погодили інше. 

Що ж стосується ЗЕД-договорів про створення сумісного підприємництва, то застосовується 

право країни, на території якої сумісне підприємництво створюється і офіційно реєструється. 

Якщо ЗЕД-договір укладено на аукціоні, в результаті конкурсу або на біржі, то 

застосовується право країни, на території якої проводиться аукціон, конкурс або ж знаходиться 

біржа. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


34 
 

Хотілося б звернути увагу і на колізійні норми, зазначені в Угоді між країнами СНД, 

згідно з яким цивільне законодавство однієї держави застосовується на території іншої держави 

за такими правилами [3]: 

1) цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб та підприємців визначається за 

законодавством держави, на території якої створено юридичну особу або зареєстрований 

підприємець; 

2) до відносин, що випливають з права власності, застосовується законодавство місця 

знаходження майна. Право власності на транспортний засіб, що підлягає внесенню до 

державних реєстрів, визначається за законодавством держави, де транспортний засіб внесено до 

реєстру; 

3) виникнення і припинення права власності або іншого речового права на майно 

визначається за законодавством держави, на території якого майно перебувало на момент, коли 

мала місце дія, та чи інша обставина, що стала підставою для виникнення або припинення 

такого права. Виникнення і припинення права власності або іншого речового права на майно, 

що є предметом угоди, визначається за законодавством місця здійснення угоди, якщо інше не 

передбачено угодою сторін; 

4) форма угоди визначається законодавством місця її здійснення, а що стосується форми 

угоди з приводу будівель, іншого нерухомого майна і права на нього, то вона визначається за 

законодавством місця знаходження такого майна; 

5) форма і строк дії довіреності визначаються за законодавством держави, на території якої 

видана довіреність; 

6) права та обов'язки сторін по угоді визначаються законодавством місця здійснення 

угоди, якщо інше не передбачено сторонами; 

7) права та обов'язки сторін за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди, 

визначаються за законодавством держави, де мала місце дія або інша обставина, що стала 

підставою для вимоги про відшкодування шкоди. Не слід застосовувати дану норму, якщо дія 

або інше зобов'язання, яке послужило підставою для вимоги про відшкодування шкоди, за 

законодавством місця розгляду спору не є протиправними; 

8) що ж до питань позовної давності, то вони вирішуються за законодавством держави, що 

застосовується для регулювання відповідних відносин. 

Звернемося до Закону України «Про міжнародне приватне право», а саме п. 1 ст. 48: 

«Права та обов’язки за зобов’язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди (обсяг), 

визначаються за правом країни, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою 

для вимоги про відшкодування шкоди (прив’язка)». В обсязі визначаються відносини, пов'язані 

із зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди (зобов’язання з делікту)[4]. 

В прив’язці визначається, правом якої країни будуть врегульовані ці правовідносини, 

тобто «за правом країни, в якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для 

вимоги про відшкодування шкоди». 

Отже, ця стаття не встановлює прав та обов’язків учасників вказаних відносин, а відсилає 

до права держави, в якій мала місце дія. 

Таким чином, обсяг – це частина колізійної норми, яка вказує на коло приватноправових 

відносин міжнародного характеру, що підлягає правовій регламентації. Традиційно обсяг 

відповідає конкретному приватноправовому інституту: спадкові відносини, договірні 

зобов'язання, деліктні зобов'язання, взяття шлюбу і т.д. 

Найскладніше при розгляді даної теми - дуже спірне питання зворотного відсилання. Слід 

на рівні закону вказати, що колізійна норма відсилає до права іншої держави в цілому (в т.ч. і 

колізійні норми). 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ АЛІМЕНТНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ДИТИНИ В УКРАЇНІ 

 

Питання належного економічного і соціального забезпечення поколінь, що перебувають на 

стадії становлення / формування світоглядних орієнтирів так чи інакше визначає ступінь 

добробуту країни у майбутньому. Вочевидь, левова частка формування персонального ореолу 

добробуту дитини покладається на батьків. Так, ст. 180 Сімейного кодексу України 

встановлюється обов’язок батьків утримувати своїх неповнолітніх (а в окремих визначених 

законом випадках – і повнолітніх) дітей, забезпечуючи їм належне матеріальне становище. 

Разом з тим, варто зауважити, що сімейне законодавство має недостатньо важелів впливу 

для належного забезпечення виконання батьками вказаного обов’язку, а відтак не може повною 

мірою гарантувати виконання дотримання прав дитини в означеному вище контексті. Мова йде 

про не виконання обов’язків по утриманню дітей як батьками, які проживають з родиною, так і 

про одного з батьків, який не проживає з дитиною та не сплачує присуджені йому кошти на 

утримання дитини іншому із батьків. 

Найрепрезентативнішим показником масштабності означеної проблеми є статистичні дані 

Єдиного реєстру боржників, де кількість офіційно зареєстрованих боржників зі сплати аліментів 

становить 176781 людини. Цікаво, що означений показник станом на липень 2020 року 

становив169974 людини, що свідчить про перманентний приріст кількості осіб, які не 

сплачують аліменти [1].  

При цьому потрібно пам’ятати, що не всі особи звертаються у державні органи з приводу 

того, що особа, яка повинна сплачувати аліменти на утримання дитини, ухиляється від цього 

обов’язку. Не зважаючи на те, що сімейне законодавство містить окремі норми, які чітко 

регламентують зобов’язання щодо утримання дітей, ця галузь самостійно не здатна забезпечити 

їх виконання. З метою виконання означеної функції у інших галузях чинного законодавства 

України передбачено норми, які визначають примусові заходи державного впливу, спрямовані 

на забезпечення дотримання права дитини на належне матеріальне забезпечення. Йдеться наразі 

про цивільне та кримінальне законодавство.  

Означений дискурс, передусім стосуватиметься проблеми законодавчого забезпечення 

виконання аліментних зобов’язань одним із батьків щодо утримання своєї дитини (дітей), що 

проживає окремо. 

Згідно зі ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею 

повноліття. Стаття 181 СК України містить вказівку, що той із батьків, хто не проживає з 

дитиною, може брати участь у її вихованні та утриманні, за домовленістю із тим з батьків, з ким 

проживає дитини (ч. 2 ст. 181 СК України), а також за рішенням суду, який визначає частку 

https://zakon.rada.gov.ua/go/997_076
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доходу платника аліментів, які можуть бути стягнені на утримання дитини. Також норми СК 

України (Глава 15) визначають порядок стягнення залежно від обставин, час, з якого 

починається стягнення аліментів, і коли закінчується, розмір аліментів у твердій грошовій сумі, 

порядок розрахунку заборгованості за аліментами та порядок і строки її стягнення як щодо 

неповнолітньої дитини, так і щодо повнолітньої у встановлених законом випадках (Глава 16). 

Але норми сімейного законодавства не можуть самостійно забезпечити виконання 

зобов’язань щодо сплати аліментів на утримання дитини, оскільки не передбачають жодних 

примусових заходів, що можуть бути застосовані до боржника за аліментними зобов’язаннями 

щодо дитини. Адже далеко не всі, хто зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання дитини, 

робить це вчасно і у повному обсязі (про що свідчать норми СК України щодо порядку 

розрахунку заборгованості та пені щодо аліментних зобов’язань). 

Окремі особи вдаються до умисного ухиляння від виконання вказаного обов’язку щодо 

дитини. Натомість цивільне законодавство містить низку норм з певними положеннями щодо 

регулювання аліментних зобов’язань. Так, зокрема, ЦК України визначає порядок, при якому 

заборгованість за аліментами списується з рахунку платника (боржника) у першу чергу. Проте, 

жодних додаткових норм щодо визначення порядку і забезпечення вчасної слати аліментів на 

утримання дитини, цивільне законодавство України не містить [2]. 

Конкретизовану процедуру стягнення аліментів, заборгованості за аліментами на 

утримання дитини визначають норми Закону України «Про виконавче провадження» [3]. В 

означеному нормативно-правовому акті чітко розписана процедура стягнення аліментів із 

боржника, накладення штрафу, порядку накладання арешту на майно і кошти боржника, строки, 

розподіл стягнених із боржника сум, обмеження, які можуть бути накладені на боржника, і у 

яких випадках. Відповідно до ч. 9 ст. 71 Порядок стягнення аліментів вказаного Закону до 

боржника застосовують низку обмежень (заборона виїзду за межі України, права на управління 

транспортним засобом, права на володіння зброєю та на полювання), які знімаються лише тоді, 

коли заборгованість буде погашена у повному обсязі. 

Але найбільш суворі засоби примусу у випадку, якщо особа злісно не виконує покладені 

на неї зобов’язання щодо утримання дитини і регулярно ухиляється від цього, передбачені у 

інших нормативно-правових актах. Йдеться насамперед про кримінальне законодавство, тобто 

про кримінально-правові заходи впливу на особу, яка є злісним неплатником аліментів. 

Небезпідставно вважається, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

протиправного діяння є найбільш суворим засобом впливу на порушника з боку держави, який, 

окрім всього, тягне негативні наслідки не лише у виді обмеження майнових чи особистих прав і 

свобод, а й у виді судимості, яку має особа вже після відбування нею покарання [4]. Так, 

зокрема, щодо осіб, які ухиляються від сплати аліментів на утримання дитини, передбачена 

відповідальність за ст. 164 КК України, в якій зазначено, що кримінально караним є злісне 

ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а 

також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що 

перебувають на їх утриманні (ч. 1), а кваліфікуючим є вчинення вказаних діянь особою, раніше 

судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею (ч. 2). 

У Примітці до цієї норми вказано, що під злісним ухиленням від сплати коштів на 

утримання дітей (аліментів) слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання 

рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без 

повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення 

заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно становлять суму виплат за три 

місяці відповідних платежів. Означених санкцій за ухилення від сплати аліментів цілком 

достатньо за умови, що зобов’язання щодо сплати аліментів на утримання дитини і порядок їх 

виконання чітко прописані у інших, більш спеціалізованих галузях права [5]. 
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Отже, аналіз чинного законодавства щодо забезпечення виконання аліментних зобов’язань 

утримання дитини дозволяє позиціонувати його достатньо конкретизованим та таким, що 

повною мірою визначає примусові заходи, які можуть застосовуватися до боржника. Разом з 

тим, вважаємо за необхідне доповнити окремі позиції чинного законодавства досліджуваної 

галузі. Зокрема, вважаємо доцільним доцільним доповнити ст. 196 «Відповідальність за 

прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину» СК України, додавши ч. 

5, у якій вказати: «Якщо сума заборгованості перевищує сукупно суму виплат за три місяці, до 

платника аліментів застосовуються обмеження, передбачені частиною дев’ятою ст. 71 Закону 

«Про виконавче провадження» та ч. 6, в якій вказати: «За злісне ухилення від сплати аліментів 

платник аліментів несе відповідальність, передбачену ст. 164 Кримінального кодексу України». 

Така вказівка позбавить платників аліментів ілюзії безкарності за ухилення від сплати аліментів 

на утримання дитини. 

 
Список використаних джерел і літератури 

 

1. Єдиний реєстр боржників / Заборгованість по аліментах. URL: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors 

2. Труба В. І. Аліментні правовідносини: види та правова природа. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. 2014. Т. 

19. Вип. 3 (24). С. 45 (Серія «Правознавство»). 

3. Про виконавче провадження: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 30. Ст. 542. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n387 

4. Лакей І.А., Чеховська І.В. Аліментне зобов’язання на утримання дитини як вид сімейного 

правовідношення. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 89. 

5. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посіб.: у 2 кн. Л. Ю. Драгнєвич, О. С. Пульнєва, Є. 

І. Фурса, С. Я. Фурса та ін. ; за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я., 2005. Кн. 1. С. 560. 

 

 

Осіян Ю.В., студентка 

 Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

 Науковий керівник – Сиборова О. Л., ст. викладач 

 

ТЕМА ДОМУ В ПОВІСТІ-КАЗЦІ THE WIND IN THE WILLOWS: 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Повість-казка The Wind in the Willows К. Грема відтворює реальність, з дитинства знайому 

кожному мешканцю Британії і, тому насичена культурно-маркованими одиницями, завдяки яким 

читачі інших країн можуть познайомитися з реаліями англійського побуту, устроєм «старої, 

доброї Англії».  

Групу побутових реалій становлять найменування житла, різних приміщень, предметів 

інтер’єру, присадибної території, страв національної кухні тощо. Саме вони відіграють важливу 

роль у створенні одного з ключових художніх просторів повісті – простору дому.  

Поняття дому є одним з ключових понять в картині світу англійців.  

В англійській мові існує дві лексеми на позначення поняття дім – house і home. Основна 

відмінність між словами house і home полягає в тому, що поняття house – це споруда, яка має 

вікна, двері, стіни, фундамент, в той час як home може відноситися як до будівлі, так і до будь-

якого місця, яке людина вважає місцем свого проживання і яке належить їй. Home може бути 

будинком або квартирою, але це також може бути намет, човен або навіть печера або навіть щось 

абстрактне. Коли хтось говорить: «Let's go home», то вони мають на увазі не просто фізичну 

споруду, в якій живуть, а про те особливе місце, де вони відчувають себе найбільш комфортно 

[1].  
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Поняття home, включає в себе не тільки фізичні особливості і характеристики житла, home 

– це ще й захисток, надійне місце, яке ти любиш, де зникають турботи і страхи, де є дорогі тобі 

люди і речі. Недарма, англійці, з теплотою згадуючи свої затишні оселі, кажуть: «Home, sweet 

home» («Дім, милий дім»), «There is no place like home» («Немає місця краще будинку»), «Home 

is where the heart is» (будинок там, де серце), адже дім для англійця – його фортеця і надійний 

притулок від усіх проблем, в тому числі і суворої англійської негоди.  

Варто зауважити, що будинок англійця набагато більше, ніж просто його фортеця, це також 

його ідентичність, його головний показник статусу та його головна одержимість.  

Англія завжди була державою з дуже розвиненою класової системою, і будинки завжди 

були показником приналежності до того чи іншого класу. 

Повість-казка «The Wind in the Willows» – алегоричне змалювання життя людського 

суспільства, сатиричне відображення соціальної структури Англії кінця дев’ятнадцятого 

століття, в період швидкої індустріалізації Європи та Британії. За допомогою прийому 

антропоморфізму, К. Грем олюднює персонажів тварин, наділяє їх людськими рисами, 

бажаннями, вчинками і мовою. Деякі автори, які намагалися інтерпретувати персонажів твору, 

вбачають в головних героях казки представників різних соціальних класів. 

Так, для одних дослідників, головні персонажі казки, жителі Високого Берегу – рантьє 

вищого середнього класу, а жителі лісу – «хирлявий, злісний пролетаріат». Інші автори, 

розглядають ласок, горностаїв і тхорів, що живуть в Дикому пралісі, не стільки як – «натовп 

робітничого класу», скільки як – «розпорошене дворянство» [2, c. 8].  
Допитливий і товариський Кріт – представник вищого середнього класу; мудрий, хоча й 

трохи похмурий заможний Борсук – англійський землевласник, есквайр; представник старої 

аристократії; легковажний і марнославний містер Жаба – типовий буржуа і нувориш.  
Головний мотив казки «Вітер у вербах» – неминуче повернення до рідного дому, в рідну 

природу, до рідних людей. Один із з ключових художніх просторів повісті – простір дому – 

широко представлений реаліями, які позначають найменування житла, різних приміщень, 

предметів інтер’єру, присадибного устрою. Опис кожного будинку в повісті-казці The Wind in 

the Willows починається зі знайомства з персонажем, а потім – з його будинком. Будинок 

кожного героя є відображенням його характеру, тому інтер’єри і особливості присадибного 

ландшафту описані дуже детально.  

Наприклад, добрий, співчутливий, мудрий готовий завжди і всім прийти на допомогу 

Борсук виступає в ролі вчителя, наставника, старшого брата маленьких друзів. Іноді він може 

бути досить суворим і навіть грубим, готовим діяти рішуче, особливо коли має справу з 

безрозсудною поведінкою Жаба. Образ Борсук це втілення образу англійського сквайра і 

звичайного англійця – спокійного, розважливого, мудрого, надійного. 

Будинок Борсука – це свого роду символ англійського дому, міцного і надійного у всіх 

відносинах – втілення поняття «мій дім – моя фортеця». Його будинок знаходиться в межах 

Дрімучого Пралісу, місця дикого і відокремленого, куди може потрапити не кожен. Його дуже 

складно знайти, а тим більше потрапити в нього – він розташований під землею, а вхід ретельно 

замаскований гілками чагарнику, хмизом, опалим листям. Тільки тут, в будинку, що має певні 

переваги, можна, за словами господаря, відчувати себе в цілковитій безпеці. 

Дім Борсука – справжній притулок від страхів Пралісу і всього зовнішнього світу. Про 

неповторний домашній затишок будинку Борсука свідчить опис його великої теплої, освітленої 

жаром великого багаття кухні, де могли відігрітися і відпочити втомлені подорожні: «The floor 

was well-worn red brick, and on the wide hearth burnt a fire of logs, between two attractive chimney-

corners tucked away in the wall, well out of any suspicion of draught. A couple of high-backed settles, 

facing each other on either side of the fire, gave further sitting accommodations for the sociably 

disposed. In the middle of the room stood a long table of plain boards placed on trestles, with benches 

down each side… The ruddy brick floor smiled up at the smoky ceiling; the oaken settles, shiny with 
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long wear, exchanged cheerful glances with each other; plates on the dresser grinned at pots on the 

shelf, and the merry firelight flickered and played over everything without distinction» (3, c. 59-60). 

Затишку додають і численні запаси, які гості бачать в коморах і коридорах: окости, пучки 

висушених трав, сітки з цибулею, кошики, повні яєць, купи яблук, ріпи і картоплі, корзини 

горіхів, і глечики з медом. Все в будинку Борсука сприяє неспішним пообіднім посиденькам в 

комфорті і достатку: «...from the rafters overhead hung hams, bundles of dried herbs, nets of onions, 

and baskets of eggs. It seemed a place where heroes could fitly feast after victory, where weary 

harvesters could line up in scores along the table and keep their Harvest Home with mirth and song, or 

where two or three friends of simple tastes could sit about as they pleased and eat and smoke and talk 

in comfort and contentment» (3, c. 59). 

Безсумнівно, К. Грехем в будинку Борсука бачив будинок заможного англійця, ідеального 

практично в усіх відношеннях, що знає ціну кожній цеглинці, кожній новій чашці, горщику, 

поличці або інший придбаній речі. У той же час містер Борсук по-своєму великодушний і 

марнотратний: він не скупиться на прийом гостей, завжди привітний і гостинний, він завжди 

прихистить мандрівників, що заблукали, дістане з комори найкращі запаси, і влаштує на нічліг в 

кращій зі спалень, підбадьорить і допоможе порадою.  
Тема дому в повісті-казці розгортається не тільки на побутовому, а й на філософському 

рівні. Дім дає кожному з героїв певну стійкість і опору. З поняттям «дім», теплом домашнього 

вогнища, К. Грем пов’язує і такі моральні цінності як дружба, взаємодопомога, розуміння, 

працьовитість, які, на жаль, люди, на думку письменника, все більше і більше втрачають. Своїм 

твором, на наш погляд, автор намагався висловити свій протест проти бездуховності цивілізації 

і прагнення до гармонії.  
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Документаційне забезпечення управління (ДЗУ), по суті, являє собою організаційно-

правовий механізм управління організацією за допомогою документів. Документи можуть 

виконувати правові та управлінські функції при дотриманні певних вимог до власне документів 

і до технології роботи з ними. Офіційний документ, діловодство і документообіг виконують 

функції своєрідних інформаційних фільтрів, забезпечуючи мінімізацію синтаксичних, 

семантичних і прагматичних помилок при роботі з документами, тим самим підвищуючи якість 

і ефективність систем управління соціально-економічними об’єктами і державою в цілому. 

Процес управління складається з отримання інформації про мету управління, про 

результати управління (поведінку керованого об’єкта), аналізу отриманої інформації і 

вироблення рішення і, нарешті, виконання прийнятого рішення. Для здійснення процесу 

управління необхідно мати джерела інформації про цілі та результати управління, механізми 
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аналізу інформації і прийняття рішення, пристрій, що реалізує прийняте рішення (виконавчий 

пристрій). 

Всі процеси підготовки та прийняття рішень тісно пов’язані з накопиченням, аналізом та 

оцінкою даних, інформації та знань, а отже, і з використанням того, що називається 

інформаційними ресурсами (ІР) [1]. 

 В інформаційному суспільстві у зв‘язку з переходом на використання електронних 

документів і організацію електронного документообігу документаційне забезпечення 

управління (ДЗУ) стає все більш формалізованим і доступним для огляду процесом, 

орієнтованим на використання сучасних ІТ і систем управління ІР. На думку експертів, основна 

особливість ДЗУ у порівнянні з діловодством полягає в орієнтації на сучасні і перспективні ІТ, а 

також системному підході до формування, накопичення та використання ІР та інформаційних 

запасів (ІЗ) організацій. Поняття ДЗУ охоплює не тільки організаційно-розпорядчі документи, з 

якими переважно має справу традиційне діловодство, а весь комплекс документованих ІР – 

планових, звітних, проєктних, конструкторських, нормативно-правових, фінансових та ін. Воно 

спрямоване на вирішення таких завдань, як: 

– документування управлінських рішень, що приймаються; 

– отримання, фільтрація і розподіл потоків зовнішньої і внутрішньої інформації 

керівникам і виконавцям відповідно до їх повноважень; 

– контроль виконання документів і доручень, аналіз якості і термінів виконання; 

– організація зберігання, пошуку і видачі документів для виконання функцій управління, 

ділових процесів і процедур [1]. 

ДЗУ здійснюється в рамках наступних видів діяльності: діловодство, ведення 

документаційних фондів, експертиза документів, ведення архівів. Кожен документ (зовнішній 

або внутрішній) має свій регламент, за яким ведеться вся робота з ним і який забезпечує 

документообіг організації [2]. 

Процес прийняття управлінського рішення включає в себе отримання ІР, їх переробку, 

аналіз, підготовку та прийняття рішення. Ці складові частини найтіснішим чином пов’язані з 

ДЗУ. 

Зростання масштабів діяльності постійно ставить питання про підвищення ефективності 

ДЗУ. Основні проблеми, що виникають при цьому, можна охарактеризувати як: 1) порушення 

цілісності уявлення ділових процесів, підвищення кількості позаштатних ситуацій; 2) 

недостатня координація діяльності структурних підрозділів та підпорядкованих організацій, 

зниження якості управління та здатності підтримувати зовнішні контакти; 3) падіння 

продуктивності праці (відчуття нестачі в ресурсах: трудових, матеріально-технічних, 

комунікаційних, інформаційних і т. д.) [1]. 

Технічні питання, що визначають формування відповідної інфраструктури (комп'ютерні 

мережі, програмні комплекси, комунікації і т. д.), багато в чому вже вирішені і визначаються 

лише фінансовими можливостями організацій. Технологічні проблеми в основному також 

можна вирішити наявними засобами (CASE, CALS, workflow і ін.). Істотні проблеми виникають 

при підготовці нормативно-правової бази і особливо у вирішенні організаційних питань. В 

останнє десятиліття офісна автоматизація призвела до революційних змін у сфері роботи з 

документами – документи виготовляють самі їх автори [1]. 

Особи, які готують і приймають рішення, стали безпосередніми учасниками технологій 

діловодства та документообігу, починаючи з моменту створення документа й аж до контролю 

його виконання і роботи з документальним архівом. У зв’язку з цим необхідний перегляд 

сформованого ставлення до систем ДЗУ як до засобу підвищення ефективності праці 

діловодного персоналу. Тепер система електронного документообігу – ключовий інструмент 

безпосередньої діяльності керівників. 

Електронний документообіг забезпечує вирішення наступних завдань ДЗУ: 
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– автоматизований контроль виконання документів і доручень; 

– підтримка системи управління якістю рішень; 

– управління ІР і ІЗ, відчуженням і накопиченням знань; 

– проведення внутрішнього аудиту неефективних управлінських рішень (протоколювання 

діяльності); 

– раціоналізація ділових процесів, автоматизація контролю адміністративних регламентів; 

– інтеграція професійної та інформаційної діяльності фахівців [1]. 

Організація, яка хоче отримати сучасне рішення для створення автоматизованої технології 

документообігу, має досить широкий вибір – від придбання окремих приватних технологій до 

готових комплексних систем. Однак предметом регламентації в традиційних західних системах 

роботи з документами (т. зв. системах керування документами (СКД)) було зберігання 

виконаних документів (аналог архівного зберігання). Виходячи з цієї традиції сформувалася й 

концепція західних систем керування електронними документами. 

Вітчизняна традиція передбачає обов’язкову реєстрацію кожного документа з моменту 

його приймання (створення) в організації, а також регламентований (і контрольований) 

документообіг в процесі виконання документа. Це відповідає сучасним світовим тенденціям 

організації управління з використанням комп’ютерних технологій. Однак «ділові процеси» 

(workflow), вбудовані в західні СКД, не враховують сформовану протягом століть і детально 

опрацьовану вітчизняну управлінську практику [3]. 

Таким чином, в сучасному русі до інформаційної економіки та інформаційного 

суспільства, до формування глобальної інформаційної інфраструктури та світового 

інформаційного простору першорядного значення набуває вирішення багатоаспектної проблеми 

ДЗУ, за допомогою якого регламентовані і впорядковані процеси документування, організації 

документів і документообігу набувають характеру базових інформаційних технологій. ДЗУ 

об’єднує не лише діловодство й документообіг, а й усі документаційні процеси, пов’язані з 

підготовкою та прийняттям рішень. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  

 

Новітні технології – це перед усім інформаційні, комп’ютерні та телекомунікаційні засоби 

навчання – породжують масову потребу в навчанні та постійному підвищенні кваліфікації 

фахівців усіх спеціальностей. Цим вони сприяють змінюванню форм, методів та змісту 

навчального процесу. Отже актуальною є проблема впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальний процес, дидактичні можливості та психолого-

педагогічні аспекти використання новітніх інформаційних технологій, особливо при вивченні 

іноземних мов в умовах дистанційного навчання.  
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Метою пропонованого дослідження є аналіз ролі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчальному процесі, визначення дидактичних можливостей та психолого-

педагогічних аспектів впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес. 

Виконуючи свою головну функцію – передаючи інформацію – ТКТ в останні роки все 

активніше застосовується в процесі освіти. Необхідно підкреслити, що впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес буде ефективним лише за умови 

ретельного дослідження усіх психолого-педагогічних аспектів використання ІКТ [2, с. 146]. 

Використання людиною інфо-комунікаційних технологій базується на такій формі зв’язку як 

діалог людини та комп’ютера, який імітує природнє спілкування людей. Велику роль у цьому 

відіграє комп’ютер, з допомогою якого може бути реалізований найважливіший дидактичний 

принцип індивідуалізації навчання, що дозволяє використовувати цей технічний засіб не тільки 

для подання навчальної інформації, а й для керування навчальною діяльністю студента [6, с. 61]. 

Таким чином досягається основна ціль – формування комунікативної компетенції, яка 

передбачає формування здібності до міжкультурної взаємодії [5, с. 70]. 

Застосування інфо-комунікаційних технологій має і негативний аспект. Так, не всі ці 

технології дають можливість живого спілкування. Використовуючи інфо-комунікаційні 

технології, студенти мають прекрасну можливість розвивати такі психологічні якості як 

самостійність (самостійно шукати інформацію, самостійно поглиблювати знання з певної 

галузі), сконцентрованість, здатність швидко переключати увагу з одного предмету на інший, 

розвиток уяви та творчих здібностей. Унікальні якості інфо-комунікаційних технологій ставлять 

їх поруч з великими досягненнями минулого і теперішнього століття [5, с. 46]. 

Існує психолого-педагогічна концепція застосування інфо-комунікаційних технологій в 

навчанні, яка включає в себе такі основні компоненти: психологічні основи засвоєння знань; 

аналіз психологічних механізмів засвоєння знань, а саме асоціативні механізми (П. А. 

Шеварьов, Ю. А. Самарін), механізми формування теоретичного мислення на основі 

теоретичного узагальнення (В.В. Давидов), планомірного формування розумових дій (П. Я. 

Гальперін, Н. Ф.Тализіна), розвиваючого навчання (Г. С. Костюк, Б. Г. Ананьєв, Л. В. Занков, 

Д. Б. Ельконін), проблемного навчання (М. І. Махмутов, І. Я. Лернер, Т. В. Кудрявцев, А. М. 

Матюшкін). 

Кожен з зазначених механізмів має свою специфічну сферу застосування, саме в якій він і 

сприяє досягненню найбільшої ефективності навчання. Так, Хельмар Франк відносить до числа 

дидактичних перемінних навчальний матеріал (те, що я вивчаю); навчальну ціль (як добре я це 

роблю); навчальну систему (наприклад, який саме студент); систему навчання (наприклад, який 

викладач, підручник, комп’ютер, т. і.); алгоритм навчання (точний та ефективний метод 

навчання , який є необхідним); оточення (де саме я навчаюсь). 

Г. Н. Олександров особливо підкреслює важливість врахування дидактичних цілей та 

дидактичних задач, які вирішуються, змісту та логічної структури навчального матеріалу, 

індивідуальних характеристик студентів, можливостей різних елементів, які входять в 

комплексну систему навчання (викладач, ПК, підручник, ТЗН) [1, с. 135]. 

• Обов’язкова опора при навчанні на “орієнтовну основу дії, діяльності”. За визначенням 

авторів теорії планомірного формування розумових дій “орієнтовна основа діяльності – це та 

система умов, на яку реально спирається людина при виконанні певної дії”. Н.Ф.Тализіна 

вважає, що дії, яка була сформована за таких умов, притаманні на тільки “швидкість та 

відсутність помилок у процесі формування, але й стійкість”[3, С.96].  

• Спеціальне навчання розумових дій, які утворюють структури розумових процесів. 

Л.Н.Ланда вважає, що необхідно навчати мисленню. “Мислення - не є знанням, а тим, що Ви 

здійснюєте з і над знаннями” [2, с.318].  
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• Можливості реалізації динамічних алгоритмів. Проблема динамічних алгоритмів була 

розроблена в Німеччині, а саме Клаусом Бунгом.  

До психолого-педагогічних особливостей ІКТ можна віднести також розвиток творчого 

мислення. Розумова діяльність в цьому випадку спрямована на осмислення як самого процесу 

пошуку, так і поточного змісту Інтернету. Збільшується осмисленість, рефлексія діяльності, 

підвищується загальна обізнаність користувача. У випадку наукового пошуку з допомогою 

термінів відбувається рефлексія та освоєння понятійного апарату науки, реального вживання 

термінів. 

На основі проведених досліджень можна констатувати наступне. Інформаційне 

суспільство вимагає нової якості освіти і нових методів її надання. Підвищення рівня 

викладання іноземних мов можливе через нові інформаційні технології, які дозволяють більш 

активно залучати студентів до процесу управління своїм навчанням. Використання комп'ютерів, 

особливо ресурсів Інтернет - вимога часу. Практично ви можете вже сьогодні знайти тут 

відповідь майже на всі ваші запитання, вирішити багато проблем, шукаючи навчальний матеріал 

від теорії комунікативного навчання до стилістики написання ділових листів. Нові дидактичні 

концепції безперервного навчання, персоналізованого та автономного навчального процесу 

дозволяють студенту або слухачеві здобути освіту з обраного фаху в зручний для нього час, 

згідно індивідуального розкладу та навчального плану, не користуючись послугами традиційних 

навчальних закладів. Такі концепції вимагають впровадження нових методів та засобів 

навчання. В свою чергу, новітні технології надають можливості, які дозволяють забезпечувати 

сучасну високо-технологічну освіту. З педагогічної точки зору використання інфо-

комунікаційних технологій сприяє всебічному розвитку людини, відкриває багато можливостей, 

особливо перед тими, хто здобуває освіту.  
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 

 

Процес глобалізації, зумовлений економічним, технологічним та соціальним прогресом, 

стирає географічні кордони соціальних і культурних систем, відзначається збільшенням обсягів 

міжнародної торгівлі та формуванням всесвітнього інформаційного простору. Зростає і 

значимість перекладацької діяльності в сучасному світі. В умовах інтеграції України до світової 

освітньої системи, особливо важливо вивчити зарубіжний досвід формування професійної 

компетенції перекладачів, проаналізувати чинні міжнародні стандарти у цій галузі для 

врахування їх основних положень у змісті програм підготовки перекладачів. 
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У професійно-педагогічній теорії та практиці надійно закріпилися поняття “translation 

competence”, «професійна компетентність перекладача», «перекладацькі компетенції», які 

покликані сприяти успішній адаптації такого роду фахівців до умов сучасного ринку, що 

постійно змінюються, а також сприяти формуванню творчого підходу до праці, підвищенню 

якості перекладацьких послуг. Під перекладацькими компетенціями традиційно розуміють 

поняття, яке характеризує професійну здатність перекладача виконувати функцію 

комунікативного посередника в різних галузях діяльності. Вперше поняття “translation 

competence” було запропоновано ізраїльським фахівцем і перекладачем Г. Турі, який створив 

термін за аналогією з “language competence“ Н. Хомського. В останні десятиліття це поняття 

досить активно описується в рамках стандартів в галузі освіти, що розроблюються Радою 

Європи, а також у розвідках українських і зарубіжних фахівців. 

На думку відомого українського перекладознавця О. І. Чередниченка критерії професійної 

компетенції письмового та усного перекладача випливають з функцій, які переклад виконує у 

сучасному світі. До складових перекладацької компетенції він відносить мовну та культурну 

компетенцію (обізнаність з рідною культурою та іншомовною культурою, опанування норм 

вихідної та цільової мов, що має забезпечити еквівалентність та адекватність перекладу), 

стилістичну компетенцію (володіння мовленнєвими жанрами і репертуаром виражальних 

засобів у межах окремого жанру), референційну компетенцію, яка є передумовою успішної 

роботи перекладача в конкретній галузі і передбачає достатній фонд позамовних предметних 

знань, навички здобувати такі знання як з друкованих так і інформатизованих джерел, а також 

технічну компетенцію (вміння користуватися електронними базами даних, енциклопедіями, 

термінологічними глосаріями, двомовними та багатомовними словниками, а також програмами 

машинного перекладу) [1, с. 25-26]. 

Представники PACTE – іспанської дослідницької групи з питань процесу оволодіння 

перекладацькою компетенцією і її оцінкою (Process of Acquisition of Translation Competence and 

Evaluation) вважають, що перекладацька компетенція є знанням, яке переважно набувається і 

складається з п’яти різних але взаємозв’язаних компетенцій: двомовна компетенція (сума знань, 

необхідна для спілкування двома мовами; знання лексико-граматичного, текстологічного, 

прагматичного та соціолінгвістичного характеру); екстралінгвістична компетенція (сукупність 

фонових і спеціальних знань перекладача); перекладацька концепція (знання перекладачем 

процесу перекладу, методів та стратегій перекладу, а також професійні навички, як наприклад, 

виконання замовлень, пошук замовників тощо); технологічна грамотність (вміння перекладача 

користуватися інформаційно-комунікативними технологіями та виконувати пошук інформації); 

стратегічна компетенція (планування і вибір необхідних методів та стратегій перекладу, а також 

вирішення перекладачем перекладацьких завдань) [2, c. 610-611]. Вищенаведені компетенції 

доповнюються психофізіологічними складниками, до яких відносяться когнітивні фактори 

(наприклад, пам’ять, сприйняття, увага) та індивідуальні якості перекладача (оцінка власних 

можливостей, добросовісність) [3]. 

Експертна група Генерального Директорату з питань перекладу при Європейській комісії 

визначила і представила в загальноєвропейському документі “Competences for professional 

translators, experts in multilingual and multimedia communication” («Вимоги до компетенції 

професійних перекладачів, фахівців в області багатомовної і мультимедійної комунікації») 

наступне коло компетенцій та відповідних знань і умінь, які найбільш повно представляють 

зміст перекладацької діяльності: компетенція, що забезпечує перекладацькі послуги (translation 

service provision competence), лінгвістична (language competence), міжкультурна (intercultural 

competence), інформаційна (information mining competence), тематична (предметна) (thematic 

competence) і технологічна (technological competence (mastery of tools)) [4]. 
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Сучасний стан суспільного розвитку, який характеризується вільним доступом до будь-

якого джерела інформації та швидким її старінням, широким використанням інформаційних 

технологій, а також розширенням сфери інформаційної діяльності та послуг, зумовив гостру 

необхідність забезпечення формування у професійних перекладачів, фахівців в галузі 

багатомовної і мультимедійної комунікації інформаційної або інформаційно-пошукової 

компетенції (information mining competence), яка включає в себе наступні компоненти: вміння 

визначити вимоги, що висуваються замовником до інформації та документації; вміння 

розробляти стратегії вивчення документації та термінології (включаючи і залучення експертів); 

вміння отримувати та обробляти необхідну для виконання поставлених завдань інформацію 

(документальну, термінологічну, фразеологічну); вміння розробляти критерії оцінки 

достовірності інформації, отриманої з неофіційних джерел (від приватних осіб, з Інтернету); 

вміння ефективно використовувати програмне забезпечення та пошукові системи (текстові 

корпуси, електронні словники, автоматичні системи перекладу); вміння створювати власні 

перекладацькі архіви [4]. 

Технологічна компетенція передбачає розвиток таких вмінь та навичок: вміння ефективно 

і швидко використовувати весь спектр наявних програм для підготовки тексту перекладу 

(корекція, верстка, редагування тексту, використання пам’яті перекладацьких систем і баз 

термінологічних відповідників, програмного забезпечення з розпізнавання мови); вміння 

створювати бази даних і керувати ними; вміння освоювати нові інструменти перекладу, зокрема, 

пов’язані з перекладом мультимедійних та аудіовізуальних матеріалів; вміння підготувати і 

здійснювати переклад в різних форматах і для різних технічних засобів передачі інформації; 

знання можливостей та обмежень машинного перекладу [4]. 

Результати аналізу вимог до професійних компетенцій перекладача свідчать, що 

інформаційно-пошукова та технологічна компетенції є невід’ємною складовою професійної 

компетенції перекладачів третього тисячоліття, діяльність яких неможливо уявити без 

використання нових інформаційних технологій та електронного інструментарію, спрямованого 

на прискорення і полегшення процесу перекладу. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ  

 

Соціально-трудові відносини на підприємстві (в установі чи організації) незалежно від 

форм власності є результатом взаємодії між найманими працівниками та роботодавцями за 

участю держави у якості арбітра цих відносин (органів законодавчої і виконавчої влади) і 

органів місцевого самоврядування та пов’язані з найманням, використанням, відтворенням 

робочої сили та спрямовані на забезпечення високого рівня та якості життя людини, колективів і 

https://core.ac.uk/download/pdf/78542827.pdf
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суспільства в цілому. Ці відносини пов’язані з дотриманням норм трудового законодавства, угод 

і договорів, зайнятістю, умовами та охороною праці, правилами трудового розпорядку, 

розвитком персоналу (підвищення кваліфікації, перепідготовки), оцінюванням індивідуальних 

якостей і результатів роботи, мотивацією тощо. 

Головним законодавчим актом, що регулює соціально-трудові права та відносини в 

Україні, є Основний закон України – Конституція України (далі – КУ). Одним з ключових 

соціальних прав людини та громадянина, гарантованих та закріплених КУ є право на працю 

(стаття 43 КУ), яке передбачає право кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. При цьому кожен має право на належні, безпечні та 

здорові умови праці, а також на своєчасне одержання винагороди за свою працю (заробітну 

плату), не нижчу мінімальної, розмір якої встановлюється у Законах України «Про державний 

бюджет України» на відповідник рік (з 1 січня 2021 року – 6 тис. грн) [1]. Крім того до основних 

прав громадян у сфері праці належать права на (статті, 44 КУ) [1]: відпочинок на протязі 

робочого тижня (встановлення граничної тривалості робочого тижня) та щорічні оплачувані 

відпустки; об’єднання в професійні спілки; пенсії за віком, інвалідності (повної або часткової 

стійкої втрати працездатності); лікарняні у разі тимчасової втрати працездатності, соціальну 

державну допомогу по безробіттю та соціальні послуги; захист своїх економічних і соціальних 

інтересів в законний спосіб (право на страйк) та вирішення колективних трудових конфліктів 

(спорів) у суді та інші права. 

Держава виступає регулятором та арбітром соціально-трудових відносин, створюючи 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантуючи рівні можливості у 

виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовуючи програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до потреб регіональних ринків праці, та 

забороняючи примусову працю, окрім випадків, передбачених законодавством [2]. 

Окрім Основного Закону України, нормативною базою регулювання соціально-трудових 

відносин в Україні є: 

➢ Кодекс законів про працю України та інші спеціальні Закони України («Про 

зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про колективні договори і 

угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні 

спілки України, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про 

відпустки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та інші); 

➢ укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України («Про роботу 

за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», «Про оплату 

перших п’яти днів тимчасової непрацездатності» та інші); 

➢ накази Міністерства праці та соціальної політики України;  

➢ генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб’єднаннями; 

➢ регіональні угоди, розроблені з урахування соціально-економічних умов і проблем 

регіонів (наприклад, угода між Донецькою облдержадміністрацією, профспілковими 

об’єднаннями Донецької області та Донецькою обласною організацією роботодавців); 

➢ галузеві угоди (наприклад, галузева угода між Міністерством освіти і науки 

України та ЦП Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки [3]); 

➢ локальні нормативні угоди між адміністрацією і трудовим колективом (колективні 

договори та інші угоди, які укладаються на підприємствах між трудовим колективом та 

адміністрацією) і локальні правові акти підприємств (установ та організацій) (положення про 

оплату праці, про преміювання, про виплату винагороди за загальні результати роботи за рік, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, норми виробітку або 



47 
 

обслуговування, графіки змінності, стандарти якості праці тощо).  

У статті 2 КЗоТ України закріплено, що засобом реалізації особи права на працю є 

укладення трудового договору між найманим працівником та роботодавцем (керівником 

підприємства, установи, організації або з фізичною особою) [2]. Законодавством також 

передбачено встановлення державних гарантій щодо здорових та безпечних умов праці: 

створення сприятливих умов праці, захист працівників і роботодавців. 

Головним локальним нормативним актом виступає Колективний договір, в якому 

зазначаються правові норми, як державного регулювання так і норми регулювання на рівні 

підприємства з урахуванням специфіки роботи та можливостей фінансового стану підприємства. 

Саме в цьому акті встановлюються та закріплюються на локальному рівні розміри заробітної 

плати та гарантії її отримання працівниками, які пов’язанні трудовими правовідносинами з 

даним підприємством (організацією чи установою). 

Особливу роль у регулюванні та формуванні характеру системи соціально-трудових 

відносин в країні грають Міжнародні правові стандарти з праці. Так, у Філадельфійській 

Декларації цілей і задач МОП 1944 р. зазначено, що принципи, покладені в основу конвенцій та 

рекомендацій, є універсальними та можуть застосовуватися до усіх народів, але методи їх 

застосування повинні бути визначені з урахуванням особливостей держави. При цьому, треба 

зазначити, що вплив міжнародних правових стандартів з праці на систему національного 

законодавства може мати як обов’язковий, так і необов’язковий (рекомендаційний) характер. 

УВ першому випадку виділяють 2 способи впливу міжнародних норм на національне 

законодавство: пряме застосування міжнародних актів після їх ратифікації або включення 

міжнародних норм до тексту національних законів. Що стосується нашої держави, то Україна 

ратифікувала більшість конвенцій МОП [4, с. 55] .  

Так, 14 вересня 2006 року Україною була ратифікована Європейська соціальна хартія, яка 

набула чинності 1 лютого 2017 року. Результатом приєднання України до 27 статей та 74 

пунктів Хартії, стало прийняття на себе зобов’язання сприяти забезпеченню надійних 

передумов реалізації прав та свобод своїх громадян у всіх їх проявах та підтвердження свого 

європейського політичного курсу та прагнення вступу до Європейського Союзу [4, с. 55 – 57]. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що нормативна база регулювання 

соціально-трудових відносин в Україні – це система нормативних актів міжнародного, 

державного, регіонального, галузевого та локального характеру, що носять дозвільний, 

зобов’язуючий або заборонний характер у трудовій сфері та включають у себе процедури, 

механізми і методи встановлення та організації соціально-трудових відносин між їх учасниками 

(суб’єктами) в рамках країни, регіону, галузі або конкретної організації, установи чи 

підприємства незалежно від форми власності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОГРЕСУ КІБЕРПРОСТОРУ  

НА СУЧАСНОМУ РІВНІ 

 

У сучасному світі важливу роль грає стан захищеності інтересів суспільства та держави 

загалом в кіберпросторі . В XXI столітті коли ми спостерігаємо розквіт технологій, над 

важливим є контроль над кіберпростором, адже саме там існує безліч різних загроз для 

особистості, а іноді й для держави загалом. На мою думку ця тема є дуже актуальною для 

сьогодення, адже більша частина нашого життя пов’язана з технологіями. 

Однією з проблем кіберпростору є те, що він може посприяти розповсюдженню 

неправдивої інформації, а іноді це може перерости в інформаційну війну .Наприклад, 

нещодавно була розповсюджена неправдива інформація щодо позбавлення ліцензії 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова [1]. В даній ситуації була задіяна 

кіберполіція, яка швидко відреагувала та розшукала зловмисника [2].  

Якщо дивитися на сьогодення то наше з вами життя тісно пов’язане з соцмережами. Ми 

навіть не задумуємося, що інформація, яка там міститься виступає зброєю проти нас самих. 

Справа в тому, що цією інформацією можуть скористатися шахраї для своїх протиправних дій. 

Ще одним прикладом може слугувати те, що вам повідомляють, буцімто ваш родич потрапив у 

поліцію і потрібно внести заставу. В таких випадках потрібно зателефонувати або написати 

повідомлення, можна навіть відслідкувати місце знаходження свого родича і переконатися в 

достовірності цієї інформації. В більшості випадків це все неправдива інформація [3]. 

Якщо подивитися на інтернет простір з іншої сторони, то можна виділити безліч 

позитивних моментів. Інтернет робить наше суспільство дуже прогресивним та успішним та дає 

можливість для саморозвитку. Інформаційні технології – це рушійна сила нашої з вами 

сучасності. Світ зараз рухається вперед завдяки технологіям і важко уявити наш час без 

технологій. Якщо говорити про сфери їх застосування то практично жодну галузь не можна 

уявити без новітніх технологій. Саме в інтернет просторі можна знайти інформацію на будь-яку 

тему з будь-якої галузі. На даний момент ІТ-сфера дуже швидко розвивається і багато молодих 

людей пов’язують своє життя з розробкою програмних забезпечень та стають успішними в цій 

сфері діяльності. 

Інтернет – це середовище, яке містить в собі багато інформації. Саме там можна знайти 

дуже багато корисної літератури (книг, журналів, статтей ), які можна відкрити в будь-який 

момент в будь-якому місці. Також у віртуальному просторі можна навчатися, розвиватися та 

писати власні роботи та розповсюджувати їх. Саме там міститься незліченна кількість різних 

курсів, наприклад, з вивчення іноземних мов, що є дуже потрібним в наш час. Ще однією 

перевагою є те, що можна створити власний бізнес і заробляти власний дохід не виходячи з 

дому. Прикладом може слугувати створення власного інтернет-магазину з продажу одягу , чи 

розроблення різних сайтів та програмних забезпечень ,які можна продати.  

На даний час коли епідеміологічна ситуація в країні дуже критична ми дуже часто 

використовуємо інтернет ресурси. Дуже близьким для мене особисто є приклад з навчанням в 

інтернеті, а саме те, що у зв’язку із посиленням карантинних вимог практично більшість шкіл, 

коледжів та університетів опинилися на дистанційному навчанні. Ми сидячи вдома навчаємося і 

одночасно не наражаємо на небезпеку себе та інших . 

Отже, якщо взяти загалом кіберпростір то можна виділити переваги які допомагають нам в 

нашому з вами житті. Інтернет дає нам можливість бути в курсі подій та новин, які відбулися в 
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країні чи в світі загалом. Ще завдяки цьому інтерактивному надбанні ми можемо знайомитися з 

новими людьми. Але не слід забувати про небезпеки які на нас чатують у віртуальному світі.  
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COMMUNICATIVE ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS THE 

KEY TO SUCCESS 

 

The current state of Ukraine’s international relations in various spheres of life, its entry into the 

European and world space, new political, socio-economic and cultural realities need some 

transformations in the field of education as an important state institution. Today the status of a foreign 

language tends to grow steadily. It is increasingly becoming a means of intercultural communication 

among the world community. All this leads to the definition of the main strategic directions for 

improving the goals, content, methods, techniques and tools of foreign language teaching. The state 

needs highly qualified specialists with foreign language skills, professionals who are able to absorb 

everything new and progressive, ready to generate and implement fresh original ideas, as well as to 

participate profitably in international cooperation and form a new attitude to Ukraine in Europe and the 

world. 

A characteristic tendency is formed to strengthen the communicative orientation of the 

educational process, its approach to the real process of communication. Thus, the methodological 

content of a modern foreign language lesson should be communicative. In the process of learning by 

communicative method, students acquire communicative competence - the ability to use the language 

depending on the specific situation. They learn to communicate in the process of communication itself. 

All exercises and tasks should be communicatively justified by information deficit, choice and reaction 

(information gap, choice, and feedback). 

To achieve communicative competence communicative skills should be formed on the basis of 

language knowledge, skills and abilities. A foreign language teacher uses the latest teaching methods 

that combine communicative and cognitive goals. Innovative methods of teaching foreign languages 

are based on a humanistic approach, and aimed at the development and self-improvement of the 

individual. The disclosure of its reserve capabilities and creative potential create the conditions for 

effective improvement of the educational process in higher education. The main principles of modern 

methods are: movement from the whole to the individual, student-centered lessons, purposefulness and 

content of classes, their focus on achieving social interaction in the presence of the teacher’s faith in the 

success of their students, language integration and language acquisition, and using knowledge from 

other fields of science. There are different variants of this direction in modern methodology which have 

different names – “Whole Language Content Approach”, “Cognitive Approach”, “Content-Based ESL 
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Program”, “Cognitive Academic Language Approach”, “Co-operative Learning”, “Interactive 

training”[3].  

The interactive method provides an opportunity to solve communicative - cognitive problems by 

means of foreign language communication. The category of “interactive learning” can be defined as: a) 

the interaction of teacher and student in the communication process; b) training to solve linguistic and 

communicative problems. Interactive activities include the organization and development of dialogic 

speech aimed at mutual understanding, interaction, solving problems important to each of the 

participants in the learning process. 

In the process of communication students learn: 1) to solve complex problems based on the 

analysis of circumstances and relevant information; 2) to express alternative opinions; 3) to make 

informed decisions; 4) to take part in discussions; 5) to communicate with different people, etc. 

Modern communicative methods offer a wide introduction into the educational process of active 

non-standard methods and forms of work for better conscious assimilation of the material. In practice 

the following forms of work have been shown to be quite effective: individual, pair, group and team 

work. It should be noted that all the above forms of interactive learning are effective if the problem was 

previously discussed in class and students have some experience and ideas gained earlier in the 

learning process. 

The teacher should also take into account the fact that the topics for discussion should not be 

limited. One of the features of interactive forms of learning is that they motivate the student not only to 

express their own point of view, but also to change it under the reasoned influence of partners in the 

communication process. 

Among the identified benefits of interactive learning are the following: 

• establishing a friendly atmosphere and relationships between participants; 

• students have the opportunity to be more independent and confident; 

• a teacher encourages students to cooperate, encourages them, they are not afraid to make 

mistakes; 

• students have the opportunity to overcome the fear of the language barrier; 

• the teacher does not dominate; 

• each student is involved in the work; has a specific task; 

• weak students can get help from stronger ones; 

• students can use their knowledge and experience gained earlier. 

So the latest methods of teaching foreign languages contribute to the one-time solution of 

communicative, cognitive and educational problems: to develop communication skills, establish 

emotional contact with students, teach them to work in a team, take into account the opinions and 

statements of others. The use of these teaching methods relieves students’ nervous tension, changes the 

forms of activity, and draws attention to the main issues of the lesson. 

The new vision of education aims to create a motivational environment for students in the process 

of learning foreign languages. The principle of functional approach in the process of learning foreign 

languages is basic. In this approach communicativeness as the main function of language is more fully 

performed both in linguistic and conceptual-thematic direction. 

The growing importance of cultural exchanges, integration into Europe, commitment to world 

values, the process of globalization have increased opportunities for contact with native speakers. Thus, 

the study of a foreign language in high school acquires practical significance, and the communicative 

function of language plays a major role in the process of expressing feelings, judgments and 

assimilation of information, knowledge, presented in any form. 

The leading motives for learning English as a professional discipline by students of higher 

education are the motives of professional achievement, communicative, cognitive and external motives. 

The means of their formation is the method of teaching and the content of English as a subject. Specific 

motives for learning English are communicative motives. The most important condition for their 
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formation and development is to give a communicative character to the whole course of teaching 

English in high school. 

Thus, we can conclude that the effectiveness of communicative foreign language teaching in 

higher education will depend on the desire and ability of teachers to benefit from the positive 

experience of domestic and foreign scholars and practitioners on the humanistic approach to learning, 

understanding the need to abandon authoritarian and scholastic methods. 

Methods of teaching foreign languages, based on a humanistic approach, help to reveal the 

creative potential of students and contribute to the development and self-improvement of the 

educational and communicative process, and the formation of future conscious patriots of their country 

and tolerant citizens. Communicative orientation of the educational process is the key to successful 

Ukraine’s entry into the European educational space. 
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

В останні десятиліття в економіці ряду європейських країн склалась нова особлива якість 

взаємодії бізнесу і влади, яке пов’язують з публічно-приватним партнерством. Таке партнерство 

вважається однією з форм угоди між організацією державного, приватного та публічного секторів 

економіки, вимагає якісно нових інвестиційних ресурсів від приватного партнера (кошти, технології, 

досвід, репутація тощо) та передає ключові ризики приватному партнеру (проектування, 

будівництво тощо) [1]. Основні детермінанти визначення ППП наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Основні детермінанти публічно-приватного партнерства [2] 

Елемент  Зміст та сутність формату співпраці у контексті провадження ППП 

Зміст  Система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації 

яких ресурси обох партнерів об’єднуються із відповідним розподілом ризиків, 

відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної 

співпраці на довгостроковій основі у створенні нових або модернізації діючих 

об’єктів, які потребують залучення інвестицій, та користуванні такими 

об’єктами; конструктивну взаємодію держави, приватного сектору, 

громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній 

та інших сферах суспільної діяльності. 

Суб’єкти  Органи місцевого самоврядування; регіональні органи виконавчої влади; 

консультативні дорадчі органи; конкурсні комісії; державні та приватні 

партнери 

Переваги 

для 

державного 

партнера  

Скорочення витрат на надання послуг; активізація інвестиційної діяльності; 

ефективне управління майном; економія фінансових ресурсів держави; 

використання досвіду приватних компаній; оптимізація розподілу ризиків; 

підвищення ефективності інфраструктури; розвиток форм проектного 

фінансування; стимулювання підприємницького мислення; рівний діалог між 

владою та бізнесом; збереження та створення робочих місць 

Переваги 

для 

приватного 

партнера 

Залучення бюджетних коштів до проекту; доступ до раніше закритих сфер 

економіки (ЖКГ, інфраструктура тощо); розширення можливостей отримання 

пільгових кредитів під державні; гарантії від міжнародних та вітчизняних 

фінансових установ на довгий термін; поліпшення роботи з державними 

дозвільними органами; підвищення статусу проекту через участь у проектів 

державного партнера; позитивний імідж у суспільстві; оптимізація розподілів 

ризиків проекту 

Характерні 

ознаки 

ППП 

Визначені строки дії угод про партнерство, який мають завершити у 

встановлений термін); зазвичай орієнтовані на довготривалість відносин (від 5 

до 50 років); розподіл відповідальності між партнерами – держава визначає 

мету проекту з позиції суспільних інтересів і визначає вартісні та якісні 

параметри, здійснює моніторинг реалізації проектів; приватний партнер 
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виконує розробку, фінансування, будівництво й експлуатацію, управління, 

практичну реалізацію проекту; фінансування проектів (за рахунок приватних 

інвестицій, державних фінансових ресурсів, спільне інвестування декількох 

учасників, внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із 

джерел, не заборонених законодавством). 

 

А. Ренда і Л. Шрефлер у своєму дослідженні «Публічно-приватне партнерство: 

національний досвід у Європейському Союзі» пропонують класифікацію, в межах якої усі 

країни, в залежності від інтенсивності впровадження механізмів ППП, розділяють на три групи 

[3]. 

Перша група – «економічно розвинуті країни», тобто країни, які є лідерами за кількістю 

підписаних контрактів. До цієї групи досліджень належать: Великобританія, Німеччина, 

Франція, Ірландія та Італія. Окрім європейських країн, до цієї групи можна віднести і 

неєвропейські, такі, як: США, Японію, Сінгапур, Канаду. У вищезазначених країнах вже досить 

чітко сформувалася нормативно-правова база, яка дозволяє використовувати механізм ППП у 

багатьох галузях. Значний досвід використання ППП дозволив їм сформувати чітке бачення 

сфер, в яких його застосування буде найбільш ефективним. 

Друга група – «проміжні країни», тобто країни, де спостерігається значне поширення 

ППП, але не в усіх сферах. Обмеженість поширення ДПП в інших сферах пов'язана з 

недосконалістю чинного законодавства та частою зміною поглядів уряду на дію цього 

механізму. До цієї групи належать Іспанія та Португалія. 

Третя – «група країн, що запізнилися» –це країни, в яких застосування ППП перебуває на 

початковій стадії: Люксембург, Греція, Норвегія, Бельгія, Швеція. 

Як окрему групу пропонують розглядати й «особливу групу», тобто країни, що мають різні 

політичні та економічні особливості: країни Центральної та Східної Європи. Ці країни належать 

до особливої групи, оскільки для впровадження ППП уряди стикаються зі значною кількістю 

проблем: відсутність кваліфікованих спеціалістів, нерозвиненість ринку капіталу, недостатня 

аналітична підготовка організації проектів та інші. Більшість прикладів впровадження ППП у 

цих країнах не дали позитивного результату, однак деяким країнам завдяки дотриманню всіх 

вимог все ж таки вдалось реалізувати успішні проекти. 

Зрозуміло, що Україна знаходиться в окремій групі, так звана «особлива група». На 

сьогодні представником публично-приватного партнерства є Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі в Україні. Україні ще належить пройти складний процес економічної і 

правової кваліфікації численних форм ППП. При цьому важливо правильно оцінити роль 

публічної влади не тільки як головного регулятора, але і як представника та захисника 

суспільних інтересів та потреб, тобто того, що в європейській традиції public administration 

мається на увазі під публічним інтересом, публічною службою, публічно-правовими майновими 

відносинами [4]. 

Різноманітність форм публічно-приватного партнерства дозволяє широко використовувати 

можливості приватного капіталу у вирішенні державою багатьох проблем у сферах виробництва 

суспільних благ і надання публічних послуг, виробництва природно-монопольних галузей. У 

названих сферах держава не може відмовитися від своєї присутності і для вирішення 

суперечностей між обмеженими можливостями державного бюджету та потребою у вкладенні 

капіталу для забезпечення відтворення та розвитку об'єктів стратегічної і соціальної значущості 

цих сфер використовує публічно-приватне партнерство. 
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ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В ЗВО: ВПЛИВ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Формування ринку якісних освітніх послуг є невід’ємною складовою успішного іміджу 

держави в міжнародному освітянському і науковому середовищі. Віддзеркаленням рівня 

вітчизняної освіти є присутність та місця ЗВО у міжнародних освітніх рейтингах та рейтингах 

від роботодавців, участь у міжнародних освітніх та наукових грантових проектах, рівень 

публікаційної активності в авторитетних наукових виданнях тощо. 

Успішна діяльність ЗВО пов’язана з ефективністю використання наявних фінансових 

ресурсів (як отриманих від держави, так і зароблених за рахунок залучення до навчання 

іноземних громадян, участі в інвестиційних проектах, надання послуг та створення наукових 

продуктів для сторонніх замовників і ін.), а також рівнем внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності. Друга складова формує успішні механізми для реалізації першої 

складової, адже зрозуміло, що забезпечення фінансової спроможності ЗВО – наслідок системної 

роботи із забезпечення якості освітньої і наукової діяльності. 

Дослідження внутрішніх систем забезпечення якості, результати якого представлені в [1], 

дають змогу оцінити фактори зовнішнього (у тому числі, соціально-економічного) впливу на 

якість освітніх програм в ЗВО (рисунок 1,2). 

 
Рисунок 1. – Ефективність інструментів для отримання інформації стосовно якості 

існуючих освітніх програм (середній бал наданих відповідей) [1] 
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Рисунок 2. – З якими труднощами заклади зіткнулися у процесі запровадження системи 

внутрішнього забезпечення якості (% від усіх наданих відповідей) [1] 
 

Окрім суто освітніх компонентів серед факторів впливу на якість освіти, як видно з 
рисунків 1 та 2, існують соціальні (опитування, стимули і мотивація, зовнішнє середовище та 
управління освітньою діяльністю) та економічні важелі. Саме на них потрібно зосередити увагу 
з точки зору формування сталого розвитку системи забезпечення якості освіти у ЗВО. 

Авторська пропозиція взаємного впливу якості освіти і соціально-економічного розвитку 
регіону (держави) представлена на рисунку 3.  

 
Рисунок 3. – Взаємний вплив якості освіти і соціально-економічного розвитку регіону 

(держави) 
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Представлений алгоритм дозволяє прогнозувати розвиток взаємовідносин «ЗВО – зовнішні 

стейкголдери» та запропонувати заходи з підвищення ступеню впливу того чи іншого 

індикатора на якість освіти як детермінанти соціально-економічного розвитку галузі 

знань/регіону/держави. 
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

ПРОМИСЛОВОСТІ  

Забезпечувати постійне ефективне господарювання будь-яких підприємств можливо лише 

при наявності оптимального плану виробництва товарів або послуг та їх реалізації. 

Оптимальний план – це план, в якому розглянуті усі можливості, запаси підприємства, а також 

фактори, що обмежують його діяльність. 

Головну роль у процесі формування оптимальної виробничої програми підприємств 

відіграє критерій оптимальності. Він обумовлюється такими факторами, як:  

● політика ціноутворення та рівень цін;  

● наповненістю ринку та пропозиціями підприємства; 

● наявністю виробничих ресурсів тощо. 

Вибір критерія оптимальності визначає певна ціль, яка повинна бути досягнена з 

допомогою плану виробництва бухгалтерських послуг. 

З розвитком ринку надання послуг та конкуренції, актуальність проблеми оптимізації 

виробничої програми для одержання максимально можливого прибутку зростає. Отримати 

максимальний прибуток підприємств можна за умови певного поєднання обсягу виробництва в 

розрізі номенклатурно-асортиментних груп надання послуг (ведення всієї бухгалтерії 

підприємства, часткове ведення бухгалтерії підприємства), ціни на надані послуги та витрати на 

їх виробництво і продаж (схема.1.1) [1, c. 379]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.1 Основні цілі оптимізації виробничої програми 

*розроблено автором 

 

Науковцями всього світу були розроблені різноманітні методи оптимізації виробничої 

програми. Їх можна об'єднати у дві основні групи: 

● традиційні; 

● економіко-математичні. 

До традиційних методів відносять такі методи: 

Цілі оптимізації виробничої 

програми – це 
 

Планування оптимальної 

структури наданих послуг 

Визначення максимально можливого 

обсягу виробництва послуг та 

економічної межі його нарощування 
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● бухгалтерсько-аналітичний; 

● графічний; 

● статистичний.  

Серед групи економіко-математичних методів найвідомішим являється симплекс-метод 

лінійного програмування. Його суть полягає у записі математичними засобами з використанням 

алгебраїчних формул різних задач або процесів. Водночас складається економіко-математична 

модель процесу. Дана модель складається з двох частин [2, c. 36]: 

● система лінійних нерівностей або рівнянь (характеризує обмеження); 

● цільової функції.  

Цільову функцію, або ж критерій оптимальності, необхідно довести до мінімуму або 

максимуму з урахуванням умов поставленої задачі. Цільовою функцією зазвичай є 

максимальний прибуток, обсяг виробництва тощо. Загалом, симплекс-метод лінійного 

програмування базується на виділені критерію оптимізації та цільової функції. 

 

Рівняння (нерівність) із системи обмежень подається у вигляді [3, c. 49]: 

 

  𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2+. . . +𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛{≤,≥, =}𝑏𝑛    (1.1) 

 

 Цільова функція подається у вигляді [3, c. 49]: 

 

𝑍 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2+. . . +𝑐𝑛𝑥𝑛 → 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛)       (1.2) 

 

 Для оптимізації виробничої програми, зокрема отримання максимального прибутку, 

необхідно використовувати відповідні моделі. Так, найвідомішою моделлю оптимізації 

виробничого плану є модель Л. Канторовича [3, c. 63]: 

 

𝐹(𝑥) = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥       (1.3) 

 де m – асортимент продукції, 

 𝑐𝑗– прибуток від реалізації продукції j-виду, 

 𝑥𝑗– кількість виробів j-виду. 

 

Однією з перешкод використання математичних методів для оптимізації структури 

асортименту продукції є некоректність їх з точки зору залежності між обсягами продукції, 

змінними і постійними витратами та прибутком. Якби прибуток зі зростанням обсягів 

виробництва збільшувався з тією ж пропорційністю, то обчислення за даною моделлю 

здійснювалось без вагань. Проте, відомо, що прибуток зі зростанням обсягів виробництва 

збільшується у більшій пропорційності. 

Процес розробки ефективної виробничої програми повинен ґрунтуватися на результатах 

ретроспективного аналізу виконання плану виробництва минулих періодів та перспективного 

аналізу маркетингової та виробничої сфер підприємства. Зокрема, перспективний аналіз 

зовнішніх можливостей підприємства, який ґрунтується на проведенні маркетингових 

досліджень, має на меті передбачення майбутньої зовнішньоекономічної ситуації та оцінювання 

ринкового потенціалу підприємства на основі розрахунку потенційного рівня попиту та 

прогнозу поведінки конкурентів. Також важливо зробити оцінку виробничих можливостей 

підприємства в плановому періоді та обґрунтувати перспективний маркетинговий план продажу 

наявними виробничими ресурсами підприємства. 
Оптимальна виробнича програма повинна складатись з номенклатури продукції та її 

обсягів, числових значень економічних, соціальних та інших показників тощо. Головним 
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аспектом такого виробничого плану є необхідність врахування обмежень з приводу 
матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо. 

Щодо процесу формування оптимальної виробничої програми, то він повинен 
розпочинатись із підкріплення оптимізації її виробничими потужностями. Мається на увазі, що 
розрахунок такого виробничого плану, за якого показник оптимальності досягає свого 
найбільшого значення при обмежених умовах. Для визначення оптимального варіанта 
виробничої потужності використовують методи оптимального планування, зокрема симплекс-
метод. 

Зважаючи на те, що кожне виробниче підприємство орієнтується на досягнення 
максимального рівня рентабельності своєї економічної діяльності, оптимальною вважається 
така виробнича програма, яка дозволить підприємству отримати максимальний прибуток. 

Отже, посилення уваги до витрат підприємств має першочергове значення, оскільки від 
правильної оцінки реальної собівартості залежить ефективність управління виробництвом, що в 
підсумку вплине на фінансовий результат діяльності підприємства. На мою думку, успішним 
шляхом оптимізації є збільшення клієнтів та збільшення кількості кваліфікованих працівників.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ «ПАРТИЗАНСЬКОГО» МАРКЕТИНГУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

В сучасних умовах розвитку світової економіки важливими є питання підвищення 
конкурентоспроможності компаній. Вагомого значення набувають питання не просто 
виробництва товарів, а й активного і в той же час бюджетного їх просування на ринку. Саме 
тому актуальним стає застосування інноваційних видів маркетингу, одним з яких є 
«партизанський» маркетинг.  

 «Партизанський» маркетинг являє собою креативні способи реклами, що дають змогу 
ефективно просувати товар або послугу, майже не вкладаючи грошей. При цьому, головними 
ресурсами у рекламну кампанію будуть час, енергія та винахідливість, а результат – прибуток. 
«Партизанські» маркетингові акції – це заходи, які виходять за рамки загальноприйнятих 
способів та засобів рекламних комунікацій і просування товару. «Партизанський» маркетинг 
ґрунтується на психологічному впливі на підсвідомість споживача [1]. 

Традиційно виділяють три групи суб’єктів, на які повинні впливати результати діяльності 
компанії, і які посідають ключове місце в концепції «партизанського» маркетингу [2]: 

1. Відносини із клієнтами – невеликі прийоми, що демонструють увагу до клієнта. 
Споживачі продукції повинні знати, що компанія їх цінує, прислухається до їхньої думки і 
працює виключно для них. Тому рекомендується проводити опитування і цікавитися 
ставленням споживачів до товарів або послуг.  

2. Відносини з персоналом – кожний співробітник підприємства повинен бути впевненим, 
що він є незамінним спеціалістом і важливою складовою компанії. 

3. Відносини з конкурентами – замість війни з конкурентами, прихильники партизанського 
маркетингу віддають перевагу співробітництву та кооперації. 
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Виокремлюють наступні особливості «партизанського» маркетингу [3]: відмова від 
традиційної реклами в ЗМІ як від основного способу просування – замість цього 
використовуються або дешеві рекламоносії, або «обхідні» шляхи просування, нетрадиційні 
рекламні канали; більшість його прийомів дають результат або негайно, або через короткий час; 
методи у більшості випадків невидимі для конкурента, і тому не можуть бути ним скопійовані; 
уникнення рекламної «гонки озброєнь», намагання завоювати клієнта за рахунок підвищення 
ефективності реклами, більш витончених рекламних ходів і більше прицільного ставлення до 
потенційних клієнтів; прагнення виміряти ефективність кожної рекламної акції, і тому перевага 
віддається тим способам реклами, для яких можна підрахувати віддачу на вкладену грошову 
одиницю; надання переваги партнерству перед конкуренцією. 

На сьогодні існує досить багато тактик «партизанського» маркетингу, основні з яких 
наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Найпопулярніші тактики партизанського маркетингу* 

Назва Характеристика 
Приховування 
(«невидимий 
маркетинг») 

Тактика, яка означає рекламу продукту в такий спосіб, щоб споживач і 
не здогадався, що це реклама. В більшості випадків маркетологи 
використовують місце, де їхня цільова аудиторія найбільше 
сконцентрована і відповідно створюють «шум» навколо продукту 
(наприклад, в соціальних мережах чи на форумах), прикидаючись його 
задоволеними клієнтами. 

1. Досягнення 
максимального 
розголосу 
 

Основним завданням будь-якого “партизанського” оголошення є 
привернення уваги настільки великої кількості людей, наскільки це 
можливо. Рекламні оголошення інколи досягають цієї мети через 
свою оригінальність та неординарність, відповідно їх підхоплюють 
різні медіа, або вони стають «вірусними» завдяки соціальним 
мережам. Це, у свою чергу, допомагає поширювати рекламу без 
серйозних фінансових інвестицій. 

2. Використання 
креативних 
недорогих 
друкованих 
матеріалів 

Д. Левінсон, засновник «партизанського» маркетингу, пропонував 
наклейки, листівки і роздруківки як альтернативу традиційним 
оголошенням. Наприклад, можна розсилати своїм потенційним 
клієнтам цікаві та оригінальні листівки, що містять також 
інформацію про товар або послугу підприємства. 

Логотип на 
автомобілі 
підприємства 

Крім того, на автомобілі часто розміщують та іншу фірмову 
символіку, а також інформацію про компанії (адреси, телефони). 

Безкоштовна 
сувенірна продукція 

Її беруть, навіть якщо вона не дуже потрібна, а це являє собою не що 
інше, як постійне нагадування про підприємство (ручки, календарі, 
запальнички, футболки). 

Простий для 
запам’ятовування 
номер телефону 

Західні компанії навіть використовують слова, що складаються з 
літер, розташованих на числах телефонної панелі, щоб номер краще 
запам’ятовувався. 

Божевільний 
трюк 

Можна запропонувати клієнтам щось незвичайне, що виходить з 
рамок загальноприйнятих правил, що змусить говорити про 
підприємство. 

Гейміфікація Використання ігор та змагань не лише для giveaways, але і буквально 
для того, щоб «привести» потенційних покупців в фізичний магазин 
чи на веб-сайт. 

Life placement Впровадження товару в звичайне повсякденне життя із 
використанням підставних «щасливих» покупців. 

* Складено на основі даних джерел: [4; 5]. 
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Отже, застосування «партизанського» маркетингу ґрунтується на вмінні застосувати 

неординарні, креативні ідеї реклами продукції і таким чином стимулювати збут товарів та 

послуг. 
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ЗМІНИ, ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДОВГОСТРОКОВОГО ВИЖИВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

 Головне питання, з яким сьогодні стикаються підприємства і організації, це відношення 

до змін, які потребують додаткових витрат часу і ресурсів організації до необхідності 

планування змін і створення систем управління змінами.  

 В умовах динамічного ринку і світової глобалізації відносин любі організації, щоб 

вижити, повинні швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Прогнозування і 

швидкість проведення змін в організації являється перевіркою на ділі здатність топ-менеджерів і 

працівників пристосовуватися до ринкової ситуації. Якщо у організації не проводяться 

необхідні зміни, то їй доводиться платити за це дуже високу ціну. Так, наприклад, в 90-і рр. XX 

в. із списку двадцяти кращих компаній Європи протягом п'яти років зникли п'ятнадцять 

компаній, що не змогли оцінити зміни в зовнішньому оточенні. Приклади вітчизняних 

підприємств ще менш привабливі. Так тільки у Черкаській області зникли великі підприємства 

«Ротор», «ЗТА», «Імпульс», Машинобудівний завод ім. Петровського, скоротися і ледве «дихає» 

НВК «Фотоприлад» і багато будівельних підприємств. На їх території виникли розважальні 

центри, супермаркети і ін.. далеко не промислові організації. Відкритий і динамічний характер 

ринку, відсутність дешевого доступу до поповнення оборотних коштів, суперечність цілей і 

діяльності її окремих підсистем народжує постійні потреби в змінах, інакше її здібності до 

виживання ставиться під загрозу. Вимоги до змін поступають як зсередини компанії у вигляді 

потреб власників і очікувань працівників, так і ззовні у вигляді конкуренції, що посилюється, 

технологічних інновацій, нового законодавства та тиску соціальних чинників. Одні організації 

проводять зміни після того, як ці вимоги чинитимуть на них тиск, інші прагнуть передбачити 

появу подібного тиску і провести зміни в превентивному порядку. Аналіз дає підстава зробити 

висновок, що одні організації передбачають зміни, інші реагують на них, треті ігнорують. Перші 

– продовжують процвітати, другі – борються за виживання, треті – припиняють своє існування. 

Вихід для всіх один - передбачати зміни і це єдиний ключ до виживання. 

 Змінити – означає змінити що-небудь колишнє, внести поправки в те, що існує, 

зробитися іншим. Це означає, що змінювати слід товар, послугу, свою кваліфікацію, своє 

відношення до роботи, до своїх підлеглих, до своїх керівників, до суспільства, до образу свого 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/178.pdf
https://bazilik.media/vykhod-za-mezhi-iak-pratsiuie-partyzanskyj-marketynh/
https://bazilik.media/vykhod-za-mezhi-iak-pratsiuie-partyzanskyj-marketynh/
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життя. Підсумовуючи елементарні зміни, можна отримати цілісну, комплексну картину рис, що 

відрізняють предмет в даний момент в порівнянні з властивостями в ранішній момент часу. 

Фактично рух, як зміна, взагалі припускає перехід об'єкту від одного стану до іншого, нового і 

зникнення старого. Тому в загальному випадку поняття змін припускає існування двох взаємно 

протилежних процесів: виникнення і зникнення. У філософській літературі сформульований 

парадокс виникнення нового: а) нове не може знаходитись в старому, інакше воно не було б 

новим; б) нове не може не виникнути із старого, інакше його поява була б «божим дивом».  

 Нове, дійсно, виникає із старого, але не просто із старого, а з взаємодії різновидів 

старого, що відрізняються один від одного. Насправді нове - унікальний синтез елементів 

старого, але де в чому зміненому і часто з новими зв’язками. 

 Зміни можна класифікувати на: зміни для введення нового, для зміцнення старого, проти 

нового, проти старого, або одночасного введення нового і усунення старого. При цьому слід 

враховувати наступні особливості: 

 1) цілеспрямованість змін. Вони можуть бути не заплановані і планові. Не заплановані - 

зміни які пов’язані зі змінами зовнішнього середовища. Плановані - свідомі дії менеджерів і 

працівників направлені на поліпшення роботи структурних підрозділів або організації в цілому 

на важливих для них напрямах;  

 2) спрямованість сил спонукаючих до зміни. Вони можуть бути: адаптивні і 

саморозвитку.  

 Адаптивні зміни (adaptatio - пристосування), процес розробки заходів, направлених на 

пристосування до зовнішніх умов, а також зміни, направлені на перетворення середовища 

відповідно до нових умов і цілей діяльності організації.  

 Саморозвиток (внутрішні сили) - це «примушення» до дії, яка виходить з середини, без 

вимог з боку зовнішнього середовища, зміни здійснюються своїми силами, без сторонньої 

допомоги;  

 3) характер примушення. Може бути: вимушеним і власним. Вимушені зміни 

здійснюються не за власним бажанням, не добровільно. Власні, які бажані і які викликають 

позитивні відчуття, які приносять бажану користь.  

 4) Переслідувані цілі можуть бути направлені на: 

а) Збереження - не зникнути, зберегтися, уціліти, не потерпіти збиток, підтримати стан 

стабільності під впливом зовнішніх загроз і внутрішніх сил;  

б) Стійкість – робота в межах допустимих фінансових параметрів;  

в) Мобілізаційний - приведення в активний стан, зосередження наявних сил і засобів для 

досягнення бажаної мети.  

г) Інноваційний - безперервний пошук і використання нових способів і сфер реалізації 

свого потенціалу.  

 5) Способи здійснення змін можуть бути: 

а) революційні - глибокі якісні зміни, якісний стрибок, корінний переворот, різкий, 

стрибкоподібний перехід від одного якісного стану до іншого;  

б) еволюційні – повільна зміна стану організації; 

 В літературі із менеджменту існує цілий ряд моделей проведення змін в організації. 

Найбільш відомими і популярними являються слідуючі моделі: а) модель контексту і процесу 

Э. Петтігрю, б) триступенева модель Д. Льовіна, в) модель «дослідження – дії» і г) модель 

планування змін і ін.  

 А) Модель контексту і процесу проведення змін за теорією Э. Петтігрю.  

Э. Петтигрю розглядав організаційні реформи як історичний процес життєвого циклу 

організації, що припускає взаємодію організації, як з внутрішнім, так і із зовнішнім 

середовищем. Внутрішнє середовище включає структурні, культурні і політичні механізми 

організації, що формують корпоративну культуру організації (світогляд індивідів, що 
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здійснюють зміни) і колектив, який сприяє або перешкоджає змінам. Э. Петтигрю показав, що 

наявність або відсутність адекватних обговорень проблем впливала на проведення стратегічних 

змін в компанії. Він вважає, що першим і надзвичайно важливий етап процесу змін це 

створення адекватної структури, що дозволяє обговорювати зміни, їх глибину і управляти 

процесом їх здійснення. Важливим елементом цього процесу являється розумінням керівниками 

зміг глибини впливу зовнішнього середовища і обґрунтування необхідності можливих змін в 

організації.  

 Б) Триступенева модель змін До. Льовіна, розглядає зміни як модифікацію тих сил, які 

сприяють стабільності певної поведінки. Основа моделі – направленість заходів змін на 

стабілізацію стану організації. При виборі заходів орієнтуються на сили які можуть прискорити 

встановлення і підтримку рівноваги організації до зовнішнього впливу. Автор ділить їх на 

«спонукаючі» і «обмежуючі». При рівності цих сил в організації зберігається стійке положення. 

Заходи змін направлені на зростання «спонукаючи» і ослаблення «обмежуючих». Спонукаючі 

сили пов’язані з: скороченням об'єму продажів, зменшення потоку грошових коштів, зниження 

якості продукції, зростання витрат. Обмежуючі сили пов’язані з: можливостями існуючої 

корпоративної культури організації підтримувати прояви ініціативи; усвідомлення менеджменту 

можливих альтернатив; наявності у працівників стимулів для прояву винахідництва; рівнем 

повноважень працівників. К. Левін пропонує зміни проводити за три етапи: а) розморожування, 

б) дії (зміни), в) заморожування. На етапі а) створюється у працівників готовність до змін. На 

етапі б) проводяться зміни індивідуальної і групової поведінки, метоли планування, організації 

процесів, технологій і структури, «прищеплюється» нове відношення до справ в організації, 

вводяться різного роду нові ритуали, церемонії і звичаї, що допомагають працівникам 

обернутися лицем до нової ситуації. Поступовий перехід до нових дій і нової поведінки. 

Змінюється структура і культура організації. Використовуються різні методи організаційної 

«інтервенції». На етапі в) «Замороження» проводиться закріплення отриманого результату і 

його оцінка, проведення конструктивних модифікацій. Остаточно результати змін 

Закріплюється введенням нової системи стимулювання. 

 В) Модель «дослідження - дії» - є процес проведення остійних змін, заснований на 

отриманні даних в результаті проведення дослідження і здійснюваний в певній циклічній 

послідовності. В класичному менеджменті він називається – «дизайном у менеджменті». Цей 

поетапний процес заснований на тісній співпраці менеджменту організації і зовнішніх (для 

даної компанії) консультантів або інструкторів, що спеціалізуються в області організаційного 

розвитку. Основою цього методу являється постійний збір даних за раніше визначеними 

критеріями і показниками зовнішнього середовища. 

 У основі моделі планування змін лежать два основні принципи: 1) Дослідження - 

сприйняття і визнання менеджерами організації проблем, для діагностування яких і 

консультацій по їх рішенню запрошуються фахівці з розвитку організації. 2) Зворотний зв'язок - 

основа запланованої співпраці між менеджментом і консультантами. Група ключових 

менеджерів отримує і знайомиться з інформацією, підготовленою експертами і представленою 

так, щоб менеджери змогли виявити слабкі і сильні сторони своєї організації, причини того і 

іншого і на основі обговорень можливих рішень розробити програму майбутніх змін. 

 Зміни являються основою реалізації вибраної стратегії виживання організації. 

Визначивсь з місією і цілями організація розробляє планові зміни для досягнення цих цілей.  
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ОПІР ЗМІНАМ, МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

 Любими запланованими в організації змінами для розвитку організації необхідно 

управляти. Основні стадії цього процесу є: визначення потреби в зміні, діагноз проблеми, аналіз 

функціональних зон організації і чинників зовнішнього середовища; планування діяльності і 

створення готовності до змін; здійснення змін, переходу в новий стан організації, оцінка, 

контроль і закріплення. Зміни можуть направлені на всю організації або на її частину. Тому 

важливо визначитися хто буде суб’єктом управління (хто буде управляти і відповідати за 

результати змін), а хто буде виступати в якості об’єкта управління (хто повинен змінюватися). 

Для реалізації змін слід в першу чергу вияснити потребу в самих змінах. Планування 

організаційних змін охоплює аналітичну і прогнозовану діяльність, розробку можливих мір і 

вибір відповідної стратегії.  

 З погляду управління процесом головними об'єктами змін є окремі працівники, робочі 

групи, підрозділи організації (колективи) і організація в цілому.  

 Люди або сприяють організаційним змінам, або перешкоджають їм (створюють опір). 

 Опір – протидія дії кого-небудь, чого-небудь. Опір змінам виникає завжди, коли зміни 

пов'язані з минулою поведінкою організації, її культурою і структурою влади. Опір – не просто 

відхилення, а фундаментальна проблема. Чинниками опору можуть бути:  

1. Ступінь невідповідності культури і структури влади новому стратегічному напряму 

(прийдешнім змінам).  

2. Тривалість періоду впровадження змін.  

3. Загроза втрати престижу і влади, ліквідація підприємства. 

4. Наслідки змін для організації.  

5. Відданість працівників організації (позитивний і негативний вплив).   

 Причинами опору можуть бути: егоїстині інтереси, не розуміння цілей змін, низька довіра 

змінам, спотворені чутки, відкрита незгода, побоювання людей, що вони не володіють 

необхідними навиками або уміннями, поведінка, направлена на підтримку власного престижу.  

 На практиці існує стійка реакція і схильність діяти певним чином, тобто стереотипи 

поведінки. Вони можуть бути: «Це у нас вже є», «Це у нас не вийде», «Це не вирішує наших 

головних проблем», «Це вимагає доопрацювання», «Тут не все рівноцінно», «Є і інші 

пропозиції».  

 Найбільш поширеними методами для зупинки і мінімізації опору інноваційного процесу 

можна вважати наступні:  Метод «конкретизуючих документів». Метод «почасткового 

впровадження». Метод «вічного експерименту». Метод «звітного впровадження». та Метод 

«паралельного впровадження». 

 Причини, які вбивають любі наміри до змін: «Це не практично», «Це ніколи не 

спрацює»», «Давайте трохи підіждемо», «Це для нас дуже складно», «А в чому тут рація?», «Це 

нагадує мені…вже було», «Дуже дорого обійдеться», «Це ніколи не увійде до моди», « А що 

буде з нашою репутацією?», «Ви недостатньо глибоко все продумали», «Ми вже пробували, це 

не працює», «Ми призначимо робочу групу, щоб вивчити її», «У нас немає ресурсів/ штату/ 

коштів/ часу/ експертизи/ місця/ систем чи чогось ще».  

 Існують психологічні бар’єри сприйняттю самих змін. Існують пасивні форми прояву 

психологічних бар'єрів – це відсутність у працівників переконаності в необхідності і 

своєчасності здійснення змін в даному колективі, в можливості реальних змін виробничої і 

соціально-психологічної обстановки, що склалася, в нім. Це також відсутність бажання 
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поліпшити звичні форми і методи роботи, систему розподілу праці, структуру роботи, структуру 

міжособових комунікацій, механізми ухвалення рішень і розділення відповідальності, що 

склалися, сталу ієрархію авторитету, знань, досвіду; відсутність готовності взяти особисту 

участь в заходах щодо здійснення інновації, в контактах з ініціаторами новації; відсутність 

готовності виділити необхідні для проведення змін матеріальні, фінансові і людські ресурси, 

виробничі площі і спеціальний час; боязнь виникнення додаткових труднощів, пов'язаних з 

організаційними змінами.  

 Активні форми прояву психологічних бар'єрів виражаються в прагненні деяких членів 

обмежити коло, з якими контактують ініціатори інновації, час контактів і додаткові джерела 

інформації осіб; умовчати про свої реальні функції в даному процесі, використовуваних методах 

і інструкціях роботи, а також критеріях вибору того або іншого варіанту рішення.  

 Існують Крайні форми прояву психологічних бар'єрів, опору змінам полягають в 

активному неприйнятті інновації, протидії перетворенням. До них можна віднести такі явища, 

як видача інформації в меншому об'ємі, чим було запитано ініціаторами змін, видача 

недостовірній інформації або її свідоме спотворення; порушення інструкцій, форм документації, 

порядку дій, запропонованого в програмі змін; недбале зберігання і експлуатація приладів, 

устаткування, матеріалів і комунікацій, пов'язаних із здійсненням інновації; прагнення 

використовувати фінансові, людські і матеріальні ресурси, виділені для здійснення перетворень, 

не по прямому призначенню, а, головним чином, для вирішення поточних завдань.  

 Для формування позитивного відношення до майбутніх змін необхідна спеціально 

запланована система заходів по підготовці до здійснення нововведень. У їх числі можна назвати 

заходи власне психологічні і заходи адміністративні, екологічні, правові. Основна мета 

психологічних методів - формування психологічної готовності до нововведення. Найбільше 

значення мають діагностичні, розвиваючі і тонізуючі методи. За допомогою діагностичних 

методів вивчаються особа і колектив, дозволяють фіксувати психічні стани, стану знань, умінь і 

навиків виконавців нововведень, соціально-психологічний клімат, розвиток співпраці і інших 

характеристик особи і колективу. Дані, що отримуються за допомогою цих методів, служать 

індикаторами, вказуючими на відношення виконавців до нововведень.  

 Розвиваючі методи, мають найбільшою здатністю підвищувати ефективність здійснення 

нововведень, вони направлені на формування нових якостей і властивостей у особи і колективу. 

Щоб ці методи діяли, необхідно знати закономірності про ті відносини, які повинні бути 

сформовані в результаті нововведень, прояву нововведень в поведінці людей. Тобто, при 

плануванні самих нововведень необхідно планувати розвиток самопочуття, відносин людей 

при нововведеннях. В цьому випадку розвиваючі методи сприяють досягненню психологічних і 

соціально-психологічних цілей.  

 Тонізуючі методи – це методи підтримки, схвалення, участі. Вони не так дієві, як перші 

дві групи методів, але можуть дати ефект протягом нетривалого часу. Проте в стресових 

ситуаціях вони здатні стримувати розвиток негативної мотивації в тих або інших обставинах, 

що виникають унаслідок нововведення.  

 Під психологічною готовністю розуміється стійкий психічний стан особи або колективу, 

що утворюється унаслідок осмислення змісту і значущості нововведення і виражається в 

позитивно активному відношенні до нього.  

Шляхів і методи подолання опору змінам наступні: Інформованість і спілкування, Участь і 

зацікавленість, Допомога і підтримка, Переговори і погодження, Явне і не явне примушення.  
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ЯКОСТІ РЕФОРМ  
 

Сучасні перетворення економічної системи, подальший розвиток ринкового середовища 

вимагають уваги до господарського механізму підприємств. Важливим залишається проведення 

якісних економічних реформ та оцінка їх впливу на економічну стабільність. Базові позиції 

підприємств ще слабкі, але є потенціал розвитку. 

Вже в середньостроковій перспективі свої результати дадуть запроваджені реформи в 

освіті, системі охорони здоров’я, пенсійній системі, реформи державного управління. Тому 

потрібні зміни в залученні інвестицій, посиленні дерегуляції та децентралізації управління, 

створенні антикорупційного середовища. 

Сьогодні ріст економіки незначний. Заплановано 3% річного економічного зростання, тоді 

як вже в середньостроковій перспективі необхідно мати 5 і більше відсотків зростання. 

Досягти цього можливо завдяки складному поєднанню внутрішньо- та зовнішньо-

орієнтованих заходів, які, відбиваючи діалектику частини й цілого, визначають сутнісні 

особливості соціально-політичних і економічних реформ у конкретний момент розвитку 

економічної системи на інноваційних засадах [1, с. 27]. 

Термін «стабільність зростання» описує економіку, у якій зведена до мінімуму уразливість 

до зовнішніх потрясінь, що, в свою чергу, збільшує можливості сталого зростання. Економічна 

стабільність виступає в якості буфера проти коливань на ринку. Це необхідна, але недостатня 

вимога для економічного росту. Вплив валютних курсів, великий борговий тягар і некерована 

інфляція в країні можуть викликати економічну кризу та обвал ВВП. Економічна стабільність 

означає: 

по-перше, економічне зростання, яке забезпечується через підвищення ефективності 

виробництва із застосуванням досягнень науки і техніки; 

по-друге, зайнятість — забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний 

працювати; 

по-третє, стабільний рівень цін, оскільки зростання рівня цін ускладнює господарські 

зв'язки економічних суб'єктів, знижує реальні доходи населення і знецінює заощадження; 

по-четверте, досягнення рівноваги у зовнішньоекономічних зв'язках, що відповідно 

відображається у стабільному курсі національної валюти та активному сальдо платіжного 

балансу. 

Стійкі темпи економічного зростання означають відсутність суттєвих відхилень річних 

змін реального ВВП від середньострокової траєкторії. Національний банк сприяє підтримці 

стійких темпів економічного зростання, що дає змогу уникати нагромадження 

макроекономічних дисбалансів, корекція яких має негативний вплив на потенціал економіки. 

Політика цінової стабільності найкраще кореспондує із забезпеченням стійких темпів приросту 

ВВП, оскільки усуває передумови для непередбачуваних та суб'єктивно вмотивованих рішень 

щодо змін у монетарній політиці.  
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З метою забезпечення економічного зростання, перебудови економіки, реалізації програм 

поліпшення доступу до кредитів, формування довгострокових інвестиційних ресурсів необхідно 

посилювати координацію всіх аспектів діяльності підприємств. 

Стабільність можна визначити як довготривалу економічну збалансованість. Тобто вона 

досягається завдяки збалансованості діяльності в часовому вимірі та виявляється за допомогою 

деяких загальних показників. Фінансово-грошова стабільність чи її протилежність виявляється 

синхронно через усі індикативні показники [3, с.167]. 

Сьогодні, за оцінками Міжнародного валютного фонду, сукупні інвестиції в українську 

економіку становлять 19% ВВП. Це один з найнижчих показників серед країн ЄБРР і 

найнижчий серед країн з порівнянним рівнем доходу. Прямі іноземні інвестиції становлять 

лише 2% ВВП [2].  

Для інвестицій в підприємства потрібні стабільність і реформи. Україні вдавалося 

укладати угоди з МВФ, які частково покривали потреби в зовнішньому фінансуванні в 2020 

році. Інфляція продовжує знижуватися, хоча і залишається високою [2]. Та головне – проводити 

сучасні економічні реформи власними силами та за рахунок власного потенціалу. 

Приватизаційна реформа: на початку 2018 року ухвалено Закон «Про приватизацію», що 

спрощує процедуру приватизації: тільки 2 групи об’єктів приватизації (мало- та 

великомасштабна приватизація) замість 6-ти, тільки 2 типи аукціонів замість 5 і т.д. Таким 

чином, маломасштабна приватизація проводиться виключно шляхом онлайн-аукціонів, а саме 

через електронну платформу ProZorro, яка вже дозволяє здійснювати продаж та оренду майна 

легко, швидко та прозоро. 

Завершено розподілення державних підприємств за групами для подальшої процедури 

приватизації. Запланована приватизація великих підприємств. 

Реформа державного управління пов’язана з затвердженням нового стратегічного 

планування в рамках середньострокових пріоритетних дій Уряду до 2022 р. Проводиться 

реорганізація в міністерствах, інших урядових органах та директоратах, введено позиції близько 

800 фахівців з питань реформ. 

 Боротьба з корупцією: Україна систематично займається питаннями дерегуляції бізнесу, 

знищено корупцію в адміністрації податків, змінена система держаних закупівель. Всі державні 

реєстри стали відкритими. За підрахунками, тільки завдяки роботі Prozorro Україна заощадила у 

2020 році близько 700 млн євро.  

Посилено вимоги щодо декларації майна державних чиновників. Створення 

спеціалізованого Вищого Антикорупційного Суду України стало реальним після ухвалення 

Верховною Радою України Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». Проведені 

значні зміни в податковій сфері. Покращено податкове управління, включаючи автоматичне 

відшкодування ПДВ. 

Україна залишається послідовною в своїх діях, спрямованих на утвердження 

демократичних інституцій та верховенства права, боротьби з корупцією, модернізації економіки 

та інфраструктури, підвищенні добробуту населення. Імплементація Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС залишається серед ключових пріоритетів. ЄС став головним економічним 

партнером України: його частка у зовнішньоторговельному обороті 41.3%. 

Головні пріоритети на 2021 рік: боротьба з корупцією, включаючи запуск Вищого 

антикорупційного суду; приватизація та ефективне управління державними підприємствами, 

покращення бізнес клімату, модернізація інфраструктури, реформа енергетичного сектору, 

підготовка до земельної реформи та підтримка аграріїв, розвиток інновацій, подальша боротьба 

з корупцією, укріплення верховенства права, подальша реалізація вже запущених реформ 

(децентралізація, охорони здоров’я, пенсійна та освітня реформи). 

В рамках політики пришвидшеного економічного зростання було сформовано пакет з 35 

законопроектів, які покликані вирішити 5 основних завдань – заохочення інновацій, захист 
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бізнесу, дерегуляція, поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування та 

державних ресурсів. 

Слід визнати, що на шляху до успіху в євроінтеграції має бути зроблено значно більше, 

ніж було досягнуто, та усвідомити необхідність подальшої системної роботи щодо розвитку 

суб’єктів господарювання. Основи економічної стабільності вбачаються у застосуванні соці-

ально-орієнтованих реформ впливу. В Україні ще спостерігається значний податковий тиск, 

несприятливий для розвитку стан балансів підприємств та негативне сальдо зовнішньої торгівлі, 

наявністю несприятливого бізнес-середовища, що в свою чергу впливає на інвестиційну і 

євроінтеграційну активність. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Кабінет міністрів України прийняв Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України 

на 2018-2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації. За словами першого віце-прем’єр-

міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, перехід України на цифрову 

економіку допоможе залучити нові інвестиції. Висловлювалися припущення, що завдяки розвитку 

цифрової економіки до 2021 року можна забезпечити додаткові 5% до ВВП України. Утім доступних 

визначень, що це за “цифрова економіка”, як вона відрізняється від традиційної та що взагалі дає Україні 

в теоретичних розробках майже немає. 

“Для широкого загалу “цифрова економіка” означатиме новий рівень цифрових сервісів, коли в 

онлайн переходять оплати комунальних платежів, через смартфон ми реєструємося в черзі, оплачуємо 

покупки тощо. А для промислових підприємств перехід в цифрову економіку отримав визначення в світі 

як Industry 4.0 - четверта індустріальна революція, - каже технічний директор IT-Enterprise п. Михайлов 

[1]. Особливість же українського цифрового розвитку в тому, що користувачі і бізнес значно 

випереджають державу і промисловість. Наш малий і середній бізнес вже так чи інакше працює в 

інтернеті і здебільшого використовує цифрові методи просування своїх послуг. Але держава і велика 

промисловість в Україні кардинально відстали. Безумовно, держава проводить технологічні зміни, але 

поки цього недостатньо. Ще складніша ситуація у великому промисловому секторі. Ідея оновлення 

старого промислового парку не нова, але реалізується вкрай повільно. Тому завдання, яке ставить перед 

нами цифрова економіка сьогодні - впровадити цифрові технології у виробництво, освіту, медицину”. 

Сьогодні економіка розширяє свої кордони і активно переходить в інтернет- простір. Основною 

структурною одиницею економіки у цьому випадку е платформа. Наведемо приклад п`яти найбільш 

успішних кампаній, таких як: Apple, Google, Alibaba.com, Airb’n’b та Uber, що винайшли новий спосіб 

ефективно заробляти гроші. Ці компанії належать до найуспішніших компаній сучасності, їх стрімке 

зростання зумовлене бумом цифрових технологій і бізнес-моделлю платформи. 

Девід Еванс і Річард Шмалензі виявили у цієї моделі давнє коріння й назвали компанії, які її 

використовують, «звідниками» (англ. «matchmakers»). Подібно до звідниць, які з давніх часів у різних 

культурах за гроші підшукували чоловікам і жінкам пару для шлюбу, сучасні платформи зводять разом 

соціальні групи, яким є чим обмінятися зі взаємною вигодою. 

Нинішні «звідники» суттєво відрізняються від бізнесів, які домінували в минулому столітті. 

Цифрові технології дозволяють платформним бізнесам зростати у багато разів. Станом на 2015 рік 

модель платформи використовували три з п’яти найбільших бізнесів у світі: Apple, Google і Microsoft, а 

також сім із десяти найуспішніших стартапів, серед яких Airb’n’b та Uber. Вони зводять сотні мільйонів 
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користувачів. Технології надали цим платформам велике прискорення, вони заробляють на тому, що 

економісти називають зниженням транзакційних витрат. Простими словами – зменшують витрати своїх 

клієнтів на пошук один одного та проведення угоди, усуваючи різноманітні перешкоди. 

У минулому чимало бізнесів намагалося заробляти на подоланні перешкод на шляху до 

ефективних ринкових відносин. Вони допомагали сторонам знайти одна одну, зібратися в одному місці й 

укласти угоду. Можна визначити, що сучасні багатосторонні платформи створюють цінність для 

суспільства і приносять величезні прибутки власникам. 

Платформи не виробляють певну продукцію матеріального плану, вони передають одним 

користувачам доступ до продукції інших користувачів. Звичайні підприємства купують ресурси в 

постачальників, перетворюють їх на готовий продукт і продають товари або послуги споживачам. Вони 

зосереджені на тому, як залучити покупців і продати їм на вигідних для себе умовах, щоб отримати 

прибуток. 

Бізнеси на основі платформ націлені на те, щоб залучити дві або більше групи споживачів і надати 

їм можливість взаємодіяти одна з одною на вигідних умовах. Uber залучає водіїв і пасажирів, OpenTable 

– ресторани й відвідувачів, Microsoft – користувачів і розробників. 

В основі зростання платформи лежить мережевий ефект [2]. Ефективність мережі для кожного з 

учасників визначається кількістю інших учасників, з якими можна вигідно взаємодіяти. Можна 

визначити позитивний і негативний мережевий ефект. У випадку позитивного ефекту зростання 

кількості учасників підвищує ефективніть мережі. У другому – зниження кількості учасників знижує 

ефективність мережі. 

Також можна виділити прямий і непрямий мережеві ефекти. При прямому ефекті цінність мережі 

для учасника визначається кількістю користувачів з його групи. Наприклад, друзів у соціальній мережі 

або абонентів у телефонній мережі. При непрямому мережевому ефекті цінність мережі для однієї групи 

користувачів визначається тим, скільки є представників іншої групи. Наприклад, чим більше людей, які 

викладають відео на Youtube, тим цінніша платформа для людей, які дивляться відео. 

Але для обох типів ефектів можна визначити мету - бажання людей приєднуватися до мережі. Для 

цього потрібно залучити певну масу користувачів і тоді мережа сама буде зростати. 
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

За останні кілька десятиліть роль інноваційно-інвестиційної діяльності значно зросла. 

Відхід від екстенсивного шляху розвитку спричинив стрімке зростання наукових технологій, 

процесів глобалізації та інтернаціоналізації суспільного виробництва. Більшість розвинених 

країн світу при формуванні власної економічної політики орієнтуються саме на інноваційний 

фактор, оскільки він є одним з основних чинників економічного зростання та стабільності у 

довготерміновій перспективі.  

З огляду на важливість інвестиційно-інноваційної діяльності у проведенні соціально-

економічної політики, дослідження цього питання можна зустріти у працях багатьох науковців 

Серед них В. Ільчук [1], О. Косенко [2], В. Чорнобаєв [3], З. Юринець [4] та інші.  

Вплив інноваційних факторів є надзвичайно важливим з огляду на ефективне 

функціонування економіки, збільшення потужностей виробництв та зростання продуктивності. 

Інноваційний менеджмент – це підсистема менеджменту, метою якої є управління 
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інноваційними процесами на підприємстві, це сукупність принципів, методів і форм керування 

інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, зайнятими цією діяльністю 

організаційними структурами і їхнім персоналом [5]. Інноваціями, на думку О. Скібіцького, 

прийнято вважати вкладення інвестиційного капіталу в нововведення, які сприяють кількісному 

або якісному поліпшенню діяльності підприємства.  

Для впровадження нововведень необхідним є їх фінансування, а отже й інвестиції. І саме 

процеси управління, дослідження інвестиційного положення, розробки інвестиційних та 

інноваційних стратегій розвитку підприємства є завданнями інноваційного менеджменту.  

Одним із найвигідніших способів фінансування – це фінансування за допомогою прямих 

іноземних інвестицій. У такому випадку збільшується не лише притік іноземного капіталу та 

отримання новітніх технологій, а й відбувається посилення конкуренції, зменшення рівня 

безробіття, адже зростає кількість робочих місць.  

Згідно з рейтингом інвестиційної привабливості «Doing business-2020», що укладається 

Світовим Банком, Україна посіла 64 місце серед 190 країн [6]. Як свідчать дані Держстату, обсяг 

прямих іноземних інвестицій в Україну за останні 5 років суттєво скоротився. З огляду на це 

виділяють такі перешкоди для здійснення прямих іноземних інвестицій в Україну: 

1) нестабільність державної політики; 

2) недостатній розвиток інфраструктури; 

3) нестабільність уряду; 

4) недосконале валютне регулювання; 

5) інфляція та ін. [7] 

На думку Д. Федорчука, основними перешкодами для іноземного інвестування є: 

1) політична та правова нестабільність; 

2) корумпованість та неефективність влади; 

3) недостатній рівень захищеності прав інвесторів; 

4) непрозорі та неетичні умови підприємництва [8]. 

Пропонуємо розглянути ще два чинники та дослідити роль їх впливу на інвестиційний 

клімат України. До них віднесемо військово-політичну нестабільність держави, що посилилася з 

початком війни на сході України у 2014 році, та пандемію COVID-19. 

Починаючи з 2014 року кількість прямих іноземних інвестицій скоротилася, проте війна з 

Російською Федерацією - не єдина причина. Як свідчать дані Багатостороннього агентства з 

гарантування інвестицій (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA), іноземні інвестори, 

які вкладають свої кошти в країни, що розвиваються, більше занепокоєні непередбачуваними 

змінами державної політики, регуляторними змінами, порушенням суверенних гарантій, аніж 

наявністю військових дій в країні, де розміщений об`єкт інвестування. [9] 

Іншим важливим фактором впливу на здійснення прямих іноземних інвестицій є пандемія 

COVID-19. Згідно зі звітом Конференції ООН з торгівлі та розвитку (United Nations Conference 

on Trade and Development, UNCTAD) у першому півріччі 2020 року наслідки COVID-19 

спричинили зменшення потоків прямих іноземних інвестицій на 49% у порівнянні з 2019 роком. 

Також у звіті зазначається, що вплив пандемії на скорочення прямих іноземних інвестицій у 

розвинених країнах значно більший, ніж у країнах, що розвиваються [10]. 

З аналізу даних чинників можна зробити висновок про те, що основними перешкодами на 

шляху до збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну є саме політичні, правові та 

соціально-економічні фактори. 

На основі проведених досліджень стверджуємо, що в України є великий потенціал для 

збільшення притоку інвестицій, які сприятимуть розвитку науково-технічних розробок та 

інновацій. У той же час існує багато перешкод, які мають суттєвий вплив на інвестиційну 

привабливість країни.  



70 
 

З огляду на це можна виділити рекомендації, покликані на покращення ситуації. На нашу 

думку, необхідним є проведення заходів, спрямованих на стимулювання інновацій та 

інвестицій, реформування чинного законодавства у сфері регулювання інвестиційної діяльності, 

створення сприятливих умов для інвесторів, забезпечення ефективної та прозорої судової 

системи з метою подолання корупції.  

Згідно з даними рейтингу «Doing business-2020», щороку, піднімаючись на кілька 

сходинок догори, Україна покращує умови для провадження інноваційно-інвестиційної 

діяльності [6]. Проте потрібно здійснити ще чимало змін для стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності, та забезпечення інвестиційної привабливості країни.  
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На сучасному етапі розвитку України розвинена індустрія гостинності (готельний та 

ресторанний бізнес, відпочинок і розваги) є візитівкою будь-якої країни та показником її 

соціально-культурного й економічного розвитку, тому її трансформація є важливим елементом 

інтеграції українського туристичного ринку в європейський бізнес і культурне середовище. 

Формування економічних відносин вимагає від підприємств постійного пошуку нових сучасних 

підходів до здійснення своєї діяльності, нових підходів до технологій, управління, маркетингу 

[1, с. 301]. Вирішенню цих проблем на підприємствах гостинності буде сприяти впровадження в 

систему управління діяльністю підприємств підсистеми інноваційного процесу, що повинно 

стати пріоритетним напрямком діяльності цих підприємства в умовах гострої конкурентної 

боротьби. 
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Інноваційний процес на підприємстві гостинності передбачає реалізацію етапів [2, с. 66]: 

• визначення потреб споживачів і працівників підприємства та розробка ідей щодо їх 

реалізації; 

• формування портфелю варіантів інновацій та оцінка їх привабливості; 

• аналіз інноваційного потенціалу підприємства; 

• розробка інновації; 

• прогнозування потреб і результатів щодо реалізації інновації; 

• планування та реалізація процесу реалізації інновації; 

• пробна реалізація інновації; 

• усунення недоліків та вдосконалення інновації; 

• остаточна реалізація інновації. 

Загальну модель інноваційного процесу на підприємстві гостинності надано на рис. 1.1. 

 
 

Рисунок 1.1 - Модель інноваційного процесу на підприємстві гостинності 

Суб’єктами інноваційного процесу підприємств гостинності є фізичні і юридичні особи, 

які здійснюють інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, 

вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів [3].  

Об’єктом інноваційного процесу є інновація, тобто нововведення (новий порядок, новий 

метод, винахід) з моменту їх прийняття до розповсюдження.  

Цілеспрямована взаємодія елементів інноваційного процесу (суб’єктів та об’єктів) 

повинно передбачати не лише організацію впровадження нової ідеї під тиском вищого 

керівництва, а й зміщення акцентів в бік заохочення ініціативи, участі в перетвореннях, 

обговоренні проблем, що виникають в процесі впровадження тощо (рис. 1.2) 
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Рисунок 1.2 - Схема стимулювання інноваційних процесів на підприємстві гостинності 

 

Інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні направлені на 

вдосконалення існуючих продуктів, які вони реалізують на ринку та розробки нових продуктів і 

використання новітніх технологій. Основними інноваційні напрямки розвитку індустрії 

гостинності є: організаційно-управлінський, матеріально-технічний, інтелектуальний, 

технологічний, інфраструктурний [4, с. 178]. 

Отже, модель інноваційного процесу підприємств гостинності передбачає наявність 

окремих взаємопов’язаних етапів при яких взаємодія суб’єктів та об’єктів сприяє ефективному 

використанню всіх можливостей та потенціалу діяльності підприємств гостинності. 
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умовах ринкової економіки цей шлях розвитку зараз досяг свого потенціалу, оскільки система 

не в змозі використовувати економічні інструменти, важелі та стимули для пошуку нових типів 

управління закладів охорони здоров’я та підвищення якості спеціалізованих послуг.  

Процес прийняття управлінських рішень у медичних закладах стає дедалі складнішим з 

огляду на зростаюче різноманіття питань, що визначають реалістичність та потенційну 

ефективність таких рішень у сучасних умовах. Зміни в галузі медицини, обмежені кошти на 

заклади охорони здоров’я, збільшення потреб пацієнтів у високоякісній медичній допомозі, 

поширення сучасних методів лікування та діагностики - це фактори, які ставлять абсолютно 

різні вимоги до всіх учасників медичних відносин [1]. 

З метою вдосконалення системи управління закладом охорони здоров'я та підвищення 

якості такого управління, що є передумовою забезпечення його конкурентних переваг при 

переході до автономної моделі діяльності [2].  

Сьогодні в Україні гостро не вистачає спеціалістів у сфері охорони здоров’я, здатних 

приймати відповідальні, незалежні та ефективні рішення стратегічного характеру. Це пов’язано 

з відсутністю ефективної системи підготовки менеджерів у галузі охорони здоров’я та 

створенням якісної освітньої бази, яка враховує найкращі досягнення провідних країн світу та 

реалії української системи охорони здоров’я. Особливу увагу слід звернути на той факт, що 

менеджери в промислово розвинутих країнах - це фахівці з економічною або юридичною 

освітою, так звані медичні менеджери, а в Україні значна частина менеджерів охорони здоров’я 

- спеціалісти без досвіду та управлінських навичок, які мають медичну підготовку (лікарі) і 

більшість з яких не мають юридичної чи економічної підготовки. З часу реформування системи 

охорони здоров’я активно обговорюється статус керівництва медичним закладом, а також 

наявність спеціальної освіти для таких посад. Нині всі адміністративні та медичні функції в 

українських медичних закладах виконує головний лікар. Це безліч робіт, які в багатьох 

розвинених країнах виконують два спеціалісти - генеральний директор займається важливими 

адміністративними питаннями, а медичний директор контролює всі медичні процеси [3]. 

З впровадженням страхової медицини та появою великої кількості приватних медичних 

закладів почала розвиватись конкуренція на ринку медичних послуг, і відповідно зросла увага 

до їх якості.  

Сучасні трансформаційні зміни в секторі охорони здоров’я спонукають медичний 

персонал для безперервної освіти та навчання (відповідно до рішення Кабінету Міністрів № 302 

від 28 березня 2018 р.) [2]. 

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, число тих, що заразилися 

COVID-19 в світі вже перевищило цифру в 2 млн. людей. Система охорони здоров’я в багатьох 

країнах виявилася неефективною в боротьбі з новим вірусом, що швидко поширюється по 

всьому світу, а Міністри охорони здоров’я країн G20 визнали, що пандемія “оголила” множинні 

системні недоліки в багатьох країнах світу. 

Поточна ситуація продемонструвала, що медична система і наука України зовсім не готові 

до масштабної пандемії. Це не дивно, так як довгі роки не виділялося достатньо коштів на 

фінансування науки і медицини, на зарплати вченим і медикам. Отже, не варто чекати 

серйозних досліджень вакцин і ліків, а ефективне лікування медиками, які не мають навіть 

елементарних засобів захисту, не кажучи вже про технічне оснащення лікарень, просто 

неможливо. 

Органи влади, при здійсненні державного регулювання сфери охорони здоров'я мають 

дотримуватися таких основних принципів: законність, прозорість, системність, оптимальність, 

прогнозованість, пріоритетність, ефективність, соціальна відповідальність. Дотримання цих 

принципів сприятиме підвищенню дієвості та ефективності механізму державного регулювання 

сфери охорони здоров'я в умовах реформування. 
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Найважливішою умовою що забезпечуює ефективне функціонування сфери охорони 

здоров'я є наявність дієвого інструментарію регулювання процесів, що відбуваються в цій сфері. 

Завдання інструментарію — забезпечити такі умови, що запобігатимуть негативним наслідкам.  

Використання адміністративних методів у ринковій системі економіки сприяє збереженню 

соціальної справедливості та доступності благ, а також регулює асиметрію інформації на ринку 

медичних послуг. 

Економічні методи державного регулювання дають можливість створювати умови, які 

змушують суб'єктів ринку діяти в необхідному для суспільства напрямі, вирішуючи ті або інші 

завдання. 

Важливим аспектом функціонування ефективного механізму регулювання сфери охорони 

здоровя, особливо в умовах реформування, є створення досконалої правової бази. Важливою 

властивістю правового механізму є його зв'язок з конкретною ціллю, що передбачає 

організовану і взаємопов'язану сукупність, спроможну забезпечити досягнення поставленої мети 

шляхом законної реалізації с б'єктами наявних інтересів [4]. 

Чіткою стратегією і конкретним покроковим планом дій, прописаним в національному 

законодавстві для таких випадків, не може “похвалитися” жодна країна світу. 

Звідси використання системного підходу до управління закладами охорони здоров’я 

поєднує низку взаємопов’язаних елементів: ресурси та інформація, надання медичних послуг та 

зв’язок із зовнішнім середовищем (з урахуванням політичної, економічної, соціально-

демографічної, культурної ситуації та інфраструктури конкретної компанії). Сьогодні в 

Реформації такий підхід є найбільш перспективним і дає можливість практичної реалізації 

елементів ефективного управління медичними закладами не лише на мікрорівні, а й у контексті 

трансформації домашньої системи охорони здоров’я [5]. 

Незважаючи на нові виклики та зміни реформ, трансформація медичної системи 

сповільнюється, оскільки медичні заклади є більш консервативним елементом системи охорони 

здоров'я. Заклади охорони здоров’я, які працюють на ринку охорони здоров’я, повинні 

підтримувати свою конкурентоспроможність. Взяти до уваги фактори впливу ендогенного та 

екзогенного характеру, пов'язані з реформуванням галузі та процесами децентралізації, 

використання сучасних методів оплати медичних послуг; Інновації у формуванні електронної 

системи охорони здоров’я (e-health); інновація інформаційно-аналітичного забезпечення; 

підвищення професійного рівня людських ресурсів; Відповідність міжнародним стандартам 

якості медичних послуг. 
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ, ЯК ФОРМИ 

СТРУКТУРНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 
В даний час розвиток інноваційної діяльності є важливим напрямом будь-якої економічної 

системи, тому що саме інновації сприяють розвитку підприємств, регіонів і держави в цілому. 
Однак будь-які інновації вимагають інвестицій і існує необхідність в оптимізації даних 
інвестицій, оскільки не будь-який проінвестований проєкт завжди є результативним і 
ефективним, потрібна більш якісна оцінка будь-якого проєкту і вибір збалансованості між 
інноваційною та інвестиційною діяльністю. Дані види діяльності безпосередньо впливають на 
інституційні зміни та інституційний розвиток, в зв'язку з цим необхідно більш детально підійти 
до вивчення даного питання. 

Основний інституційний розвиток можливо простежити за допомогою суб'єктів 
інституційних інновацій, якими є держава, наука, бізнес і населення, де три суб'єкти виступають 
як формальні інститути, а населення як неформальний інститут. Однак їх тісний контакт 
безпосередньо сприяє структурним та інституційним змінам в сфері послуг, що представлені на 
рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Інституційна модель інноваційного процесу 
На нашу думку, запропонована модель являє собою взаємозв'язок трьох інститутів - 

держава, наука і бізнес. Державі відводиться законотворча функція, яка регламентує нормативні 
відносини, підприємцям – виробнича функція, а наука виступає джерелом нових знань. 
Населення в свою чергу є одним з джерел структурних та інституційних змін. Така взаємодія 
необхідна тому, що відносини тільки між двома інститутами характеризуються досить високим 
ступенем невизначеності, відсутністю зворотного зв'язку і створюють інституційні пастки, що 
призводять до замкнутості системи і її нерозвиненості [1]. 

Не можна розглядати населення окремо від інноваційного процесу, оскільки інновації 
призначені для споживачів, які є основним джерелом попиту. Тут простежується взаємозв'язок 
не класичної «потрійної спіралі» інновацій, а чотирьох інститутів, де включення населення в 
інституційну модель інноваційного процесу є необхідністю. В даному випадку необхідно 
розробити механізм аналізу і взаємодії суб'єктів інновацій, представлений на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 . – Механізм аналізу і взаємодії суб’єктів інституційних інновацій 
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Тобто серед населення необхідно проводити дослідження, які будуть показувати ступінь 

розвиненості міста (сильні і слабкі сторони) і будуть визначені нові господарюючі суб'єкти, які 

необхідно відкрити в місті відповідно до адміністративно-територіального поділу. Рекомендації 

стосуються як соціальної, так і економічної інфраструктур. Дані дослідження можливо 

застосувати на наступному етапі, порівнявши дані аналізу населення з думкою підприємців, які 

є учасниками класичної «трьохспіральної моделі» з реально існуючою ситуацією на ринку 

(статистичні дані) [2]. Отримані дані можливо апробувати за допомогою науки (нові знання і 

технології) і запропонувати кінцевий результат на розгляд державі і підприємцям. 

Тут відкриваються дві сторони - соціальна і економічна, які однаково впливають на якість 

життя населення і розвитку в цілому. Тому, соціальна сторона спрямована на вирішення питань 

держави і спонсорів, а економічна на підприємців з подальшим інвестуванням в дані проєкти. У 

зв'язку з цим пропонується відкрити центр, який буде займатися детальним аналізом з 

подальшою реалізацією як інвестиційних та інноваційних проєктів та подання соціальних 

проєктів муніципальним органам, представлений на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. – Структура центру 

Центр аналізуватиме опитування населення, що пов’язане із задоволенням потреб на 

ринку, проводитиме моніторинг ринку по районах міста, необхідних для визначення його 

насиченості, а також надаватиме консультаційні послуги з питань інвестування коштів в 

найбільш привабливі сфери діяльності. Також взаємодіятиме з науково-дослідними центрами за 

новими розробкам і інноваційними проєктами для реалізації їх в місті. Соціальні проєкти будуть 

в тісному контакті з органами муніципальної влади. Центр повинен стати основною ланкою 

консолідації потреб та інтересів жителів міста, державних структур, науки та інвесторів. Одним 

із ключових завдань центру буде моніторинг різних сфер діяльності. 

Підводячи підсумки, можна відзначити, що інноваційна та інвестиційна діяльність відіграє 

значну роль у розвитку регіону, у зв'язку з цим потрібне використання і застосування нових 

напрямків в сфері послуг. 

Одним з нововведень є центр, що дозволяє консолідувати в собі основні функції 

дослідницької, інноваційної та інвестиційної платформи. Центр відкриває нові можливості 

перед підприємцями, які планують вкласти кошти в проєкти меншого масштабу, також перед 

муніципальними органами - для реалізації соціальних проєктів, і розвитку інноваційних 

проєктів і технологій в місті, взаємодіючи з науково-дослідними центрами, органами влади та 

підприємцями. В даному випадку все залежить від масштабу інноваційного проєкту, так як 

великі інноваційні проєкти вимагають достатнього фінансування на довгостроковий період. 
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Таким чином, економічний розвиток неможливий без підвищення ефективності 

функціонування економіки, структурних та інституційних змін, тому потрібно проводити 

детальний аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності сфери послуг і реалізовувати 

ефективні проєкти, які необхідні для населення і міста в цілому. 
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність дослідження маркетингових перспектив розвитку адміністративних послуг в 

Україні пов’язана із потребою маркетизації та посилення клієнторієнтованості цієї сфери 

послуг. 

Проблемі посилення конкурентоспроможності послуг організацій державної сфери на 

засадах маркетингу присвятили праці такі зарубіжні вчені, як А.Шама, Д.Рейд, П.Батлер, 

Ф.Гарріс, С.Генненберг, Н.О’Шонессі, П.Бурдьє та інші. Стосовно вітчизняних наукових 

досліджень із проблематики маркетингу, то найбільше відображення вони знайшли стосовно 

маркетингу в працях Н.Лікарчук, Т.Борисової, С.Шубіна, В.Полторака, О.Агаркова, Д.Акімова 

та інших. Разом з тим, маркетингові засади розвитку саме адміністративних послуг, на нашу 

думку, досліджені недостатньо. 

Закон України «Про адміністративні послуги» подає такі дефініції [1]:  

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом 

надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на 

набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону; 

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням 

адміністративних послуг; 

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний 

орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону 

надавати адміністративні послуги. 

Таким чином, вважаємо, що за своїми характеристиками адміністративні послуги містить 

цінність для суб’єкта звернення (покупця некомерційного товару), створюється суб’єктом 

надання адміністративної послуги (продавцем некомерційної послуги) і є предметом класичного 

маркетингового обміну. 

На основі опрацювання низки джерел, зокрема [1-3], нами виявлені особливості елементів 

комплексу маркетингу організацій, що надають адміністративні послуги: 
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1. Товар. На ринку адміністративних послуг товаром є широкий асортимент 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і 

визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних 

послуг. Кабінет Міністрів України затверджує перелік адміністративних послуг органів 

виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого 

самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для 

надання через центри надання адміністративних послуг. Адміністративна послуга надається, 

щоб відповідати преференціям споживачів, клієнтів і досягнути цілей обміну. Особливостями 

адміністративних послуг, на нашу думку, є такі: соціальна спрямованість, тобто націленість на 

вирішення соціальних проблем цільових аудиторій та попередження виникнення маргіналізації 

та соціального відчудження серед соціально вразливих груп населення; гнучкість (послуга 

адаптується під конкретну нішу на ринку і повинна оперативно враховувати зміни на ринку), 

досяжність якості (послуга повинна бути надана ЦНАП на відповідному рівні і в повному 

обсязі, тобто, повинна бути підкріплена кадровим, матеріальним, технічним забезпеченнями; 

наявність конкурентних переваг (пропонований товар/послуги повинні надаватись, виходячи із 

сильних сторін ЦНАП). Отже, продукт (адміністративні послуги) як елемент комплексу 

характеризується широким асортиментом і стандартизованим рівнем якості, оскільки повинен 

відповідати вимогам; 

2. Ціна. Елемент «ціна» в маркетинговому аспекті може розглядатись, по-перше, як засіб 

платежу споживача благ. У цьому випадку ціна може трактуватись як голос виборця, фізичні, 

часові та емоційні затрати, які здійснює споживач в обмін на певну поведінку (політичну, 

правову, соціальну) і може диференціюватись залежно від національних особливостей, 

економічних та психологічних аспектів споживачів. По-друге, «ціна» пов’язана із витратами 

надавачів благ (адміністративних послуг) і пов’язана з такими аспектами, як вартість 

поліграфічних послуг, канцтоварів, послуг поштового зв’язку тощо. Відповідно до [1], при 

наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата 

(адміністративний збір); надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення 

громадян здійснюється на безоплатній основі; розмір плати за надання адміністративної послуги 

(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її 

соціального та економічного значення; плата за надання адміністративної послуги 

(адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету, крім 

випадків, встановлених законом; 

3. Просування. Згідно cт.6 Закону України «Про адміністративні послуги» [1] cуб’єкти 

звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та 

порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, функціонування телефонної довідки та 

інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації; 

4. Розповсюдження, що включає роботу центрів надання адміністративних послуг. Варто 

відзначити, що актуальним трендом маркетингу є активне збільшення присутності в 

інформаційному Інтернет-просторі через створення сайтів, участі у соціальних мережах. Так, 

надавачі послуг повинні забезпечити створення та функціонування веб-сайтів, на яких 

розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим 

доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення 

громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Отже, розподіл 

адміністративних послуг тісно пов’язаний із іншими елементами комплексу маркетингу, 

особливо, просуванням та ціною, оскільки надавачам адміністративних послуг (центрам 

надання адміністративних послуг) потрібно створити комфортні, безпечні, конфіденційні умови 

для надання послуг, що вимагатиме додаткових витрат. 
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Отже, результатом маркетингової діяльності є вдалий обмін цінностями між споживачами 

та надавачами продукту (адміністративних послуг). На цьому етапі важливими, на нашу думку, 

є такі два аспекти. По-перше, обмін повинен відбуватись наділеними цінністю благами, тобто, 

споживач повинен отримати наділений цінністю продукту (послугу), що є проблемою сучасного 

ринку України. По-друге, пріоритет повинен надаватись не разовим транзакціям, а 

встановленню довготривалих взаємовідносин із споживачами. Це передбачає розроблення 

довготермінових планів, завоювання прихильності та довіри виборців (жителів ОТГ) на 

противагу застосуванню маніпулятивних технологій, відповідальне ставлення до виконання 

обіцянок тощо. 
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ОБРАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ 

 

Сучасний ринок, що зіштовхнувся з новими глобальними викликами ведення бізнесу, 

вимагає від підприємств пошуку найбільш результативних напрямів господарювання, у першу 

чергу, організації поставок, випуску й збуту готової продукції. Ураховуючи сучасну ситуацію на 

ринку, продуцент має бути готовим до швидкого реагування на зміни на ринку та своєчасного 

виконання замовлень споживачів, ураховуючи зміни попиту. Відтак, актуальності набирає 

питання ефективного розподілу продукції, які передбачають пріоритетність споживача на всіх 

етапах виробничо-розподільчого циклу.  

Концепція маркетингової політики розподілу постачальників і клієнтів, у загальну 

систему, яка спрямована на плавність та своєчасність реалізації на всіх етапах реалізації процесу 

поставок від джерел вихідних матеріалів до відправки готової продукції кінцевому споживачеві.  

Наразі, проблематика впровадження маркетингу на підприємствах виокремлює декілька 

функціональних підсистем і елементів комплексного управління збутом. У системі управління 

розподільно-збутовою мережею підприємства-виробника виокремлюють такі підсистеми: 

організаційну, планову і контролінгу. 

У сучасних умовах, при розробці моделі збуту виробники,зазвичай, поєднують розподільні 

й формуючі канали руху товару, що дозволяє їм створити інтегровану модель розподілу й збуту 

продукції, що найбільш повно відповідає головній ідеї маркетингу взаємодій – пошуку таких 

форм взаємовигідного партнерства суб'єктів маркетингової системи, які сприяли б найбільш 

повному задоволенню запитів покупців [1]. 

Розподільні – канали спрямовані на вирішення проблем маркетинг-логістики, пов'язаних зі 

збутом продукції фірми. 

У процесі обґрунтовування й вибору каналу руху товару виробнику доцільно враховувати 

такі фактори: 

зміни характеристик споживачів (рівня доходів, розмірів середньої покупки, ступеня 

концентрації (густина) споживацьких сегментів); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text
http://www.marketing.wunu.edu.ua/
http://www.marketing.wunu.edu.ua/


80 
 

параметри якості продукції (надійність, довговічність, новизну); 

моделі конкурентної боротьби (рівень концентрації виробництва, стратегію й тактику 

продажів, оптимізацію товарного асортименту, взаємовідношення в системі збуту)[1]. 

Вибір каналів руху товару пов'язаний з організацією продажу. Від того, наскільки 

правильно буде обрано форми й методи продажу, а також способи доставки товарів, залежать 

ефективність руху товару і рентабельність збутової діяльності підприємства в цілому. 

Вагоме місце в забезпечені збутової політики продуцента відіграє організація торгівельних 

комунікацій розподільно-збутової мережі. Торгові комунікації, у свою чергу, поєднують усі 

форми впливу на суб'єктів розподільної мережі: торгові конференції, рекламу, каталоги, 

матеріали виставок тощо. 

Однією з основоположних часток управління каналами розподілу є прийняття рішень 

щодо кількості торгівельних точок, які раціонально відкрити на певній території, щоб у 

підсумку можна було задовольнити потреби існуючих та потенційних споживачів, тобто 

визначити ступінь охоплення ринку. 

Наразі виокремлюють три основні стратегії охоплення ринку [2]: 

стратегія інтенсивного збуту: шляхом використання максимальної кількості торгових 

точок і складів. Ця стратегія охоплення підходить для товарів повсякденного попиту, 

нетрудомістких послуг тощо. Особливості: різна рентабельність товарів на ринках; важко 

контролювати весь ринок; імідж марки товару важко підтримати;  

стратегія вибіркового збуту: використовується для товарів повсякденного попиту. 

Особливості: виробник обмежує доступність товару, щоб знизити витрати розподілу й 

домогтися від посередників більш ефективної співпраці; орієнтація, частіше за все, на короткий 

непрямий канал збуту й самостійне виконання функцій оптовика;  

ексклюзивний розподіл та франшиза: спосіб охоплення ринку виробником тільки через 

одного торгівця (фірму). Торгівець зобов'язаний не продавати конкуруючі марки тієї ж товарної 

категорії, проводити політику виробника.  

Ці варіанти розподілу застосовуються як у вертикально інтегрованих, так і в традиційних 

систем, хоча очевидно, що величина капіталу, який необхідний для формування каналу, що 

знаходиться в індивідуальній власності та характеризується інтенсивним розподілом, може бути 

дуже великою. Але в більшості випадків рішення про стратегії розподілу безпосередньо 

відносяться до каналів, що складаються з організацій і агенцій, які належать незалежним 

власникам. 

Обрання стратегії охоплення ринку має передбачає аналіз відповідних компромісів. Щоб 

отримати належну торгову підтримку від мережі торгових посередників окремі виробники 

формують спеціальні маркетингові програми для кожного роздрібного підприємства, що 

входить до мережі.  

Постачальники, у окремих випадках, формують стратегії зорієнтовані на оптових чи 

роздрібних продавцях. З багатьох причин постачальники надають перевагу збереженню за 

собою визначеної групи споживачів у якості “клієнтів кампанії”. Серед причин відзначимо 

бажання підтримувати тісні зв’язки з дуже цінними клієнтами, задовольняти потреби клієнтів, 

що стосуються технічної допомоги; досягати високих результатів при обслуговуванні клієнтів 

без посередників; підвищувати очікуваний прибуток від продажу; використовувати цінові 

поступки при привабленні деяких клієнтів; прагнення деяких клієнтів купувати товари 

безпосередньо у виробників, як у випадку з деякими роздрібними торгівцями. В інших випадках 

постачальники можуть застосовувати стратегії охоплення споживачів, мета яких полягає в 

забезпеченні продажу своїх товарів та послуг таким посередникам, які здатні надати певні 

послуги їх споживачам. Таким чином, постачальники можуть бути впевнені в тому, що їх 

продукція продається достатньо компетентними продавцями. Тому, постачальники інколи 

прагнуть розподілити клієнтів між різними посередниками. Стратегії охоплення споживачів 
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можна також використовувати з міркувань безпеки: у деяких спеціалізованих дилерів може 

виникнути бажання перевіряти рівень підготовки потенційних споживачів та надавати 

інформацію, що необхідна для використання того чи іншого виду продукції. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

 

На даному етапі розвитку в Україні появляються інноваційні продукти для здійснення 

платежів, чому певною мірою сприяє науково-технічний прогрес. На разі актуальним є питання 

щодо формування сучасної й прозорої регуляторної бази, заснованої на кращому міжнародному 

досвіді, із дотримуванням балансу між захистом прав споживачів, державним наглядом за 

функціонуванням електронних платіжних інструментів, систем електронних грошей і 

стимулюванням їх розвитку. 

Електронні гроші є грошовими зобов’язаннями емітента в електронному вигляді, які 

знаходяться на електронному пристрої у розпорядженні користувача. Таким пристроєм може 

бути мікропроцесорна картка, сервер системи розрахунків електронними грошима, тощо. У 

системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки 

використовуються лише, якщо гроші вводяться та виводяться із системи. При пред’явленні 

електронних грошей для погашення, традиційні гроші списуються з банківського рахунку 

емітента і надаються пред’явнику, який реалізував за електронні гроші товари чи послуги, або 

споживачу, якщо він вже не потребує такого платіжного засобу. 

Електронні гроші всіх відомих сьогодні систем є наперед оплаченими і, таким чином, тісно 

пов’язаними з грошима центральних банків. Саме передоплата традиційними грошима є 

передумовою для запису на технічному пристрої користувача грошової вимоги до емітента у 

вигляді електронних грошей. Ця грошова вимога (або зобов’язання емітента погасити 

пред’явнику електронні гроші традиційними грошима) і використовується для придбання 

товарів чи послуг у торговців. Після цього (у випадку з торговцем) або ще до цього (у випадку із 

споживачем) грошова вимога може пред’являтися безпосередньо емітенту або уповноваженій 

ним установі для погашення і виплати пред’явнику традиційних грошей. 

Варто зауважити, що однією з особливостей електронних грошей, у порівнянні з 

традиційними видами грошей, є обмеженість щодо виконання ними функцій засобу платежу і 

засобу обігу. Стосовно виконання електронними грошима функції збереження вартості 

зазначимо, що сьогодні вона також вельми обмежена, оскільки проценти за електронними 

грошима не нараховуються. Проте якщо в майбутньому суми електронних грошей, якими 

володіють фізичні та юридичні особи, збільшуватимуться, ймовірним є відкриття фінансовими 

посередниками депозитних рахунків в електронних грошах. 

Кількість електронних грошей в обігу в системах розрахунків електронних грошей нижчі, 

ніж у системах розрахунків електронних грошей, що використовують карткові носії для 

зберігання електронних грошей. З точки зору темпів зростання емісії, що спостерігаються в 

Європі в останні роки, такі системи домінуючі. Схеми обігу електронних грошей на основі 

програмного забезпечення можуть бути набагато складнішими, ніж електронні гроші на основі 
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картки. Використання Інтернету як засобу обігу дозволяє цій електронній валюті негайно та 

легко обмінювати електронну валюту інших емітентів не зважаючи на кордони держав. 

Протягом багатьох років у нашій країні існують системи розрахунку електронних грошей 

на базі програмного забезпечення та карток. 

Останніми роками електронні платежі стають все більш поширеними в Україні, і вони 

впевнено займають своє місце в платіжному полі що зростає з розширенням і розвитком 

електронної комерції. Однак як споживчі так і електронні платіжні системи на українському 

ринку все ще функціонують у невизначених правових сферах. Певна кількість платежів 

здійснюється за допомогою електронних боргів, виданих компаніями, зареєстрованими за 

межами України, і оскільки їх видача відбувається поза національною платіжною системою, їх 

неможливо ідентифікувати. 

Спрогнозувати розвиток електронних грошей в Україні є складним завданням, оскільки 

цей спосіб оплати ще не має правової бази для свого існування. Якщо система електронних 

грошей програмного типу не може отримати легальний статус через відсутність законодавчих 

норм, то, через недостатньо розвинену інфраструктуру, електронні гроші на картці будуть 

переслідувати класичні проблеми система роздрібних платежів. Торговці не 

використовуватимуть технічні засоби для прийому електронних карток, оскільки покупці слабо 

користуватимуться електронними грошима, а покупці не використовуватимуть електронні 

гроші, оскільки їм не було де їх використовувати. 

До труднощів розвитку систем електронних грошей слід також віднести психологічну 

непідготовленість регулюючих органів, низький ступінь їх компетентності та неготовність 

органів контролю до запобігання можливим порушенням у цій сфері й боротьби з ними [1]. 

Перевагами електронних грошей є висока ступінь анонімності та можливість здійснювати 

миттєві платежі, які оцінюють не тільки любителі електронної комерції. Навколо системи 

електронних грошей програмного типу існує ціла інфраструктура підозрілих осіб, які 

забезпечують функцію купівлі-продажу електронних грошей, яка створюється за будь-якою 

технологією і виражається в різних валютах.  

Найважливішим питанням, пов’язаним з перспективами розвитку українських 

електронних грошей, є їх юридичне визначення та правові норми. Хоча емісія в Україні не 

впливає на грошово-кредитну політику, слід розуміти, що масштабна емісія електронних 

грошей та прийняття їх як платіжного засобу широким колом торговців призведе до зростання 

інфляції. 

Зменшити негативний вплив емісії електронних грошей на інфляційні процеси можна 

шляхом законодавчо встановленої вимоги про обов’язкову попередню оплату електронних 

грошей у повній сумі традиційними грошима, а також уведенням заборони на кредитування в 

електронних грошах [2]. 

Електронні гроші створюють можливості для ефективного прибутку у сфері роздрібних 

платежів, проте їх розвиток не повинен наражати на небезпеку ні безперервне функціонування 

платіжних систем, ні стабільність фінансової системи. Більше того, ефективний прибуток може 

бути реалізований тільки за умови запровадження достатнього захисту електронних грошей для 

підтримки довіри до них суспільства. Необхідно чітко визначити та вжити заходів для 

запобігання ризикам, з яких найбільшим є ризик неплатоспроможності емітентів. 

Нерозуміння цього може призвести до негативних наслідків, що вплине на довіру 

користувачів до різних видів електронних платежів і, можливо, навіть на довіру до грошей 

взагалі. Загалом можна дійти висновку, що вимоги до функціонування систем електронних 

грошей в Україні мають досить загальний характер і не є надто жорсткими. Для подальшого 

успішного розвитку електронних грошей в Україні важливим є: 

1. встановлення законодавчої вимоги про обов’язкову попередню оплату електронних 

грошей у повній сумі традиційними грошима; 
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2. введення заборони на кредитування в електронних грошах, що зменшить негативний 

вплив емісії електронних грошей на інфляційні процеси в Україні. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

 

В сучасних умовах становлення суспільства, заснованого на знаннях, все більша увага 

приділяється розвитку інтелектуального капіталу як основи інноваційної діяльності, 

результатом якої виступає інтелектуальний продукт. 

Існує безліч визначень інтелектуального продукту, в яких результат інтелектуальної 

діяльності розглядається з різних точок зору щодо областей його застосування, що, в свою 

чергу, не дозволяє чітко визначити його загальну сутність.  

Узагальнення наявних напрацювань в галузі дослідження інтелектуального продукту, дає 

можливості виявити його основні властивості, характеристики та відмінні риси, що саме 

дозволить визначити його сутність як особливого продукту, що з'явився в результаті 

інноваційної діяльності. Цими властивостями є: можливість взаємодії; гнучкість; автономність; 

взаємодія з людиною; багатофункціональність; індивідуальність; реакційна здатність. 

З позиції інституціонального підходу інтелектуальний продукт має наступні особливості:  

а) інтелектуальні продукти є продуктами природної монополії інтелекту творців;  

б) інтелектуальні продукти не відчужуються повністю, а запозичуються і тому можуть 

бути об'єктом відразу декількох угод;  

в) більшість інтелектуальних продуктів складається з матеріального носія та ідейної 

частини, яка є об'єктом правового захисту. 

Специфіка присвоєння інтелектуального продукту полягає в тому, що без особистої 

економічної участі в цьому процесі економічні агенти не здатні організувати процес створення 

та використання інтелектуального блага: 

- держава визначає бачення, цілі, стратегію розвитку, а також формує 

інституційну інфраструктуру інтелектуальної діяльності;  

- підприємства організовують і контролюють процес виробництва 

інтелектуального продукту;  

- суспільство в особі користувачів їх споживає.  

Все це вимагає від суб'єктів інтелектуальної діяльності нарощування свого 

інтелектуального капіталу. Звичайна схема діяльності, коли юридичні власники, тобто ті, кому 

за законом належить інтелектуальний продукт, розпоряджаються ним, перестає працювати при 

інтелектуалізації та інформатизації життєдіяльності.  

Центральним елементом системи інтелектуальної діяльності як елемента системи 

інтелектуальної власності є особистість економічного власника інтелектуального продукту. 

Оскільки інтелектуальний капітал – це «двигун» суспільного розвитку, а інтелектуал – носій 

інтелектуального капіталу, то з економічної точки зору власність суб'єктів «пасивного» 

володіння (юридичних власників) прагне до трансформації у власність інтелектуалів, оскільки 



84 
 

«володіння переходить до того фактора виробництва, який найменш доступний і який найважче 

замінити» [1]. 

Таким чином, власність на інтелектуальний продукт може бути визначена виходячи з 

закону формування власності, який свідчить, що «моментом, що визначає приналежність 

предмета у власність, є спосіб роботи над ним, спосіб виробництва».  

Тобто економічним власником є той чи ті, хто безпосередньо брав участь у процесі 

привласнення продукту, при цьому сутність власності не зводиться тільки до процесу та 

результатів привласнення, вона визначається функціонуванням громадських відносин між 

економічними суб'єктами з приводу створення та використання продуктів. Це означає, що 

власником є суб'єкт, який здатний створити і підтримувати інституційне середовище, 

сприятливе для розширеного відтворення інтелектуального продукту. 

Не всі суб'єкти інтелектуальної діяльності рівним чином беруть участь у цьому процесі. 

Повним інституціональним власником інтелектуального продукту є економічний суб'єкт, який 

створює та використовує громадські інститути присвоєння інтелектуальних благ.  

Повним функціональним власником інтелектуальних продуктів є суб'єкт господарювання, 

який має право використання вже створених інститутів. У більшості ж випадків економічні 

суб'єкти реально мають можливість використовувати не інститути, а об'єкти привласнення, що 

вказує на функціонування «неповних» або «обмежених функціональних власників» [2].  

Отже, суб'єкт власності на інтелектуальний продукт, тобто кожен із виробників 

інтелектуального продукту, характеризується повнотою здійснюваних ним функцій і 

визначається як повний і неповний власник.  

При цьому економічний власник інтелектуального продукту по відношенню до окремих 

його об'єктів може виступати потенційним або реальним.  

Наприклад, акціонери компанії, які мають на меті збільшення ефективності вкладеного 

капіталу щодо діяльності з формування стратегії акціонерного товариства, є реальними 

економічними власниками, але економічно потенційними щодо процесу виробництва відмінних 

від інститутів благ.  

Таким чином, інтелектуальна творчість вимагає від суб'єкта здійснення діяльності з 

присвоєння інтелекту такого рівня, який дозволяє використовувати продукти інтелектуальної 

творчості, переводячи суб'єктів діяльності з розряду юридичних власників у розряд власників 

фактичних. 

Визначивши суб'єктну структуру інтелектуального продукту, розглянемо її об'єктну 

складову. 

З точки зору матеріального виробництва інтелектуальний продукт – конкретні види 

винаходів і нововведень, відкриттів, різних продуктів творчої праці, представлених 

безпосередньо у вигляді результатів розумової праці або пов'язаних з іншими видами діяльності, 

опосередкованих ними.  

Матеріалізоване уявлення інтелектуального продукту штучно звужує область досліджень, 

не визначає відмінностей між продуктами інтелектуальної і розумової діяльності, а також 

розглядає лише матеріалізовані продукти зовнішньої праці. Воно не зачіпає результати 

внутрішньої праці і, як наслідок, самого процесу внутрішньої творчості і чинників, що 

впливають на її характер; виводить із розряду інтелектуального продукту сам інтелект як один з 

основних продуктів інтелектуальної творчості, що актуалізує значущість сутнісного розуміння 

«інтелектуального продукту». 

Інтелектуальний продукт – це втілення знання, інтелекту, породження людського мозку, 

результат духовного виробництва, основою якого є інтелектуальна творчість. Об'єктна 

структура продукту інтелектуальної діяльності вбирає в себе ті характеристики, які визначають 

особливий характер інтелектуальної творчості.  
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По-перше, продукти інтелектуальної творчості – це продукти, процеси і результати 

використання яких мають гуманний характер, що відповідає етичним і моральним вимогам 

людства в цілому. 

По-друге, це продукти, які мають конструктивний творчий характер. Цінність цих 

продуктів полягає в тому, що максимальну корисність від їх використання можуть отримати всі 

користувачі, причому суб'єкти, які безпосередньо не споживають продукт, не несуть на собі 

негативний тягар наслідків від його використання іншими. Більш того, генерування та 

застосування інтелектуальних продуктів сприяє розвитку людства, під яким розуміється певна 

форма взаємодії людини та природи, що передбачає збереження біосфери. В. І. Вернадський 

називав цю форму взаємин ноосферою: «Ноосфера – це сфера розуму, раціональна людська 

діяльність в умовах оточуючої її природи» [3]. На інтелектуала і лягає весь тягар обов'язків і 

відповідальності за вибудовування ноосфери. 

По-третє, в основі інтелектуальних продуктів лежить ідея розширеного відтворення 

оточуючих людство цінностей: оскільки сам інтелектуальний продукт є результат реалізації 

інтелектуального капіталу, його використання передбачає збереження обмежених ресурсів 

природи й активне впровадження в економічний кругообіг здібних і можливих до відтворення 

ресурсів. 

По-четверте, інтелектуальні продукти не зникають після їх споживання. Їх можуть 

споживати одночасно багато суб'єктів, що перебувають у різних місцях, причому кожному з них 

надаються рівні можливості отримувати рівну корисність від їх використання. Оскільки 

продукти неподільні між членами суспільства, для всіх вони виступають як цілісне благо 

(матеріальний же продукт може використовуватися одноразово однією людиною або 

конкретною групою людей). Тут же необхідно відзначити, що інтелектуальні продукти не 

можуть бути відділеними від їх творців. Їх можна обміняти, подарувати або продати, але їх 

творець залишиться володарем ідеальної субстанції продукту. 

По-п'яте, інтелектуальні продукти мають ідеальну, нематеріальну субстанцію. Вони є 

результатом генерації думок, знань, і лише в разі прийняття рішення про їх використання вони 

можуть бути втілені. 

По-шосте, інтелектуальні продукти мають властивість новизни. Суб'єкт у процесі як 

внутрішньої, так і інтелектуальної зовнішньої творчості спрямовує свої зусилля на створення 

нового за задумом продукту. Творчість «під копірку» неможлива і неприпустима. Як не можна 

зустріти двох людей з ідентичними кодами ДНК, так не можна знайти абсолютно однакові 

продукти інтелектуальної діяльності двох інтелектуалів. Більше того, навіть одна й та ж особа 

не створить два абсолютно однакові інтелектуальні продукти. Вони завжди будуть різними, 

новими. Інтелектуал одночасно зі створенням зовнішнього інтелектуального блага заповнює і 

оновлює свої знання, здібності та досвід, тому його внутрішній потенціал постійно змінюється, 

стає багатшим. Зміна ж якості засобів праці дає і нову якість кінцевого продукту. 

По-сьоме, інтелектуальні продукти відображають техніко-технологічний, соціально-

моральний і економічний рівень розвитку суспільства, в середовищі якого вони були створені. 

Віднесення продукту розумової праці до розряду інтелектуальних обумовлюється змінами, що 

відбуваються в складі продуктивних сил і рівні розвитку виробничих відносин на кожному 

ступені зрілості загальносвітової соціально-економічної системи. Таким чином, включення 

результату діяльності в розряд інтелектуальних продуктів здійснюється шляхом проведення 

експертизи на предмет соціально-економічної своєчасності його використання. 

По-восьме, продукти інтелектуальної творчості характеризуються високими витратами на 

їх виробництво, і успішність їх створення має імовірнісний характер. 

По-дев'яте, інтелектуальні продукти не піддаються фізичному зносу, але велике значення 

для них має моральне старіння, що виражається у зниженні споживчої вартості продукту 

(наприклад, у зв'язку зі створенням нового, який задовольняє таку ж потребу, але на більш 
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високому рівні). Моральний знос складно спрогнозувати, він може скласти від декількох днів до 

декількох століть. Навпаки, деякі з інтелектуальних продуктів з плином часу не втрачають своєї 

цінності, а примножують її (літературні та художні твори). 

По-десяте, інтелектуальні продукти створюються в рамках національних кордонів, але 

отримують загальнолюдське визнання. У їх суті закладена ідея творення корисності на благо 

всього людства, розкриття нових шляхів конструктивного розвитку і збагачення кожної 

особистості. Інтелектуальний продукт виступає першоджерелом нової якості людського 

суспільства. 

Таким чином, інтелектуальний продукт виступає результатом використання 

відтворюваних ресурсів і являє собою унікальну соціально-економічну цінність, процес і 

результат використання якої носять високоморальний, гуманний характер. Це продукт, обмін 

який не веде до втрат для суб'єктів його виробництва і споживання, а навпаки, взаємно їх 

збагачує. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ 
 

Природна мінеральна вода – вода, що видобувається з підземного джерела і збагачена 

природним складом мінеральних речовин, вона є основним елементом життєзабезпечення 

людини. В Україні достатньо великий ринок мінеральної води, адже на її території 

зареєстровано більше 500 природних джерел видобування води, наявна значна кількість 

споживачів продукції, багата виробнича вітчизняна сила та чисельність товаровиробників.  

Для ринку мінеральної води в Україні характерний розвиток, попри кризові явища в 

економіці країни (рис. 1). Даний ринок має величезні передумови до подальшого розвитку, як з 

точки зору попиту, так і пропозиції.  

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягу реалізації мінеральної води в Україні, 2014-2020 рік 

Джерело: [1] 
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Варто зазначити, що українець, за статистикою, випиває в середньому 38 літрів 

мінеральної води в рік, що в чотири рази менше середньоєвропейського показника. Такі низькі 

показники споживання в Україні слід розглядати швидше як можливість, а не загрозу, адже 

споживання в країні має позитивну динаміку і, хоч і повільно, але середньодушовий показник 

споживання зростає, прагнучи до свого нормального рівня – 60-80 літрів на душу. 

Варто зазначити, що ринок мінеральної води має ознаки олігополістичного, тому що 

представлений більш великими компаніями, які володіють унікальним складом води та 

контролюють ці сировинні джерела. В відсотковому відношенні виробикам-лідерам належить 

близько 45% всього ринку газованої води та 65% – ринку негазованої води. Решта частки вже 

належать дрібним виробникам та місцевим торговим маркам. Через те, що ринок мінеральних 

вод в Україні достатньо консолідований та компанії-лідери утримують свої позиції та 

розширяють своє виробництво, то вхід нових гравців на ринок є важким [2]. Серед основних 

великих гравців на ринку мінеральних вод в Україні є: 

− IDS Group Ukraine (ТМ «Моршинська», «Аляска», «Трускавецька», «Миргородська», 

«Боржомі» (імпорт з Грузії)); 

− «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (ТМ «BonAqua»); 

− «Оболонь» (ТМ «Прозора», «Оболонська»);  

− «Бон Буассон Беверідж» (ТМ «Бон Буассон», «Bon Boisson juice «Bon Boisson Finest 

Drinks», ТМ «Black» та ін.) 

− «Ерлан» (ТМ «Знаменівська»); 

−  Свалявський завод мінеральних вод (ТМ «Поляна Квасова», «Поляна джерельна», 

«Лужанська», «Свалява»);  

−  «Росинка» (ТМ «Софія Київська»).  

Наявність достатньої кількості джерел мінеральних вод дозволяють виробникам повністю 

забезпечувати внутрішнє споживання на 96%. Більше 50% загального обсягу виробництва 

мінеральної води зосереджена в наступних областях: Закарпатській, Полтавській, 

Дніпропетровській та Львівській. 

У структурі виробництва мінеральної води в Україні переважає більше газована вода, але 

частка її скорочується, через популяризацію негазованих вод, проте ще тримається на рівні, 

близькому до 60%. Рівень споживання мінеральної води по містах України показує, що понад 

45% української мінеральної води вживають саме в регіонах з найбільшою чисельністю і 

щільністю населення – у Києві, Харкові, Одесі, Львові і Дніпрі. Відповідно, найменше питної 

води споживається в регіонах з меншою чисельністю населення і більш низькими доходами.  

Ринок мінеральних вод має сезонний характер, так як мінеральна вода є товаром, який 

чутливий до сезонних коливань і обсяги реалізації залежить від клімату, який є в країні. 

Весняно-літній період (з квітня по серпень) – той час, коли збільшується попит на мінеральну 

воду, тому це є піком виробництва даного товару в Україні. Основною причиною покупки є 

бажання вгамувати спрагу в жарку погоду. Також навесні багато споживачів купують воду для 

лікування, так як простежується тенденція почастішання випадків загострення шлунково-

кишкових захворювань. Взимку спостерігається мінімальний рівень споживання води, в 

основному основними покупцями є споживачі, які підтримають водний баланс для здоров’я та 

ті, хто активно займаються спортом.  

Щодо експортної орієнтованісті, то дана галузь в Україні є слабкою. Вітчизняні 

експортери сфокусовані на поставках в країни СНД – Росія та Молдовія (саме вони є основними 

експортними напрямками для збуту), проте за своїм імпортном потенціалом набагато менш 

привабливі, ніж країни ЄС або Північної Америки. Щодо імпорту – найбільша частка припадає 

на Грузію, Росію, Італію, Францію, Болгарію. У структурі зовнішньої торгівлі, як і в структурі 

виробництва, переважає газована мінеральна вода. [3] 
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На відміну від інших галузей національної економіки, ринок мінеральних вод має 

сприятливі перспективи для подальшого розвитку. Основними факторами, що визначають 

зростання ринку мінеральної води в Україні, є:  

− низька якість водопровідної води в багатьох регіонах України; 

− поширення моди на здоровий спосіб життя – лікувальні цілі та профілактика 

захворювань; 

− соціально-біологічні чинники – поширення захворювань; 

− соціально-екологічні фактори – забруднення навколишнього середовища; 

− економічні фактори – подорожчання й економне використання; 

− зростання культури споживання питної води – падіння попиту на газовані напої з 

великим вмістом цукру; 

− зростання офісного споживання бутильованої води [4]. 
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INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE 

Effective development of the enterprise needs changes in the use of the resource base, 

introduction of resource-saving innovative technologies to ensure production high quality and 

competitive goods. The transition the economy of Ukraine to an innovative development model 

requires the improvement the system of state investment and innovation processes regulation. 

Intensification of investment and innovation processes at the macroeconomic level should be 

accompanied by the creation of a favorable investment climate and transparency of relations in the 

investment and innovation sphere, conditions for building internal investment resources, stimulating 

the inflow of foreign investment. 

It is impossible to provide development of the domestic economy, increase competitiveness of 

industrial products of Ukrainian enterprises without investing in innovation. Innovation processes play 

an important role in successful development enterprises and the state in general, because they depend 

on the level of these processes economic and financial condition. This issue is quite relevant, as in a 

rigid constant competition for the consumer and markets for products, enterprises must constantly 

innovate, improve and develop new products, and implement advanced technologies, control systems 

and sales of products, which brings them to a new level of development, and leads society to progress. 

Funding for this activity is growing value in market conditions. Only such an approach will allow the 

country’s economy to move to high technology. Innovation and investment are closely linked and 

cannot function without each other. Financial success of each of the innovative projects is primarily the 
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ratio of financial return to initial investment. Almost every innovative project is possible to be 

considered as an investment, the main purpose of which is to obtain financial profit. 

The result of any innovation process is the implementation of innovation. Innovative process is 

not only the introduction of something new; it is a change in content, conditions, means, methods and 

forms of organization of production and the following management processes as:  

- to carry novelty; 

- to have the potential to increase the efficiency of processes in general or parts; 

- to be able to give a long-term beneficial effect that justifies the costs; 

- to make efforts and means to implement innovations;  

- to be consistent with other innovations, etc. 

Innovations are characterized by the highest technological level, and the best consumer qualities 

of goods or services. The main objects of innovation are intellectual products, the latest knowledge, 

programs and projects, production processes and equipment, production process, infrastructure, 

equipment, organizational administrative solutions, commercial, and production nature. They are 

significant to improve the structure and quality of production, social sphere, raw materials, methods of 

its extraction or processing, sales mechanism, and mechanisms of formation consumer market [2]. 

Management of investment and innovation activities provides development of a set of measures 

by which improvement is possible for financial performance of the enterprise, process improvement 

production, technological processes that affect the quality of manufactured products and the level of 

consumers’ satisfaction. The acute innovative development to ensure product competitiveness and 

gaining leading positions in the market niche is particularly needed in the market economy. 

The strategy of investment and innovation development of the enterprise is extreme 

necessary for attracting investment, innovation, recovery competitive production, employment growth, 

which will lead to the protection of the population and the provision of financial resources social sphere 

of the country. To perform this innovation and investment strategy the enterprise must have 

complexity, target orientation, continuity and contains a clear direction of enterprise development on 

long term. 

One of the promising ways of economic growth of enterprises is their innovative development. 

Practice shows that innovative restructuring on at the present stage of development of business entities 

can not only to ensure high rates of economic development, but also to increase competitiveness of 

modern enterprises, their export potential, and will also help solve economic, environmental, and 

social problems. 

It is important to create an organization for successful management of enterprise innovative 

activity. In its turn this attracts highly qualified professionals and retains valuable personnel for 

production innovative product by encouraging creativity to compete in the market properly. The 

dominant factor in accelerating the pace of implementation innovative experience in all areas of socio-

economic practice becomes innovative culture of the enterprise. 

Among the internal factors of innovation development are the following: a review of existing 

strategies, missions, goals and development programs organizations; the need to reorganize the 

organizational structure for innovation activities; the need to develop new staffing programs for 

stimulating intellectual potential and motivating staff, etc. 

The main role of innovation culture is the definition and synthesis of the main  

elements of innovation, their functioning, interaction and dynamics of development 

innovation process, harmonious work of the whole innovation system of enterprises. To the main 

models of implementation and dissemination of innovations on industrial enterprises include: 

1) product innovations; 

 2) innovations of technological processes;  

3) staff innovations;  

4) management innovations;  
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5) innovations in culture, etc. [4] 

As you see the basis of innovation policy in various industrial enterprises are product of 

innovations. They are crucial from the enterprise purpose – to meet certain needs of society. So 

implementation opportunities investment and innovation development strategies are closely related to 

the financial capabilities of enterprises and are based on the potential level of investment attractiveness. 
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CURRENT STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE FOOD INDUSTRY OF 

UKRAINE 

Modern conditions of economic development require focusing investment on the most priority 

and important industries. The food industry has been one of the leading places in the Ukrainian 

economy for many years.  

According to the State Statistics Service of Ukraine, in January-November 2020, products of 

food, beverages and tobacco products worth UAH 513.55 billion were sold, which is 6.2% more than in 

January-November 2019. Including the volume of products sold outside the country is UAH 151.06 

billion. The main part of exports were products of tobacco products, oils and animal fats, cocoa, 

chocolate and sugar confectionery; the least exported products of pasta and similar flour products, baby 

food and dietary foods, grape wines. 

The share of sold products of food, beverages and tobacco products in the total volume of sold 

industrial products in Ukraine in 2020 amounted to 23.2%. According to this indicator, the industry 

came out on top among all industries. Until 2012, the industry ranked second after metallurgical 

production. 

Increasing competition in domestic and foreign markets increases the dependence of sustainable 

development of the food industry on a sufficient level of investment. As of October 1, 2019, USD 

2,886.3 million of foreign direct investment was invested in the production of food, beverages and 

tobacco products, which is 25.3% of the volume of foreign direct investment in the country's industry 

and 8.3% of the total volume of foreign direct investments in the economy of Ukraine. The 

concentration of investments is observed in the production of vegetable oil, animal fats, beverages, as 

well as meat and meat products. 

An example of the insufficient level of development of investment activity in Ukraine is that to 

a greater extent the investment resources for the food industry are the own and borrowed funds of the 

enterprises themselves. The most effective areas of investment in the food industry - reconstruction and 

technical re-equipment of production. 

The success of economic development can be achieved by emphasizing the attraction of 

investment in the creation of products with high added value. First, there is an increase in productivity, 
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and secondly - further development of employment in many suppliers and related businesses, i.e. a high 

multiplier effect is achieved. Investments in the production of food, beverages and tobacco create the 

following conditions. In addition, the food industry will always be a priority. Even in the pandemic 

2020, its development has not slowed down. 

To date, Ukraine has created a developed legal framework for investment. The legislation of 

Ukraine provides certain guarantees of activity for investors, both domestic and foreign. The national 

regime of investment activity is applied to foreign investors, i.e. equal conditions for activity with 

domestic investors are provided. Unfortunately, despite numerous promises by politicians to improve 

the investment climate, Ukraine is not yet an investment-attractive economy, as evidenced by low 

credit ratings. Ukraine competes with third world countries for foreign direct investment. This is 

evidenced by rather modest figures of foreign investment. In recent years, the peak of foreign 

investment in Ukraine occurred in 2013. The logical decline in the number of foreign investments 

occurred in 2014, when the war began in the Donbas, and the political situation in the country was 

extremely unstable. Then the economy of Ukraine received 55% less than in 2013. The following year, 

our country was "believed" - the volume of investment increased, since 2017 there has been a serious 

decline again. 

First of all, capital inflows are constrained by high levels of corruption and low confidence in 

the judiciary, as well as the lack of effective mechanisms to protect foreign investment and volatile 

political decisions. 

Despite this, Ukraine's food industry is the most attractive for foreign investors. In the first 

decade of 2020, the capital of enterprises in the industry increased by $ 7.1 million, which was 7.7% of 

revenues to all domestic industry. Today, about $ 3 billion in foreign investment is concentrated in the 

industry. And the National Bank continues to record new revenues. The concentration of investments - 

$ 307-399 million - can be observed in the production of vegetable oil, animal fats, beverages, as well 

as meat and meat products. 

In 2020, according to experts, there were about fifty active investment projects in the Ukrainian 

food industry, most of which will be completed in 2021. 

Over the next 5 years, the food industry should address local issues related to the modernization 

of production facilities, as well as the development of its logistics infrastructure, which will be of 

interest mainly to national investors, including agricultural companies. 

State regulation of the food industry should focus on the development of production of high-

tech innovative products with the maximum possible added value, which will increase the 

competitiveness of food products and the level of industrial and technological processing. To achieve 

this goal, the state must create favourable conditions for attracting investment. 

In general, the level of innovation activity in the food industry is very low. Insufficient working 

capital, lack of proper government support and investment are reflected in the introduction of modern 

advances in science and technology, which, in turn, negatively affects the technical equipment, 

production capacity of producers and product quality. Thus, the most important reasons for insufficient 

intensification of innovation activities in domestic food industry enterprises are: lack of funds for the 

implementation of new innovative projects; high level of wear and tear of means of production and 

outdated technologies, which requires significant costs for updating the technical and technological 

base and attracting highly qualified specialists; long payback period, etc [1]. 
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INNOVATION PROCESS AS AN OBJECT OF INNOVATION MANAGEMENT 

 

One of the basic concepts of innovation and innovation management is the concept of innovation 

process. 

Although there are many different approaches to defining this phenomenon in the literature, their 

essence comes down to one conclusion, namely: the innovation process is associated with the creation, 

development and dissemination of innovations. Authors of the "Modular program for managers" [1, p. 

77] the innovation process is considered from different positions: as a parallel and consistent conduct 

of scientific and technological activities; as successive changes in the phases of the product life cycle 

and as an investment project at the stages of financing research and development, dissemination of 

innovations and their commercialization. 

The founder of innovation theory, J. Schumpeter, considered innovation in dynamics, ie as an 

innovation process, namely: "making a new product, not a" new "product; introduction of a new 

method, not a "new method"; development of a new market…; obtaining a new source of raw 

materials…; implementation… » [2, p. 89]. 

According to the American researcher B. Twiss [3, p. 84], the innovation process is the 

transformation of scientific knowledge, scientific ideas, inventions into a physical reality (innovation) 

that changes society. The basis of the innovation process is the creation, implementation and 

dissemination of innovations, the necessary properties of which are scientific and technical novelty, 

their practical application and commercial implementation in order to meet new societal needs. Of 

course, the world of innovation is not limited to technology and technology. Improvements, changes in 

management systems and organization of production processes are also carried out through the 

introduction of innovations. New organizational structures, methods of developing management 

decisions, forms of incentives are developed by scientists, specialists and mastered in the same way as 

new devices, technological lines or equipment. New clothing models, types of services, new 

organizational forms - all this is the result of innovation processes that develop on the basis of certain 

principles: first the need for change is realized, the goal is determined, innovation is developed, 

mastered, distributed, used and "dies". 

According to A. Prigogine, "innovation is a process, ie the transition of a system from one state to 

another" [4, p. 92]. The innovation process has a clear focus on the end result of an applied nature, 

which provides a certain technical and socio-economic effect. 

The need for the innovation process is formed under the influence of such a contradiction as the 

relationship between the real and the desired situation in the development of society. The innovation 

process is initiated by instructions for changing the situation or improving it. 

There are three types of innovation process: 

• simple intra-organizational (natural form); 

• simple inter-organizational (commodity form); 

• advanced. 

A simple intra-organizational innovation process involves the creation and use of innovations 

within one organization. The innovation does not directly take the form of goods. In the case of a 

simple inter-organizational innovation process, innovations become the subject of purchase and sale in 

the relationship between producers and consumers. The expanded innovation process is manifested 

with the emergence of new manufacturers of innovation, breaking the monopoly of the manufacturer - 

a pioneer, which contributes through competition to improve the properties of innovation. 
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The innovation process can be considered as a set of sequential actions, as a result of which the 

innovation develops from an idea to a specific product and spreads during practical use. The course of 

the innovation process, like any other, is determined by the complex interaction of many factors. 

Success in this way depends on the management mechanism, which unites in a single stream the 

origins of the scientific idea, its development, implementation of the result in production, 

implementation, distribution and consumption. 

The development of the innovation process is influenced by: 

• the state of the external environment in which it takes place (type of market, nature of 

competition, practice of state regulation, level of education, organizational forms of interaction 

between science and production, etc.); 

• the state of the internal environment of individual organizational and economic systems 

(financial and logistical resources, application of technology, relations with the external environment, 

etc.); 

• the specifics of the innovation process as an object of management [5, p. 99]. 

The effectiveness of the innovation process is determined only after the introduction of 

innovation, when it is found out to what extent it meets the needs of the market. The modeling tool is 

important here. The model of the innovation process makes it possible to identify individual 

components in the innovation activity, thus opening the possibility of end-to-end planning of 

innovation in stages, taking into account market changes. 

Thus, any technical, organizational, economic and managerial changes that are different from the 

existing practice in this organization are innovative. They may be known and used in other 

organizations, but for those organizations in which they are not yet basic, their implementation is a new 

business and can lead to considerable difficulties. Organizations have different favors for innovation. 

Their innovative potential depends on the parameters of organizational structures of management, 

professional and qualification staff, industrial and production personnel, external conditions of 

economic activity and other factors. 
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INVESTMENT SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 
 

Innovation is an extremely complex and capital-intensive process that requires the investment of 

significant material and intellectual values, i.e. investment support. On the other hand, as evidenced by 

the practice of investment activities, the most promising type of capital investment is the financing of 

innovative and scientific and technical projects [1, p. 116]. Therefore, the intensification of innovation 

and investment activities becomes a crucial condition for sustainable development of enterprises. This 

is the interdependence of innovation and investment activities of the enterprise. 
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Given the complexity, complexity and high cost of innovation, the innovative activity of the 

enterprise requires the involvement of a significant amount of material, human, managerial, 

information and other resources [2, p. 54]. Resource provision of innovative activity of the enterprise is 

the initial basis on the basis of which the formation of the investment mechanism for the 

implementation of the goals set by the innovation policy. It is the availability of resources, their organic 

and technical construction determines the opportunities for successful innovation of the enterprise. 

It should be noted that the capabilities of enterprises in the implementation of innovative 

activities differ significantly because they depend on the quantitative and qualitative characteristics of 

the innovative potential of the enterprise, its compliance with the chosen strategic direction of 

innovative development, prospects for the implementation of innovations in specific economic 

conditions [3, p. 111]. Therefore, one of the priority measures aimed at intensifying innovation and 

investment activities of enterprises is to assess the real capacity, ability and readiness of the enterprise 

to invest in the process of innovation. 

In addition, the ability of the enterprise to innovative development is determined by the 

innovative potential of the enterprise, i.e. its ability to implement innovations within the chosen 

strategic direction of development [4]. The ability to carry out innovative activities is determined by the 

potential ability of the enterprise to innovative development and a set of conditions that promote or, 

conversely, hinder the implementation of innovations. The readiness of the enterprise to carry out 

innovative activities is determined by the ability to innovative development and the possibility of its 

implementation, as well as the presence of an incentive to implement innovations, which can be 

characterized as the company's susceptibility to innovation. 

Given the specifics of investing in innovation, it should be noted that the peculiarities of 

investment support for innovative development of enterprises are due to a number of factors, namely 

[10, p.102]: the level of importance of innovation, the required investment in innovation, the level of 

innovation risk, implementation, nature and scale of the effect of innovation. 

The above factors determine the choice of potential investors and sources of investment 

innovations, determine the required amount of investment in innovative development, form the 

conditions for investment support of innovative activities of enterprises. 

The analysis of domestic and foreign experience shows that the state has significant unused 

reserves of investment support for innovation processes, which can be an incentive to motivate private 

investors to innovate. Therefore, there is a need to determine the sequence of state support for 

innovation and further improve its principles, forms and methods. Based on the study of literary 

sources [5, p. 71; 6, p. 36] it is possible to allocate the following stages of realization of the state 

support of innovative activity of the enterprises: definition of priorities in scientific and technical 

development of the enterprises; definition of principles of investment support; choice of methods of 

state support of innovations; determination of forms of investment support; choice of sources of 

investment support for innovations; assessment of compliance of innovative projects with priorities; 

control over the use of state funds aimed at innovative development. 

It should be noted that there are opportunities for non-governmental investment support for 

innovation, which is complicated by the lack of acceptable sources of funding, high levels of taxation, 

legal barriers and other factors that directly affect the availability and price of investment resources. 

It follows from the above that investment and innovation processes should not be considered 

separately, but in a complex, which leads to the need to build an innovation and investment model that 

combines investment and innovation principles, methods and implementation mechanisms, criteria for 

innovation and investment decisions. 

It necessary to note that the successful implementation of such an innovation and investment 

model is possible provided that the following requirements are met: coordination of the need for 

innovations and potential volumes of investment attraction; the optimal combination of the expected 

achievement of return on investment in innovation and potential risks and uncertainties in the future; 
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outlining time limits for the introduction of innovations that help attract investors who are aware of the 

value of innovation. 

The introduction of an innovation and investment model of enterprise development will make it 

possible to systematically solve the problems that arise from changes in methods and approaches to 

investment support of innovation processes, rationalization of investment attraction management 

mechanisms, etc. 

Given the above, it can be argued that investment support for innovation is a set of economic 

relations arising in connection with the search, attraction and use of investment resources needed to 

invest in various areas of innovation, taking into account the available internal volumes of these 

resources and opportunities attracting them from external sources. 

Researches of scientific works are carried out [7, p. 2; 8, p. 63] indicate the existence of many 

factors that affect the investment support of innovative activities of the enterprise, among which, in our 

opinion, the most significant are: financial factors (lack of own funds, too high innovation costs), 

investment barriers (high risk of innovation, long term of development), exacerbation of market 

problems and imperfection of the legal framework for regulating innovation. 

Summarizing the above material, we can conclude that the innovative activity of enterprises is a 

progressive form of their development, which allows to achieve long-term competitive advantages, 

increase the scientific and technical level of production and efficiency of enterprise resources. The 

availability of the company's own funds, access to sources of investment resources to finance 

innovations, the availability and interest of investors in the implementation of innovations are the most 

important factors for success in the innovative development of the enterprise. 
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ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У ПРОЦЕСІ ПОВЕРНЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Етичні принципи бухгалтера є настільки ж важливими, як і його професіоналізм. 
Професійна етика бухгалтера включає принципи службової поведінки, ставлення до виконання 
фахових обов’язків. Практикуючі спеціалісти часто стикаються з порушенням нормативних 
вимог, невчасної сплати дебіторської заборгованості тощо. У всіх цих ситуаціях бухгалтеру 
необхідно детально проаналізувати ситуацію, оцінити наслідки і прийняти правильне 
управлінське рішення, дотримуючись усіх етичних норм у спілкуванні з причетними особами.  

Під час виникнення довгострокової дебіторської заборгованості, радимо створити систему 
контролю за розміром дебіторської заборгованості для забезпечення своєчасного ведення 
претензійної та судової роботи з боржниками - дебіторами, – до того, як прострочена 
заборгованість із сумнівної перетвориться у безнадійну.  

У випадку несплати дебітором своїх забов’язань, бухгалтер повинен направити претензію 
– досудову, письмову вимогу направлену кредитором боржнику про виконання певного 
зобов'язання, відшкодування завданих збитків та сплату штрафних санкцій.  

 Згідно ст. 222 Господарського кодексу України така претензія повинна містити наступну 
інформацію: 

• повна назва та юридична адреса Вашої компанії та компанії-боржника, інші реквізити; 
• обставини та інформація щодо договору (його дата та номер), на підставі яких виникла 

заборгованість; 
• докази, що підтверджують ці обставини: укладений договір, видаткові накладні, акти 

приймання-передачі виконаних робіт, тощо; 
• ваші вимоги до боржника з посиланням на чинне законодавство; 
• сума претензії і розрахунок, тобто розмір боргу, нарахувань та яким чином ви їх 

обрахували; 
• інформація щодо банківського рахунку, на який Ви очікуєте отримати повернення боргу 

[1]. 
Направляти претензію боржнику потрібно рекомендованим листом, зберігати чеки і всю 

інформацію, яка вкладена в лист. Ці документи будуть підтверджувати спробу бухгалтера 
врегулювати ситуацію досудово.  

Але, поряд з цим, не слід забувати про етичні принципи поведінки бухгалтера в таких 
складних ситуаціях. Ставлення та поведінка професійних бухгалтерів і аудиторів під час 
виконання своїх обов’язків впливає на економічний добробут співтовариства підприємства з 
його партнерами.  

Згідно з Кодексом, цілі бухгалтерської професії полягають у виконанні роботи відповідно 
до найвищих стандартів професіоналізму, в досягненні найкращих результатів діяльності. Такі 
цілі вимагають задоволення чотирьох потреб: довіра, професіоналізм, якість послуг, 
конфіденційність. 

Професійний бухгалтер повинен дотримуватись таких фундаментальних принципів: 
- чесність; 
- об'єктивність (професійний бухгалтер повинен уникати стосунків, що викликають 

упередження або неналежним чином впливають на його професійне судження); 

https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
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- професійна компетентність та належна ретельність (діяти суворо відповідно до належних 
технічних та професійних стандартів); 

- конфіденційність (зобов'язує професійного бухгалтера утримуватись від розкриття 
конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без 
отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що винаймає 
його, крім випадків, коли розкриття інформації є юридичним або професійним правом чи 
обов'язком); 

- професійна поведінка (накладає на професійного бухгалтера обов'язок дотримуватись 
відповідних законів та нормативних актів). 

В наслідок виконання завдання у професійного бухгалтера можуть виникати етичні 
конфлікти у застосуванні фундаментальних принципів. Починаючи процес офіційного чи 
неофіційного розв'язання конфлікту, професійний бухгалтер визначає належні заходи, що 
відповідають визначеним фундаментальним принципам. Професійний бухгалтер також вивчає 
наслідки кожного з можливих заходів. Якщо питання лишається невирішеним, бухгалтер 
звертається до інстанцій в наступній послідовності: 

• консультується з відповідними представниками фірми чи організації, яка його наймає, 
для отримання допомоги в розв'язанні проблеми. 

• повинен розглянути можливість обговорення з найвищим управлінським персоналом 
організації, наприклад, з членами Ради директорів або комітету з аудиту. 

• отримати пораду відповідного професійного органу або радників з правових питань для 
розв'язання етичних проблем без порушення конфіденційності [2]. 

Отже, за умови грамотного управління кредитними ресурсами, підприємство може 
отримати фінансовий прибуток. Адже, дебіторська заборгованість безпосередньо впливає на 
прибутковість фірми. Але поряд з процесом управління, бухгалтер ніколи не повинен забувати 
про професійну етику та етичні норми. Зазвичай штатний професійний бухгалтер повинен 
підтримувати законні та етичні цілі, встановлені його роботодавцем, а також правила і 
процедури, розроблені на підтримку таких цілей. Але, в разі загрози дотриманню 
фундаментальних принципів штатний професійний бухгалтер повинен розглянути свої дії у 
відповідь на обставини, що виникли. 
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ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ 

ТА МЕТОДИКУ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
Основним внутрішнім нормативним інструментом регулювання організації 

бухгалтерського обліку є – Положення про облікову політику підприємства, від повноти, 
деталізації складання якого залежить якість ведення обліку, зокрема необоротних активів, 
виконання обов’язків облікових працівників. 
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Повна, правдива та неупереджена інформація про стан діяльності підприємств та його 
фінансовий стан, може існувати лише завдяки вірно вибраному способу оцінки. Це стосується 
активів підприємств, зокрема, необоротних активів, щодо яких застосовують найбільшу 
кількість оцінок і методів нарахування амортизації. 

Обліковою політикою у відповідності з ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» і п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку (П(С)БО 1) «Загальні вимоги до фінансової звітності», - «...це сукупність принципів, 
методів i процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності...» [1; 2].  

Більшість принципів, а також методів і процедур, які застосовуються при складанні й 
поданні фінансової звітності, прописані в чинних нормативних документах тому їх перелік в 
обліковій політиці недоцільний, оскільки такі норми підлягають виконанню підприємством у 
безумовному порядку.  

Офіційну позицію Міністерства фінансів щодо вимог до формування облікової політики 
підприємства з установлення методів оцінки, обліку та процедур, наведено в листі № 27793 [3]. 
У відповідності до положень зазначеного листа наказ (положення), який регламентує процес 
обрання облікової політики підприємства при здійсненні обліку необоротних активів, має 
містити: 

- вартісні критерії предметів, які містяться у складі малоцінних необоротних матеріальних 
активів; 

- поріг суттєвості окремих об’єктів обліку; 

- періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних активів до складу 
нерозподіленого прибутку; 

- методи амортизації необоротних активів; 

- переоцінку необоротних активів. 

- періодичність відображення відстрочених податкових активів та відстрочених 
податкових зобов’язань; 

Процес обліку на сьогодні характеризується непомірним впливом формування податкової 
звітності на організацію й методику обліку у відповідності до функціональної ролі при 
здійсненні управління діяльністю підприємств. 

Аналіз методики нарахування амортизації у податковому обліку свідчить про проблеми 
класифікації, оцінки та деякі ускладнення при нарахуванні амортизації нематеріальних активів, 
основних засобів та інших необоротних активів.  

Нарахування амортизації відбувається протягом строку корисного використання. При 
цьому, в Податковому кодексі України (далі ПКУ) міститься обмеження прав підприємств у 
визначенні строків, шляхом встановлення мінімальних термінів використання. 

Особливістю нарахування амортизації в цілях оподаткування є використання методу, який 
відображається в наказі про облікову політику для складання фінансової звітності, що означає 
відсутність вірогідності використання для одного й того ж об’єкту різних методів нарахування 
амортизації в фінансовому і податковому обліку, що обмежує права платників податків. 

В положенні облікової політики суб’єкта господарювання обов’язково повинні бути 
визначені для кожної групи основних засобів терміни корисного використання. Строк корисного 
використання об’єктів основних засобів для потреб складання фінансової звітності не 
регламентовано, а для податкових розрахунків вони не можуть бути меншими зазначених у 
ПКУ. Окрім того, облік та амортизація груп основних засобів, які підлягають амортизації, 
здійснюються окремо для кожного об’єкту. 

Формування облікової політики дає широкі можливості суб’єктам господарювання 
впливати на результати діяльності. Але більшість підприємств підходять до цього питання 
формально не усвідомлюючи важливість отриманого інструменту, що реально дозволяє 
покращити їх фінансовий стан. Основною проблемою, що перешкоджає розповсюдженню 
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оптимізації облікової політики, є відсутність відокремлених стандартів, які б регламентували 
формування облікової політики.  

Для оптимізації формування облікової політики в частині організації обліку необоротних 
активів вважаємо обов’язковими елементи облікової політики, які повинні передбачатися: 
облікова одиниця; мінімальна вартість об’єкта; порядок визначення строку корисного 
використання (експлуатації); класифікація для нарахування амортизації і їх переоцінки; 
послідовність визначення ліквідаційної вартості; методи нарахування амортизації; капіталізація 
фінансових витрат; порядок переоцінки. 

Дослідженням практики ведення бухгалтерського обліку встановлено, що перевага 
податкового обліку на підприємствах очевидна, це істотно ускладнює облікову роботу 
бухгалтерів. Вирішити дану проблему на державному рівні намагалися шляхом податкової 
реформи, в основі якої лежить ідея гармонізації податкового і фінансового обліку. Однак, 
проведена гармонізація здійснена лише частково, а це означає, що ідентичності даних 
фінансового і податкового обліку як і раніше досягнути не можливо. 

В основі ПКУ покладена методика обліку, визначена П(С)БО, але на державному рівні, як і 
раніше підприємства обмежуються у виборі окремих позицій податкової політики, зокрема у 
виборі методів нарахування амортизації і визначенні термінів корисного використання 
необоротних активів. 
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРАГЕНТІВ 
 

2020 рік та пандемія COVID-19 спричинила рекордні показники падіння багатьох галузей 
економіки, у тому числі туристичної діяльності. Втрати туристичної галузі у світі склали 
близько 800 млрд доларів, в Україні – близько 60 млрд грн, що не має прецедентів за останні 100 
років. Тим не менш, відповідно до даних Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), 
туризм щороку приносить глобальній економіці 8,8 млрд доларів, що становить близько 10,4% 
світового ВВП. Кожен 10-й працівник світу зайнятий у сфері туризму [1]. Наразі вітчизняна 
туристична галузь поступово виходить із шокового стану, адаптуючись до змін, що 
відбуваються у світовій економіці. Однією з умов її подальшого сталого розвитку є належне 
правове регулювання та якісне нормативне забезпечення, у зв’язку з чим актуальним є 
дослідження окремих проблемних питань обліку і оподаткування, що виникають у суб’єктів 
ринку під час провадження своєї діяльності. 

Важливим аспектом успішного функціонування туристичного ринку є успішність 
діяльності окремих його учасників, у тому числі турагентів, частка яких на туристичному ринку 
України за даними 2019 року становить 83,7% від загальної кількості суб'єктів туристичної 
діяльності (з них 1,259 тис. юросіб та 2,644 тис. фізосіб-підприємців) [2].  

Згідно Закону України «Про туризм» туристичним агентом є суб’єкт підприємницької 
діяльності, який здійснює посередницьку діяльність з реалізації готового туристичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
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продукту туроператора та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності 
(реалізацію характерних та супутніх послуг) [3]. Іншими словами, свої послуги турагент надає 
не туристу як кінцевому споживачу, а саме туроператору, який у свою чергу сплачує йому 
агентську винагороду в межах посередницького договору між ними, що становить в середньому 
9-14% від вартості туру. При цьому транзитні оплати від туристів за турпродукти (тури) не 
впливають на фінансовий результат турагента, незалежно ні від форми туризму (внутрішній чи 
виїзний), ні від категорії покупців (резиденти чи нерезиденти). Винагороду за свої послуги 
турагент визнає доходом у періоді їх надання туроператору, тобто за фактом виконання взятих 
на себе зобов’язань за агентським договором. Одночасно списується до витрат собівартість 
таких послуг (пп. 5,10 П(С)БО 15, п. 7 П(С)БО 16). Суму агентської винагороди підтверджує 
відповідний акт наданих послуг. Також турагент за підсумками місяця може готувати й 
надавати на підпис туроператору звіт про виконання доручення на загальну суму заробленої 
агентської винагороди. Як варіант – акт і звіт можуть формувати як один письмовий документ 
[4]. Усе залежить від того, як відповідні положення щодо документального підтвердження 
надання послуг будуть передбачені в агентському договорі. Тому необхідно врегульовувати їх 
максимально чітко. Аби не виникало непорозумінь із датою визнання доходу, акт наданих 
послуг доцільно складати на дату, коли турагент виконав відповідні зобов’язання за агентським 
договором (надав послуги). 

З метою оподаткування результатів своєї діяльності турагенти мають право обирати як 
загальну, так і спрощену систему оподаткування. Оскільки за встановленими Господарським 
кодексом України критеріями переважна частина турагентів відноситься до суб’єктів малого 
підприємництва, максимально прийнятним для них є використання саме спрощеної системи 
обліку та оподаткування, оскільки посередницька діяльність не вказана у п. 291.5 ПКУ як 
заборонена. На сьогодні турагенти як потенційні платники єдиного податку мають варіанти 
роботи за другою (для ФОП) або третьою (для ФОП і юросіб) групою. Серед видів діяльності, 
які можуть бути віднесені до 2 групи єдиного податку, Державна фіскальна служба України, 
серед іншого, визначає такі види діяльності за КВЕД як 79.11 «Діяльність туристичних 
агентств» та 79.90 «Надання інших послуг бронювання та пов’язана із цим діяльність». 

Але слід зазначити, що представники 2 групи єдиного податку мають право надавати 
послуги лише іншим платникам єдиного податку та/або населенню (ст. 291 ПКУ). Якщо 
турагент надає посередницькі послуги туроператорам (чи іншим суб’єктам турдіяльності), які 
найчастіше перебувають на загальній системі оподаткування, він не має права перебувати 
на другій групі платників єдиного податку. Отже, для турагентів найбільш прийнятним 
варіантом оподаткування є третя група єдиного податку, але за умови, що граничний обсяг 
доходу не перевищує встановлену межу за календарний рік (у 2021 році – 7002000грн).  

Базою оподаткування ПДВ для турагента є виключно сума його агентської винагороди. 
Податкові зобов’язання нараховуються у загальному порядку – за правилом першої події, 
турагент складає податкову накладну, реєструє її в ЄРПН та передає туроператору або іншим 
постачальникам послуг. Турагенти включають до складу податкового кредиту тільки суми 
«вхідного» ПДВ за іншими товарами/послугами, пов’язаними з діяльністю, проте які не 
стосуються турпродукту – наприклад, за витратами на оренду, рекламу, комунальні послуги, 
зв’язок тощо. При цьому, на відміну від туроператорів, податковий кредит турагенти також 
визнають за першою подією, тобто за загальним правилом. 

Слід враховувати, що у випадку продажу турагентом турів, придбаних у туроператорів або 

інших постачальників турпослуг за дорученням туристів, базу оподаткування ПДВ визначають 

виходячи з договірної (контрактної) вартості туру, оскільки в цьому випадку п.207.5 ПКУ (який 

поширюється тільки на посередницькі операції) не спрацьовує. Тож, з податкової точки зору, 

турагентові краще працювати з туроператором за посередницькою схемою, адже тоді він 

нараховує ПДВ-зобов'язання лише із суми винагороди. Певна річ, надання турагентом 

додаткових послуг туристам від свого імені та на власний розсуд (зокрема, інформаційних або 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6598
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6600
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-132/article-16834
https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=text-news&utm_campaign=LZtest
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консультаційних із підбору туру) теж відобразиться на його об’єкті обкладення податком на 

прибуток і ПДВ за загальними правилами, передбаченими ПКУ. 

Встановлений на ринку порядок співпраці туроператорів і турагентів, в якому фактично 

турагент сплачує туроператору тільки транзитну суму відповідно до рахунку, а сума комісії 

утримується турагентом зі сплачених туристом коштів, не зважаючи на видиму зручність, має 

також певні недоліки. По-перше, це створює передумови для недобросовісної конкуренції серед 

агентів за ціновим показником шляхом надання невиправданих знижок. Фактично знижки, які 

пропонують агенти туристам, можуть бути надані виключно з комісійної винагороди. У такій 

ситуації не тільки зменшується заробіток турагента, це також суттєво впливає на якість послуг, 

адже, надаючи значні знижки, турагенти зазвичай не намагаються надати максимальне 

інформаційне забезпечення туру, обмежуючись мінімумом, визначеним законодавством. По-

друге, агенти отримують можливість для ухиляння від сплати податків, адже на третій групі 

агент як єдиний податок має сплачувати певний відсоток від свого доходу, тобто розміру 

комісійної винагороди, хоча зменшення доходу за рахунок знижок не передбачає автоматичне 

зменшення розміру податку [5].  

Вирішення цієї проблеми можливе за умови введення норми обов’язкового перерахування 

турагентом туроператору всієї вартості туру з подальшою виплатою туроператором турагенту 

накопиченої комісійної винагороди. Такий підхід унеможливить ухиляння від сплати податків 

за рахунок зменшення суми оподаткованого доходу, а також значно зменшить бажання агентів 

надавати знижки, оскільки в такому разі потрібно буде додавати власні кошти на перерахунок 

туроператору повної суми туру та очікувати певний час їх повернення. 

При цьому турагенту слід пам’ятати, що коли він надає туристові, тобто конктретній 

фізособі, знижку за рахунок своєї винагороди, у податківців може виникнути питання, чи не 

носить така знижка характер додаткового блага з необхідністю відповідного нарахування ПДФО 

та військового збору. Адже п. 164.2. ПКУ встановлює, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, 

серед іншого, у вигляді суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), 

індивідуально призначеної для такого платника податку [6].  

Отже, турагентові потрібно бути якомога обачнішим щодо надання знижок своїм клієнтам. 

Щоб запобігти двозначності трактувань, турагенту слід уникати індивідуального 

(персоніфікованого) характеру надання таких знижок. Наприклад, публічно оголошувати 

надання турагентом своїм клієнтам певних знижок у разі виконання ними обумовлених умов 

(скажімо, оплати у певний термін або за групу осіб). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що податкове законодавство щодо туристичної діяльності 

потребує подальшого розвитку й удосконалення. Будь-який закон повинен мати однозначне 

тлумачення та сприяти розвитку галузі, враховуючи інтереси всіх її суб’єктів.  
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ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Поступальний розвиток національної економіки України в межах інтеграційних процесів 

глобальної економіки обумовив необхідність системного застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ). Така необхідність виникла через широкий інтерес 

зарубіжних інвесторів до національних підприємств, який в свою чергу не зміг реалізувати свій 

потенціал через відсутність електронного обміну фінансовою інформацією за МСФЗ та є 

труднодоступною для зарубіжних користувачів на фондових ринках. Головною проблемою, яка 

спричинила затримку розвитку фінансової взаємодії між національними підприємствами та 

зарубіжними інвесторами стала неготовність перших до процесу таксономії фінансової звітності 

за міжнародними стандартами в форматі iXBRL.  

В науковій літературі дослідження з питань таксономії фінансової звітності вітчизняних 

підприємств за МСФЗ представлено авторами: Калітенко Д. О.[1], Єфіменко Т. І., Мінка В. Ф., 

Грушева А. А.[2]. Головними напрямками досліджень вказаних авторів стали: методика 

таксономії фінансової звітності; таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності. 

Невирішеною частиною окресленого питання, яка актуальна сьогодні, є таксономії фінансової 

звітності національних підприємств за міжнародними стандартами в форматі iXBRL.  

Згідно із ч. 6 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996-XIV) [3], фінансова звітність та 

консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі 

таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її 

елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку (абз. 22 ст. 1 Закону № 996-XIV). 

Частинами 2 і 3 ст. 12-1 Закону № 996-XIV вказано, що міжнародні стандарти 

застосовують: 

підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які 

провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 

України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними 

стандартами; 

підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають 

доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності. 

Абзацом 7 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок подання фінансової 

звітності» від 28.02.2000 р. № 419 передбачено, що фінансова звітність та консолідована 

фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними 

стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, 

подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється 

НКЦПФР [4]. 

Пунктом 2.1 Меморандуму «Про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження 

системи фінансової звітності» від 18.12.2017 р. № 102/15, запровадження системи фінансової 

звітності дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності 

підприємств у єдиному електронному форматі, підготовленої відповідно до таксономії, 
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затвердженої та опублікованої Міністерством фінансів України та розширеної (якщо необхідно) 

НКЦПФР та іншими регуляторами, зокрема таксономії UA XBRL МСФЗ [5]. 

Таксономію звітності UA XBRL МСФЗ було розширено шляхом внесення до неї додаткових 

форм, визначених органами фінансового регулювання для електронної звітності за МСФЗ. 

Розширена таксономія звітності UA XBRL МСФЗ — це великий і складний комплекс файлів XBRL, 

що визначають форми звітності для передачі структурованих даних, призначені для формування 

фінансових звітів згідно з МСФЗ та приміток до них. Одним із найбільш помітних проявів великого 

розміру таксономії є комплекс розроблених органами фінансового регулювання приміток з 

розкриття інформації, що доповнюють п'ять обов'язкових фінансових звітів за МСФЗ. Саме на 

розкриття інформації в розширеній таксономії звітності UA XBRL МСФЗ припадає 95% клітин з 

даними у формах формату XBRL. З огляду на розмір і складність передбачених таксономією UA 

XBRL МСФЗ форм звітності, які було визначено органами фінансового регулювання, в рамках 

проекту EU FINSTAR було розроблено програмний інструмент iXBRL, покликаний допомогти 

суб'єктам подання звітності, що працюють з великими формами звітності XBRL, у формуванні 

iXBRL документів з фінансовою інформацією згідно з МСФЗ, призначених для електронного 

подання. Програмний інструмент iXBRL було передано Міністерству фінансів України та трьом 

органам регулювання у сфері фінансів: Національному банку України, Національній комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. Програмний інструмент iXBRL, що є інтелектуальною власністю ЄС, 

надається з розумінням того, що як сам програмний інструмент, так і інструкція з користування ним 

будуть вільно та безоплатно доступні всім учасникам ринку, і що поширення Програмного 

інструмента iXBRL (iXBRL Tool) та інструкції з користування ним не здійснюватиметься 

вибірково, адже їх вибіркове поширення може призвести до надання окремим учасникам ринків 

невиправданих конкурентних переваг [6]. 

Таким чином, таксономія UA XBRL МСФЗ є сучасним викликом перед підприємствами 

України, обов’язковість якого закріплено законодавчо. Проте, механізм реалізації такого 

зобов’язання на рівні підприємств залишається невідпрацьованим. Тому, для проведення 

таксономії за вказаним форматом підприємствам рекомендовано: залучити бізнес-аналітика та 

ІТ-аналітика; вивчити інструкції та рекомендації з таксономії UA XBRL МСФЗ, які представлені 

на сайтах регуляторів; завантажити таксономію UA МСФЗ XBRL (файл ZIP) з сайту 

Міністерства фінансів або з веб-сторінки НКЦПФР; завантажити програмне забезпечення з 

відкритим вихідним кодом XBRL (можна використовувати програмний продукт «Arelle» з 

www.arelle.org); ввести фінансову інформацію для створення документа iXBRL; перевірити 

документ на наявність помилок; відправити регулятору. Реалізація таксономії UA XBRL МСФЗ 

на підприємствах України дозволить їм започаткувати найкращу практику розкриття та 

електронного обміну фінансової інформації. 
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КРИПТОВАЛЮТА ТА ЇЇ ОБЛІК В УКРАЇНІ 

 

Сучасний етап еволюції грошей пов’язаний із розвитком віртуальної економіки на основі 

нових інформаційних технологій. За таких умов з’являються нові засоби платежу, новітні 

платіжні інструменти і системи, одним з яких є криптовалюта.[1] 

Криптовалюта – це електронні гроші, які не мають фізичного вираження. Одиницею 

виміру віртуальних грошей є «коїн». Як і фізичні гроші, цифрові захищені від підробки, адже 

вони представляють собою певну зашифровану інформацію, яку не можливо скопіювати та 

підробити. Ринок цифрової валюти з кожним днем приваблює до себе більше уваги, 

враховуючи, що процес здійснення валютних операції є безпечний, швидкий та зручний не 

зважаючи на місцерозташування людини, одним з головних чинників є те, що на криптовалюті 

можна заробляти великі кошти 

Незважаючи на те що перші цифрові активи з'явилися в 2009 році, вже в 2013-2014 роках, 

країни з високим рівнем економічного розвитку почали їх активно використовувати. Проте 

аналізуючи Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів» можна зазначити, що він 

не регулює жодного виду цифрової валюти, ідентична ситуація з Законом України «Про валюту 

і валютні операції», він не містить в собі правове підкріплення операцій з даним типом валют. 

Згідно цього виникає проблема з тим, що кріптовалютні операції не заборонені і не дозволені. 

Варто зазначити, що капіталізація цифрових грошей за останні роки перейшла за ланку 

вище 1 трлн. доларів США. Провідну позицію в цьому рейтингу займає біткоїн, близько 58%, це 

приблизно 2/3 від вартості всіх електронних валют. Відома світова платіжна система PayPal 

додала підтримку деяких криптовалют, в тому числі і Біткоїна. За рентабельностю, він очолює 

рейтинги та залишає далеко позаду відомі імена, такі як Amazon, Google, Microsoft,VISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Капіталізація цифрофих грошей за 2019-2021 рр. [2] 

 

Криптовалюта не обмежує у свободі і можливостях. Великі гравці ринку все частіше 

поринають у цей потік, і прагнуть записати своє ім’я у велику фінансову революцію. Наприклад, 

в біткоїн інвестують великі компанії і публічні особи, такі як MicroStrategy, Square, Tesla. 

 Проте треба зазначити, що вступ до світу цифрових активів складний процес, який 

підкріплюється високим ступенем ризику на який не всі інвестори готові піти. 
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Віртуальні активи створюються за принципами анонімності і повної незалежності від 

відомих стабільних валют, якими користується світ, проте ця валюта підлягає обліку, якщо 

купується організацією. Через невизначеність статусу коїнів, та її відношення її до певного 

активу виникає ряд проблем з її обліком. 

На сьогодні є правові та юридичні ризики у взаємодії з віртуальними грошима, так як 

закони, які будуть контролювати процеси на всіх етапах знаходяться в процесі розробки і 

Україна досі залишається у сірій зоні, де заборони на використання біткоїна та інших валют 

немає, при цьому ще й немає законодавчого підґрунтя згідно з яким можна регулювати та 

класифікувати подібні операції.  

Цифрові гроші - це активи, за допомогою яких можна отримувати дохід в довгостроковій 

перспективі. Через це, їх облік є одним із головних та обов'язкових факторів для майбутніх 

інвесторів.  

В Україні оподатковується весь дохід платника податків. Так як статус криптовалют досі 

законодавчо не визначений, відповідно, немає підстав для того, щоб платити з них податок, 

адже немає з чого платити. Вся спільнота чекає рішення НБУ, який має визначитися зі статусом, 

що таке криптовалюта: чи то активи, чи то платіжні засоби, чи то щось інше [3]. 

Проте в Україні вже є заклади та послуги за які можна розрахуватися біткоїнами, список їх 

не такий великий як в розвинених країнах США, Японії та Великобританії, але початок 

покладено: інтернет-магазини; юридичні послуги; ріелтерські служби; послуги IT-фахівців; 

послуги деяких ресторанів та готелів, туристичних агентств, кіно, квіткових магазинів. 

Треба пам’ятати що, інвестування у криптовалюту це, в принципі, зовсім інший рівень 

інвестування, в цьому процесі немає фізичного і відчутного, все знаходиться і працює в мережі 

Інтернет. 

Досвід країн показує, що її складно віднести до існуючих класів активів і традиційне 

регулювання не є дієвим, існує думка фахівців, щодо створення унікального альтернативного 

класу активів. В Україні зазначили, що віднесення криптовалюти до грошей (в тому числі 

електронних), валюти, цінних паперів, платіжного засобу неможливо, проте вже розглянуті 

рекомендації FATF і запропонована ними класифікація, щодо класифікації, як нематеріального 

активу, фінансових інвестицій або інтелектуальної власності. У зв’язку з цим щоб надати 

вартісну оцінку необхідно користуватися послугами оцінювачів. 

Отже уряду України треба зробити велику роботу, щоб цифрові гроші отримали правовий 

статус і захист, потрібна й підтримка зі сторони інвесторів – які можуть сприяти створенню 

потрібного середовища. Облік та оподаткування віртуальних активів розширить можливості 

підприємств, які вже намагаються впровадити у свою роботу оплату криптовалютою та тих, хто 

прагне до цього, адже цифровий ринок має високу волатильністю і треба завжди слідкувати за 

ним, адже можна легко пропустити прийнятний час для здійснення купівлі та продажу коїнів. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЯК ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ  

На динамічні зміни в державі, а саме на безпеку вплинула економічна та політична 

ситуація, а особливо події на Майдані та подальші воєнні дії на сході України. Безпека 

уособлює в собі усі сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави в цілому.  

На сьогоднішній день безпека розглядається як якісна характеристика системи, що дає 

здатніть до існування і розвитку об`єкта та захист від зовніщніх і внутрішніх негативних 

факторів. Важливе місце в розвитку України як суверенної і цілісної держави займає економічна 

безпека держави. Останні дані, щодо публікацій. Вчені приділяють багато уваги для вивчення 

проблем економічної безпеки держави, проте немає єдиного трактування основних понять. 

Серед відчизняних вченних значний внесок у розвиток економічної безпеки держави внесли[1,с. 

144]: С. Пирожкова, Г. Пастернака-Таранушенка , В. Мунтіяна, В. Косевцова. У публікаціях 

данних учених особливе місце займає аналіз, сутність та складові економічної безпеки держави 

та варіанти її удосконалення. 

Неформальна економіка виникає внаслідок невпорядкованого виготовлення товарів та 

надання послуг; прихована економіка виникає під час продажу товарів та послуг, які не були 

обліковані бухгалтерією; підпільна (кримінальна) економіка заборонена в Україні та карається 

позбавленням волі ( корупція, торгівля людьми або наркотиками). Головним завданням 

фінансової політики є аналіз та удосконалення фінансової безпеки держави, а саме сектора 

державних фінансів. Це можно зроботи шляхом зниженя наслідків тіньової економіки, зниження 

відсотка відминаня коштів з державного бюджету. 

Макроекономічні показники свідчать, що ситуація яка виникла в України спричинена 

нестабільним соціально - економічним становищем. (рисунок 1.1) 

 
Рисунок 1.1 - Рівень тіньової економіки країн ЄС-28 й України , у % ВВП [2]. 

Можемо спостерігати, що навіть у розвинених країнах, які активно протидіють тіньовій 

економіці та входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

приблизний обсяг тіньової економіки становить 17%, в країнах Америки та Африки - 42%, в Азії 

- 27%. Зміни соціально-економічних відносин має великилий впил на тінізацію економіки в 

країнах. Державне втручання в економічні процеси, збільшення ставки податків та наваження на 

підприємтсав є найголовнішою проблемою тінізації економіки в зарубіжних країнах. 
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За попередніми розрахунками Мінекономіки рівень тіньової економіки у січні-березні 

2020 року склав 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше за показник січня-березня 

2019 року ( рисунок 1.3 ). [5] 

 
Рисунок 1.3 - Показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу офіційного 

ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду 

попереднього року) [3]. 
Тінізація економіки несе негативний вплив у розвиток економіки України. Кризове 

становише погіршуєтя через вилучення фінансових активів з еокноміки. За таких умов 
реформування значно повільнішає. Для покрашення розвитку економіки та швидкого 
реформування необхідно подолати тінізацію економіки та її наслідки. Для того, щоб збільшити 
рівень надходжень до бюджету, покращити інвестиційну діяльність країни, зменшити рівень 
виведених коштів за кордон необхідно проводити боротьбу з тінізацією усіх напрямків. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Уже тривалий час у правовому полі не знаходить вирішення проблема відсутності 

ефективного нормативного регулювання процесу забезпечення фінансово-економічної безпеки 
господарських структур. Її підґрунтям є недорозробленість і фрагментарність категорійного 
апарату правого регулювання питань, пов’язаних із безпековим аспектом функціонування 
підприємств.  

Так, Конституція України відзначає, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Також ідеться 
про те, що «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського 
народу». Також у тексті основного закону часто зустрічається поняття національної безпеки [1]. 
Водночас, згадки про безпеку в цілому або економічну безпеку бізнесу відсутні, хоча саме 
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завдяки безперервній та ефективній діяльності підприємств, у першу чергу тих, які належать до 
переліку підприємств критичної інфраструктури, відбувається задоволення національних 
інтересів держави у економічній площині. 

Проект Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист» визначає, що «об'єкт 
критичної інфраструктури ‒ це визначений у встановленому законодавством порядку складовий 
елемент критичної інфраструктури, функціональність, безперервність, цілісність і стійкість 
якого забезпечують реалізацію життєво важливих національних інтересів». Отже, «до об'єктів 
критичної інфраструктури відносяться підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності» [2]. Таким чином, можемо припустити, що на державному рівні визнається цінність і 
значимість функціональності економічних суб’єктів для підтримання належного рівня 
національної безпеки. У свою чергу, «безпека критичної інфраструктури ‒ стан захищеності 
критичної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність, безперервність роботи, 
цілісність і стійкість критичної інфраструктури». Також цим проектом фіксується поняття 
«паспорт безпеки», що позиціонується як «документ визначеної форми, який містить 
структуровані дані про об'єкт критичної інфраструктури та визначає комплекс заходів, що 
вживаються оператором з метою захисту цього об'єкта від усіх видів загроз (відомості, що 
містяться у паспорті безпеки, можуть бути віднесені до відомостей, що становлять службову 
інформацію, державну або комерційну таємницю)» [2]. Однак, дефініції економічної безпеки 
для об’єктів критичної інфраструктури проаналізований нами документ не надає. 

У Господарському кодексі України знаходимо згадку про економічну безпеку як 
макрорівневу категорію. Зокрема, йдеться про те, що «економічна стратегія ‒ це обраний 
державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на 
вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного 
розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її 
економічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного добробуту» [3].  

У Стратегії економічної безпеки України 2015 року йдеться про те, що «ключовою умовою 
нової якості економічного зростання є забезпечення економічної безпеки шляхом 
«деолігархізації», демонополізації і дерегуляції економіки, захисту економічної конкуренції, 
спрощення й оптимізації системи оподаткування, формування сприятливого бізнес-клімату та 
умов для прискореного інноваційного розвитку… стабілізації банківської системи, забезпечення 
прозорості грошово-кредитної політики та відновлення довіри до вітчизняних фінансових 
інститутів» [4]. Таким чином, простежується тісний зв'язок між забезпеченням можливості 
функціонування та розвитку бізнес-структур, а отже, і рівнем їх економічної безпеки, та станом 
економічної безпеки держави. 

У проекті Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року конкретизовано, 
що «економічна безпека – це стан економіки, за якого досягаються основні національні 
економічні інтереси» [5]. Експерти Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства відзначають, що цим документом вперше на законодавчому рівні визначається 
поняття економічної безпеки. Узявши це визначення за основу, можна запропонувати таку 
дефініцію «економічна безпека підприємства – це стан його активів і доступних для 
використання ресурсів, за якого досягаються основні його економічні інтереси». 

Отже, на разі не існує чіткого законодавчо врегульованого поняття «економічна безпека 
підприємства». Таким чином, необхідно поглиблювати та розширювати межі вітчизняного 
правового поля, що регулює та упорядковує відносини забезпечення економічної безпеки 
суб’єктів господарської діяльності.  
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ВИДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Питання результативності господарювання займає ключове місце в управлінні діяльністю 
автотранспортних підприємств різних форм власності. Доцільно розглянути які саме види 
результативності існують в економічній теорії.  

О. О. Трут у своїй праці [1] досліджувала класифікацію категорії «результативність». За 
об’єктом управління вона виділяє такі види результативності: індивідуальна; групова; 
організації. За суб’єктом управління: лінійних керівників вищого рівня управління; керівників 
проектів; лінійних керівників низького рівня управління. За масштабами управління: 
національної економіки; галузі; регіону; комплексу; підприємства; структурного підрозділу; 
працівника. За змістом цілей: економічна; фінансова; соціальна; організаційна; екологічна; 
технологічна. За джерелами формування: внутрішня; зовнішня. За часовою ознакою: теперішня; 
майбутня. За ситуаційним станом: фактична; планова; прогнозована [1, с. 58].  

На думку Д. І. Наумова та А. М. Букреєва, будь-яка організація, і зокрема підприємство, 
має три види результативності своєї діяльності:  

• виробнича - обсяг виробництва, виручка від реалізації продукції і сама продукція як 
така;  

• фінансова - прибуток організації, зростання її вартості або збільшення котирувань її 
акцій;  

• соціальна - отримує віддзеркалення у підвищенні добробуту працівників та членів їх 
сімей, поліпшення умов праці, дозвілля і життя в цілому на прилеглих території [2]. 

М. В. Братанич розглядав категорію «ефективність» зазначаючи, що вона може 
інтерпретуватись як «результативність». Основними ознаками класифікації є: 

1. За наслідками отриманих результатів. За цією ознакою можна виділити три види 
ефективності: економічну, соціальну та соціально-економічну. Економічний ефект відображає 
різноманітні вартісні показники, що характеризують проміжні й кінцеві результати виробництва 
на підприємстві. Формами прояву є різноманітні економічні ефекти: зростання продуктивності 
праці, зниження собівартості продукції, що виготовляється, збільшення прибутку, зниження 
матеріаломісткості, фондомісткості, трудомісткості продукції тощо. Форми прояву соціальної 
ефективності пов'язані з отриманням соціальних ефектів: поліпшення умов праці, зростання 
життєвого рівня народу, поліпшення екологічних параметрів, збільшення тривалості життя 
людей та ін. Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення 
кількості нових робочих місць і рівня зайнятості населення, поліпшення умов праці та побуту, 
стану навколишнього середовища, загальної безпеки життя. Соціальні наслідки виробництва 
можуть бути не лише позитивними, а й негативними Форми прояву соціально-економічної 
ефективності зумовлені намаганням отримати максимальний економічний ефект при заданих 
параметрах соціального характеру. 

2. За характером здійснюваних витрат. За цією ознакою розрізняють ефективність 
застосовуваних ресурсів та ефективність витрат (спожитих ресурсів). До ефективності 
застосовуваних ресурсів відносять: ефективність виробничих фондів, ефективність трудових 
ресурсів, ефективність нематеріальних активів. До ефективності витрат належать:  
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ефективність капітальних вкладень, ефективність поточних витрат, ефективність сукупних 
витрат.  

3. За видами господарської діяльності. До цієї групи показників ефективності належать: 
ефективність виробничої, торговельної, банківської, страхової та інших видів діяльності. 
Специфіка виду діяльності, безперечно, накладає певний відбиток на методологію визначення 
ефективності діяльності конкретного підприємства чи його структурних підрозділів, що 
проявляється в специфіці навіть самих показників ефективності, які застосовуються для цього. 

4. За рівнем об'єкта господарювання. До цієї групи відносять: ефективність економіки в 
цілому, ефективність галузі, об'єднання підприємств, підприємства, структурного підрозділу 
підприємства, ефективність виробництва окремих видів продукції. 

5. За рівнем оцінювання. Відповідно до цієї ознаки ефективність може бути рівня 
суспільства та рівня суб'єкта підприємництва (господарювання).  

6. За умовами оцінювання. За цією ознакою виділяють реальну, розрахункову та умовну 
ефективність. Реальна ефективність - це фактичний рівень витрат та результатів за даними 
бухгалтерського обліку та звітності. Розрахункова - базується на проектних або планових 
показниках, отриманих розрахунковим шляхом. Умовна ефективність використовується для 
оцінювання роботи структурних підрозділів підприємства. 

7. За ступенем збільшення ефекту. Ця ознака дає змогу виокремити первісну та 
мультиплікаційну ефективність. Необхідність такого поділу видів ефективності викликана тим, 
що в результаті здійснення тих чи інших заходів може спостерігатися як одноразовий ефект, так 
і мультиплікаційний. Мова про мультиплікаційний ефект може йти тоді, коли початковий ефект 
повторюється й примножується на різних рівнях даного підприємства, а також поширюється на 
інші підприємства та організації. 

8. За метою визначення. За цією ознакою розрізняють абсолютну та порівняльну 
ефективність. Абсолютна ефективність характеризує загальну або питому (в розрахунку на 
одиницю витрат чи ресурсів) її величину, яку отримує підприємство в результаті своєї 
діяльності за певний проміжок часу. Порівняльна ефективність визначається шляхом порівняння 
можливих варіантів господарювання і вибору кращого з них. її рівень відбиває економічні, 
екологічні, соціальні та інші переваги певного варіанта реалізації господарських рішень 
(напрямку діяльності) порівняно з іншими варіантами. 

9. За типом процесу. Ця ознака дає змогу диференціювати підходи до оцінювання 
ефективності, ураховуючи специфіку окремих процесів, які відбуваються на підприємстві. З 
погляду цієї ознаки можна окремо розглядати ефективність виробничих процесів (з точки зору 
як організаційної, так і технічної), ефективність управління, ефективність інвестиційної, 
інноваційної, маркетингової, фінансової діяльності та ін. [3]. 

В. І. Осипов розглядав такі категорії як «результативність» та «ефективність». Відповідно 
до видів результату він розрізняє два види результативності (ефективності) виробництва, а саме 
продуктивність та прибутковість (рентабельність) виробничої діяльності підприємства [4]. 

Отже, слід зауважити, що найпоширенішою ознакою за якою класифікують 
результативність є за видами діяльності: виробнича, фінансова, соціальна, організаційна, 
екологічна і т.п. Також досить поширеним є поділ результативності за часовою ознакою: 
фактична, планова та прогнозована.  
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СЕКЦІЯ 4 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ 
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АЛГОРИТМ ОЦІНКИ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 

КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Алгоритм оцінки ефективності засобів для мінімізації наслідків ризиків впровадження 

корпоративних інформаційних систем (КІС) на передінвестиційній стадії, містить: 

1. Визначення набору критичних змінних ризиків; 

2. Визначення характеристик критичних змінних ризиків; 

3. Обчислення витрат на компенсацію зміни критичних змінних за формулою (1); 

4. Обчислення величини очікуваного впливу на витрати по проекту КІС окремих критичних 

змінних за формулою (2). 

5. Вибір стратегії пристосування інвестиційного проекту до зміни критичної змінної ризику на 

основі порівняння результатів 1 і 2. 

6. Обчислення бюджету на компенсацію ризиків, як суми витрат на компенсацію змін всіх 

критичних змінних інвестиційного проекту КІС; 

7. Розрахунок критеріїв оцінки ефективності інвестування з урахуванням наслідків ризиків проекту 

КІС. 

Витрати на компенсацію зміни критичної змінної запропоновано обчислювати за формулою 

i

ni

maxi
i C*1

V

V
БКР 










−= ,    (1) 

 де БКРi - витрати на компенсацію зміни критичної змінної ризику i, грн., Vmaxi - найбільш 

ймовірне значення критичної змінної i, од.,Vпi - порогове значення критичної змінної i, од., Сi - витрати 

на зниження поточного значення критичної змінної i на один відсоток, грн./%. 

Розрахунок величини очікуваного впливу на витрати по проекту КІС окремих критичних змінних 

ризику запропоновано здійснювати за формулою    

 i

(j)

j

i
i α*

α

БКР
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= ,    (2) 

де ОВi - величина очікуваного впливу на витрати по проекту критичної змінної i, грн., аi - ваговий 

коефіцієнт критичної змінної i, од. Вагові коефіцієнти, що визначають значимість критичних змінних, 

визначаються експертними методами. 

Порівнюючи витрати на компенсацію зміни критичної змінної і очікуваний вплив критичної 

змінної ризику, можна вибрати найменш витратний спосіб реагування на ризик. 

Алгоритм оцінки ефективності засобів для мінімізації наслідків прояву ризиків, представлений на 

рисунку 1, дозволяє зіставити ризики і економічну ефективність проекту впровадження КІС за 

допомогою нормування значень критичних змінних (NPV ≥ 0). Розроблений алгоритм дозволяє 

здійснювати вибір стратегії пристосування інвестиційного проекту до прояву ризиків [1]. 

Прогнозування ризиків і облік наслідків від їх реалізації, на нашу думку, є однією з основних цілей 

перед інвестиційної стадії проекту впровадження КІС. Для досягнення цієї мети необхідно вирішення 

завдань з розробки регламентів проведення проектних робіт, ідентифікації та оцінки ризиків, аналізу 

критичних змінних. 
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Рисунок 1. – Алгоритм оцінки ефективності засобів для мінімізації наслідків ризиків впровадження 

КІС. 

Дослідження ризиків 

Визначення набору 

критичних змінних 

Аналіз критичних змінних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення складових : 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СУБ'ЄКТІВ 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Використання інформаційних ресурсів у секторах, що надають соціальні послуги, в тому 

числі суб'єктами третього сектора економіки, представленого некомерційними структурами, 

веде до зростання динамізму соціальних процесів і прискоренню охоплення малозабезпечених 

верств населення такими послугами. Однією з причин, що стримують процес розширення 

діяльності соціально-орієнтованих некомерційних організацій, незважаючи на стійку динаміку 

їх в Білорусі, є обмеженість інформаційних потоків. 

Формування інформаційного поля некомерційних організацій, на наш погляд, можна 

розглядати з двох позицій: по-перше, з точки зору інформаційної підтримки органами державної 

влади та місцевого самоврядування, що здійснюється через створення та забезпечення 

функціонування республіканських, регіональних і муніципальних інформаційних систем і 

мереж телекомунікацій, надання державними структурами для соціально орієнтованих 

некомерційних організацій безкоштовного медійного часу, використання друкованих ресурсів і 

площ, соціальної реклами. По-друге, таке поле формують безпосередньо некомерційні 

організації, надаючи певний спектр інформаційних послуг. 

Щодо першого аспекту можна відзначити, що Білорусі створено Міністерством юстиції 

офіційний правової Інтернет-портал, де суб'єкти некомерційних організацій отримують 

інформацію про правила реєстрації та надання звітності, участі в конкурсах на надання 

державного соціального замовлення, можливості придбання і нерухомого майна та інші 

юридичні аспекти регулювання їх діяльності. Значний внесок у розширення інформаційних 

потоків, що надають електронні бюлетені та розсилки вносять БРОО» Об'єднаний шлях«, РОО» 

Білоруська Асоціація соціальних працівників«, го» Третій сектор«, МПГО» АКТ «Міжнародний 

консорціум» Євробеларусь" [1]. 

Реалізація другого аспекту розширення інформаційного поля для соціально орієнтованих 

некомерційних організацій може бути розглянута на прикладі ресурсних центрів. Їх 

функціональна роль в Білорусі полягає в наданні інформації для її одержувачів про найкращі 

практики, узагальненні та аналізі результатів господарювання соціально орієнтованих НКО, їх 

методичному забезпеченні. Вони надають інформацію про правила та критерії отримання 

державного соціального замовлення, урядові гранти, стипендіальні програми, конкурси 

соціального та творчого спрямування. Інформаційне поле таких центрів включає і 

консультаційну роботу з питань реєстрації НКО, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

механізмах ефективної реалізації соціальних проектів, способах і джерелах залучення 

фінансових ресурсів, юридичним аспектам, підтримуючи неформальні громадянські ініціативи 

на шляху їх становлення. 

Надаються послуги, наприклад, ресурсними центрами молодіжних ініціатив «Щаблі», 

створених у семи містах республіки, інформують ініціативних лідерів серед молоді про 

можливості розширення можливостей для їх взаємодії з партнерами громадянського 

суспільства; планування, реалізації та моделюванню безпеки поведінки; залучення до суспільно-

корисну діяльність, незалежно від членства в будь-якої молодіжної організації або наявності 
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уразливого стану; можливості участі у волонтерському русі, в розвитку персональних і 

професійних компетенцій. За підтримки дитячого фонду (ООН) ЮНІСЕФ на базі цього центру 

реалізуються інформаційно-освітні заходи для підлітків з проблем сталого розвитку 

національної економіки, Конвенції про права дитини, розвитку навичок 21 століття, в тому числі 

соціального проектування за методологією «АПШИФТ», підліткової участі, лідерства і 

парламентаризму та інші [2]. 

З 2021 в регіональних ресурсних центрах на базі обласних інститутів розвитку освіти та 

державних установ освіти прийнято до реалізації проект «Освіта рома – новий погляд у 

майбутнє» [3]. Цей проект здійснює консультаційну та інформаційну підтримку та методичну 

допомогу педагогам, які навчають дітей рома з апробації та впровадження інноваційних 

психолого-педагогічних технологій при їх навчанні. Формування позитивної громадської думки 

про культуру, історію, традиції рому здійснюється за допомогою проведення регулярних 

інформаційних кампаній. 

Обмежувальними чинниками інформаційних потоків у цьому секторі є: 

- відсутність постійного доступу до Інтернету або навичок по його використанню, що веде 

до обмеження цільових груп, які отримують соціальні послуги і навіть, не можуть бути охоплені 

ними; 

- недостатньо високий рівень соціальної реклами, що пропагує варіанти конструктивної 

соціальної активності та інформує одержувачів соціальних послуг про їх діапазон і способи 

надання, який обумовлений, перш за все, комерціалізацією засобів масової інформації; 

- нерегулярність дистанційного навчання фахівців і експертів всередині країни, і 

просторова недоступність довгострокового навчання за її межами; 

- обмеженість комунікаційних зв'язків некомерційних організацій з населенням, як 

одержувачами послуг, і підприємницькими структурами як суб'єктами, що здійснюють 

добровільні пожертви, та інші. 

У зв'язку з цим необхідно: 

- сприяння замовленню, створенню, розміщенню, просуванню соціальної реклами, що 

пропагує варіанти конструктивної соціальної активності. Ініціювання та проведення рекламно-

інформаційних кампаній за різними напрямками, з використанням різних методів і каналів 

комунікації. Наприклад, зустрічей, форумів з населенням, або просування спеціальних 

відеороликів. Залучення креативних фахівців до формування її макетів. Важливо здійснити 

оцінку якості цієї реклами і максимально наблизити її до соціальних замовлень. Передбачити 

варіативність її розміщення. Створити умови для реалізації проектів переможців творців 

реклами; 

- надання громадським об'єднанням інформації, отриманої в рамках соціологічних 

досліджень, виконаних на замовлення державних органів і підтримання відкритих і публічних 

досліджень громадської думки, що проводяться і з ініціативи некомерційних організацій; 

- формування регулярно діючих переговорних майданчиків в онлайн режимі для діалогу 

некомерційних організацій, влади та бізнесу; 

- розвиток інформаційної інфраструктури за допомогою підтримки діючих інформаційних 

ресурсів некомерційного сектора, місцевих інформаційних і рекламних агентств; 

- підтримка на конкурсній основі інтернет-сайтів, форумів, спеціалізованих мереж та 

майданчиків з розвитку громадянських ініціатив; 

- розширення практики дистанційного навчання, відео - та інтернет-конференцій з 

соціальними активістами; 

- формування критеріїв та механізму оцінки рівня інформаційної відкритості 

некомерційних організацій. 
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При цьому найважливішим принципом є виключення втручання в діяльність 

некомерційних організацій, маніпулювання ними за допомогою управління доступом до 

інформаційної підтримки. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН БІЗНЕСУ ТА СПОЖИВАЧА ПІД ВПЛИВОМ 

ПАНДЕМІЇ 

 

Пандемія коронавірусу COVID-19, оголошена Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, внесла кардинальні корективи у життєдіяльність підприємств, споживачів та політику 

країн світу. 

Однією з найочевидніших змін внаслідок настання пандемії є перехід у режим онлайн-

торгівлі. Помітною стала активність компаній у власних соціально-мережевих сторінках. 

Карантинні обмеження спричинили підвищення взаємодій споживачів з публікаціями компаній: 

«лайки», коментарі та поширення контенту. Відповідно, соціальні сторінки стали ідеальним 

місцем зустрічі продавця та покупця.  

Агенція Sprout Social провела дослідження щодо найбільш ефективного часу розміщення 

інформації в соціальних мережах. Нею встановлено, що для кожної соціальної мережі є 

специфічний час, коли залучення користувача з контентом є максимальним. Дані, зібрані в 

період із березня по квітень 2020 року, показали, що найкращим часом для публікації у 

Facebook є понеділок, середа та п’ятниця з 10:00 до 11:00. Для Instagram - понеділок, вівторок і 

п’ятниця об 11:00, а також вівторок 14:00. Для постів у Twitter найкращим часом є п’ятниця з 

07:00 до 09:00, причому на 09.00 припадає пік активності [1]. Отже, компанії можуть 

використати ці години для привернення уваги споживача до власного бренду та мотивувати 

його до здійснення покупки. 

Зміни відбулися і в методах комунікації брендів з клієнтами. Компаніям необхідно 

інвестувати у власну «онлайн-присутність». Ефективність комунікації напряму залежатиме від 

рівня залучення самої компанії у цей процес. Максимально доступний зворотній зв’язок та 

оперативна робота з відгуками, в тому числі і негативними – ось що підвищує репутацію 

компанії у онлайн-просторі [2]. 

Серед українських підприємців поширена хибна думка: відсутність негативних коментарів 

дорівнює успіху. Через це, на жаль, є багато історій щодо їх видалення та ігнорування, а також 

пустих обіцянок вирішити проблему чи навіть некоректної поведінки. Проте, успішне 

вирішення проблеми не лише зупинить потік негативу, але й підвищить прихильність 

споживачів. І звісно, отримуючи відгуки та пропозиції, перед компаніями відкривається 

можливість оперативно втілювати в життя цікаві ідеї, здобувши, таким чином, конкурентні 

переваги. В період кризи діалог з клієнтом важливий, як ніколи. Тож голосні заяви краще 

замінити реальними діями та результатами діяльності. Наприклад, замість абстрактного «ми 
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дотримуємось норм дезінфекції» чи «наша доставка безпечна» доцільніше показати як це 

відбувається. Перед споживачами відкриється новий образ відкритого та «прозорого» бренду, а 

онлайн-присутність дає безліч можливостей для цього. 

Одним із методів впливу на поведінку споживача, зокрема, на затримку його уваги на 

повідомленні компанії, є персоналізація комунікації. Шаблонні звернення та спілкування за 

брифом не викличуть особливих емоцій, а інколи й знизять зацікавленість клієнта. У період 

карантину (в т.ч. самоізоляції) багато людей відчувають самотність та тривогу. Звична записка з 

доставкою чи звернення по телефону на ім’я не вимагатиме значних інвестицій, але покращить 

настрій клієнту та виділить компанію серед конкурентів у його пам’яті.  

Позитивні емоції – рушійна сила щодо налагодження контакту бізнесу з споживачем [2]. 

Не варто акцентувати увагу на заборонах, недоступності чи іншому негативі. Нові реалії 

змушують компанії відчути нові потреби та тривоги споживачів, а також відповідно реагувати 

на них. Хоч пандемія стала вже невід’ємною частиною життя, досі у багатьох присутній страх 

фінансового провалу та переживання за власне здоров’я і родини. Прикладом оперативної 

реакції на фінансові страхи клієнтів є компанія Amazon, яка пропонує гнучкі варіанти 

розрахунку. Зокрема, купівля з розтермінуванням та можливістю виплати частинами за декілька 

місяців [3]. 

Небезпека зараження вірусом призвела до збільшення популярності нових сфер бізнесу. 

Наприклад, через страх перед інфекцією зріс попит на послуги клінінгових компаній. У 

майбутньому експерти прогнозують лише зростання цієї тенденції [2].  

Прикладом прояву ірраціональних страхів споживачів є ситуація, яка виникла з торговою 

маркою мексиканського пива «Corona Extra». Після перших звісток про коронавірус попит на 

цю марку пива стрімко знизився. За результатами лютневого опитування незалежного піар-

агентства 5W Public Relations, 38% опитаних американців нізащо не купили б пиво Corona, а ще 

14% не стали б замовляти його в публічному місці. За інформацією ЗМІ, зв'язок між пивом і 

коронавірусом намагалися знайти жителі Австралії, Індії, Індонезії, Нової Зеландії, Фінляндії та 

Японії [4]. Саме тому компаніям необхідно вести комунікаційну політику з врахуванням 

сучасних трендів. 

У кризу та період фінансової обмеженості цінова політика підприємств вимагає обачності 

та зважених рішень. Наприклад, підняття цін в час пандемії може загрожувати втратою клієнтів. 

Компанія Deloitte опублікувала результати дослідження настроїв споживачів: 43% опитаних 

планують купувати більше там, де з розумінням відреагували на кризу [5]. Тобто, з одного боку, 

підняття ціни дасть зростання прибутку в короткостроковому періоді, однак етичність та 

готовність підтримати своїх клієнтів у «скрутний час» сприятиме більш ефективному 

результату в майбутньому. 

Однак, т.с. дослідження Deloitte показує, що 40% опитаних все ж готові заплатити більшу 

ціну за товар, якщо на меті є підтримати локального виробника [3]. Багато власників малого 

бізнесу стикнулися з проблемою звільнення працівників через відсутність ресурсу оплачувати 

їхню роботу. Тож, підняття ціни можна розглядати не як метод боротьби за конкуренцію, а як 

можливість просто «вижити» у кризу. Через діалог з споживачем можна вплинути на його 

прихильність до бренду наголосивши на збереженні улюбленої клієнтами локації чи збереження 

команди. 

Отже, теперішня криза стане своєрідним каталізатором у свідомості споживачів в сторону 

якості, реальної пропозиції та етичного споживання. А власники бізнесу мають можливість 

навчитись краще розуміти споживачів, вміти налагоджувати з ними комунікацію та працювати в 

режимі форс-мажорів.  
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗІЦЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 

В УМОВАХ КАРАНТИНУ ПРИ АДВОКАТСЬКОМУ ЗАПИТІ 

 

Тема доступу до інформації про результати наданих медичних послуг в умовах карантину 

зараз є досить актуальною, оскільки багато представників державних органів та осіб із 

спеціальними повноваженнями, все частіше почали присилати свої запити на офіційні 

електронні адреси закладів охорони здоров’я, в тому числі приватної форми власності. 

В науковій літературі аспекти захисту права на лікарську таємницю та персональних 

даних, в тому числі в умовах каранину, досліджували такі науковці: Бачинський В. Т., Білецька Г. 

А., Варцаба Л. М., Ісмаілова У. Ш., Правосуд Р.О., Чабан О. А. та інші.  

Беручи до уваги широкий сектор досліджень в даному напрямку, не вирішеною 

залишається проблема застосування практичних інструментів захисту лікарської таємниці в 

умовах карантину при отриманні закладом охорони здоров’я адвокатського запиту.  

Так як, під час карантину, державою було вжито карантинні заходи щодо забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, на електронну адресу закладів охорони 

здоров’я часто почали приходити адвокатські запити щодо отримання інформації про 

конкретних фізичних осіб, що ймовірно можуть бути пацієнтами клінік. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

карантин це - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання 

поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Карантин встановлюється Кабінетом 

міністрів України відповідним рішенням (ст. 29, ст. 40 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» [1]), яке містить обставини, що призвели 

до карантину, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні 

профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, 

встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб. Такі обмеження 

адвокати трактують, як обмеження використання традиційних засобів зв’язку та направлення 

офіційних звернень до юридичних осіб через Укрпошту, - ніби, таким чином забезпечується 

мінімальний контакт осіб із матеріальними носіями та між фізичними особами, на противагу 

використовується електронна пошта для направлення скановані копій документів. Крім того, 

адвокати не враховують головного в таких зверненнях – поширення дії лікарської таємниці на 

будь-яку інформацію, яка стосується пацієнта медичного центру приватної форми власності. 

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні; медичні 
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працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків 

стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну 

сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених 

законодавчими актами випадків (ст. 286 Цивільного кодексу України [2], ч. 1 ст. 39-1 та ч. 1 ст. 

40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [3], Клятва лікаря, 

затверджена Указом Президента України від 15.06.1992 № 349 [4]). 

Статтею 145 Кримінального Кодексу України передбачена кримінальна відповідальність 

за незаконне розголошення лікарської таємниці, яка передбачена за умисне розголошення 

лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи 

службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки [5]. 

На підставі абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, 

керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено 

адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати 

адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і 

копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом [6]. 

Проте, саме відомості, які містять інформацію, що становить лікарську таємницю, і є 

інформацією з обмеженим доступом. Згідно ст. 16 Закону України «Про захист персональних 

даних» порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди 

суб’єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, 

або відповідно до вимог закону [7].  

З вище наведеного вбачаємо, що керівництву закладу охорони здоров’я, на адресу якого чи 

то електронною поштою, чи нарочно, чи Укрпоштою, − надійшов адвокатський запит про 

отримання будь-якої інформації про пацієнта, якщо адвокат не додав згоди пацієнта на 

відкриття такої інформації із нотаріально посвідченим підписом пацієнта, потрібно надати 

відповідь на такий запит протягом п’яти днів зі змістом про те, що запитувана інформація є 

такою, що містить лікарську таємницю, а тому є охоронюваною чинним законодавством 

України, та розкривається тільки за належно посвідченою згодою пацієнта. 

Слід зазначити, якщо адвокат додає до адвокатського запиту копію договору про надання 

юридичної допомоги пацієнту із прописаною там згодою пацієнта на розкриття лікарської 

таємниці, або якщо надає копію написаної власноруч і підписаної пацієнтом згоди на розкриття 

лікарської таємниці, то такі документи не є належними та достатніми для розкриття лікарської 

таємниці, оскільки адвокат не наділений повноваженнями посвідчувати підписи фізичних осіб 

(в ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» міститься вичерпний 

перелік професійних прав адвоката [6]). 

Отже, при отриманні електронною поштою адвокатського запиту про будь-яку 

інформацію щодо пацієнта із посиланням на умови карантину, заклад охорони здоров’я може 

представити відповідь тільки, якщо дозвіл на розголошення лікарської таємниці буде надано 

пацієнтом, письмово із підписанням його або в присутності уповноваженого представника 

медичного закладу із попередньою ідентифікацією пацієнта відповідно до його документів, що 

посвідчують особу; або такий підпис може бути посвідчений нотаріусом, або встановленою 

законом особою, що має повноваження посвідчувати такий підпис за відсутності нотаріуса. 

Крім того, якщо адвокат хоче отримати зворотну відповідь на адвокатський запит електронною 

пошто, то у згоді пацієнта повинна бути чітко вказана його згода на надсилання відповіді 

адвокату на конкретну електронну пошту. Тільки таким способом заклад охорони здоров’я 

приватної власності може забезпечити охорону законом обов’язок щодо не розкриття лікарської 

таємниці та унеможливити подальші претензії зі сторони самого ж пацієнта, інформація про 

якого запитувалася.  
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ІЗ КЛІЄНТАМИ СТРАХОВОЇ 

КОМПАНІЇ НА БАЗІ CRM-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Ефективне управління взаємовідносинами з клієнтами вимагає індивідуального підходу до 

кожного клієнта, аналізу взаємин з ними з метою виявлення найбільш перспективних. Для цього 

необхідно збирати і обробляти великі обсяги інформації з історії взаємин з кожним клієнтом. 

Для вирішення цих завдань і була активно розвинена концепція CRM (Customer Relationship 

Management - Управління Взаємовідносинами з Клієнтами), яка передбачає використання 

передових управлінських і інформаційних технологій для оптимізації взаємин з клієнтами.  

У вужчому трактуванні CRM – це прикладне програмне забезпечення для організацій, 

призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для 

підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів 

шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, встановлення і 

поліпшення бізнес-процедур і подальшого аналізу результатів [1].  

Головними CRM-завданнями в системі внутрішнього маркетингу страховка є: 

ідентифікація та утримання найбільш прибуткових клієнтів і компетентних працівників; швидка 

реакція на зміни ринку; підтвердження результативності маркетингових витрат і розроблення 

ефективних маркетингових заходів.  

Пріоритетом використання CRM-технологій у системі внутрішнього маркетингу є: 

налагодження взаємовигідної командної роботи в системі «акціонер − менеджер − персонал − 

клієнт»; змога пропонувати покупцеві дорожчі товари/ послуги і їх сервісний супровід; 

розширення клієнтської бази/нових сегментів ринку; збільшення споживчої рентабельності; 

зміцнення конкурентних переваг і створення певних перешкод для конкурентів. 

Вхідною інформацією для системи CRM є з одного боку дані, що характеризують клієнта: 

історія контактів (придбання страхових продуктів, запити на обслуговування, інформаційні 

запити, скарги і т.д.), його профіль (вік, прибуток тощо), історія придбання страхового покриття 

(вид страхування, кількість полісів, спосіб оплати, наявність заборгованості тощо), а з іншого 

боку – дані про страхову компанію та її підрозділи продажів (структура продажів, параметри 

поточного стану бізнесу тощо). Вихідною інформацією є агреговані дані та показники, нові 

https://zakon.rada.gov.ua/
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https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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знання, висновки – усе те, що може бути використане для оптимізації роботи компанії в цілому 

та її окремих працівників [2]. 

Таким чином, доречно виокремити наступні принципи CRM-систем: наявність єдиного 

сховища інформації, звідки будь-якого моменту доступні відомості про усі випадки взаємодії з 

клієнтом для користувачів (підрозділів), які мають відповідний рівень доступу; синхронізація 

управління множинними каналами взаємодії (в тому числі, і внутрішньо корпоративними); 

постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів та прийняття відповідних організаційних 

рішень – наприклад, і «сортування» клієнтів у контексті їхньої значимості для компанії, і 

розподіл завдань між працівниками підприємства [3]. 

Одна з основних функцій СRМ-системи – допомогти менеджерам планувати продажі, 

організувати управління угодами та оптимізувати канали продажів. Система дозволяє 

формувати матрицю крос-продажів і продуктово-сегментну матрицю, групувати клієнтів за 

різними параметрами і виявляти їх потенційні інтереси. 

Поступове запровадження в діяльність страхової компанії цієї концепції дозволить:  

- оптимально організувати управління маркетингом компанії, проводити маркетингові 

заходи, координувати маркетингові дії;  

- структурувати номенклатуру й управляти портфелем страхових продуктів;  

- налагодити, зберігати та розвивати взаємозв’язки з діючими та потенційними клієнтами;  

- створити свою власну надійну базу даних, що містить повну інформацію про діючих та 

потенційних клієнтів;  

- здійснити розподіл бази даних;  

- для кожного сектору налаштувати і пропонувати індивідуальні програми страхування;  

- обслуговувати діючих клієнтів на найвищому рівні; 

- забезпечити персоналізований сервіс на основі команд фахівців, які спроможні вирішити 

будь-яку проблему клієнтів [4]. 

Слід зазначити, що існує ряд причин, які перешкоджають повноцінному впровадженню 

систем CRM в практику українських страхових компаній, а саме:  

1) недооцінка стратегічної ролі CRM у забезпеченні конкурентоспроможності та 

підвищенні ефективності діяльності на страховому ринку;  

2) неготовність персоналу страховика до зміни принципів роботи з клієнтами; 

3) відсутність фінансових можливостей для переоснащення базових інформаційних 

систем;  

4) відсутність чіткої формалізованої методики оцінки та прогнозу ефективності 

впровадження систем CRM, яка могла б служити надійним інструментом підтримки прийняття 

рішення про інвестиції в реалізацію проектів [5]. 

Але, не враховуючи вищенаведені причини, варто застосовувати CRM-підхід, оскільки це 

сприяє оптимізації існуючих систем взаємодії з клієнтами, підвищенню їх лояльності та 

збільшенню прибутковості страхового бізнесу. Сучасна страхова компанія повинна прагнути до 

переходу від продуктоорієнтованої до клієнтоорієнтованої моделі свого функціонування. 

Страховим компаніям необхідно перейти від тези «продаємо ті страхові продукти, які 

можемо розробити» до тези «продаємо те, що потрібно страхувальнику, від яких ризиків вони 

хочуть отримати захист, яким чином цей захист повинен бути організований» [6]. 

Отже, використання CRМ-технологій дає можливість страховику інтегрувати й 

максимально ефективно використовувати всі джерела інформації про наявних і потенційних 

клієнтів, налагодити ефективну взаємодію між підприємством і персоналом та персоналом і 

клієнтами.  
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АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день економіка України розкривається для нас як та , яка має великий 

потенціал для високих темпів розвитку. Постає потреба у вивченні складників, які оцінюють 

фінансовий стан підприємства. У світовій практиці є різноманітні підходи , як визначають 

індикатори безпеки. Насамперед, їх визначають за станом та функціоналом сектору. 

Розроблення організаційно-методичних підходів, яка має за ціль – розробити таку систему 

оцінювання фінансової безпеки, яка змогла б чітко сформулювати завдання її функціонування[1, 

с. 292]. В Україні питання щодо соціально-економічної ситуації обумовлюється проблематикою 

забезпечення єкономічної безпеки. Економічна безпека – складна багатовекторна категорія, що 

визначає загальну мету, стратегічні пріоритети й критерії оцінки стану забезпечення стабільного 

економічного розвитку держави.  

Останні дані, щодо публікацій. Проблеми фінбезпеки на підприємництві вирішувались 

В.В. Вітлінського та Г.Т. Великоіваненко. [2, с. 51-54]. 

Основними етапами функціонування Системи є:  

1) формування інформаційної бази та системи індикаторів фінансової безпеки 

сектору державних фінансів;  

2) моніторинг та аналіз фінансової безпеки сектору державних фінансів;  

3) вироблення рекомендацій щодо коригування політики з метою посилення 

стійкості сектору державних фінансів України та запобігання наслідкам негативного впливу 

фінансових криз. 

Розробка мотодів оцінки рівня фінансової безпеки сектору показує основні індикатори в 

яких регулює граничні межі. Базується така методика на аналізі цих показників, для виявлення 

наперед загроз, які можуть виникнуту в майбутньому. Установи також можуть визначати рівень 

складових фінансової безпеки для аналізу підприємств, як вже вище сказано, загрози можна 

виявити, шляхом розрахунку та порівняння граничних значень[3, с. 6-8]. На мою думку, оцінку 

фінансової безпеки підприємства не можна зводити тільки до одного підходу чи методу, бо 

треба доцільно враховувати всі за та проти, щоб не припуститися помилок в майбутньму. Треба 

не забувати про головних та другорядних чинників та методів, зокрема, можна розглянути 

індикаторний метод, який зможе урегулювати нестабільність окремих факторі та підвищити 
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рівень безпеки на підприємстві. Ознайомитись з оцінкою рівня фінансової безпеки можна у 

вигляді схематичної структури, яка представлена на схема 1.1. 

 
Схема.1.1 - Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства [4, с. 

130]. 

Вважаю, що треба запровадити єкспрес – діагностику, яка зможе сама вирішувати всі 

підпртємницькі рішення та недопускати в них помилок. По-перше, ця діагностика, не буде 

займати багато часу, по-друге, оскільки, вона буде спиратися на показники у обліку, то вона 

зможе відображати куди і як рухаються ресурси підпримства. 

На данний момент не існує ефективного системного підходу, який здатний оцінити сектор 

державних фінансів. Тобто, є потреба розробити нові методичні підходи для чіткого аналізу та 

контролю у прийнятті управлінських рішень. Великий вклад у розробці проблем фінансової 

безпеки зробили зарубіжні науковці, однак є питання, які досі не розкриті, а саме [5, с. 260]: 

прогнозування загроз у бюджетному секторі та заходи, які посилять ефективність в бюджетній 

політиці. Розраховувати показники можна також щоквартально, спираючись на дані Державної 

служби статистики України. Бувають критичні та задовільні зони для економіки країни, якщо 

рівень фенансової безпеки сектору підвищується то це свідчить про правильно поставлені цілі, 

які були в зоні ключових проблем. 

Отже, проблематика розробки та оцінки безпеки підприємств на данний час знаходиться в 

процесі. За для ативних показників, які зможуть якісно впливати на потенціал країни, треба не 

мало зробити, а саме : розробити чіткі методи для реалізації та ліквідації всіх проблем, які 

з'являються в країні, окреслити план та ті показники, які будуть активними в крахні, та 

позбавлення неефективних методів та індикаторів, які навпаки заважають країні розвиватися.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОГО 

ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ 

 

Тестування програмних додатків активно розвивається, тому виникає нагальна 

необхідність розробки таких методів, які б забезпечували високу якість програмних засобів і 

мінімізували витрати на їх розробку. 

Процес контролю якості через проведення тестів полягає у послідовному втіленні 

наступних етапів: планування робіт (тест-менеджменту), під час якого визначаються цілі, 

інструменти, час та порядок перевірки, етапу проектування тестів, на якому проводиться їх 

побудова (тест-дизайн) та пріоритизація, етапу виконання зі складанням баг-репортів та 

підсумкового аналізу отриманих результатів.  

Веб-застосуваннями називаються будь-які додатки, що взаємодіють з користувачем за 

допомогою веб-інтерфейсу та, як правило, реалізовані з використанням клієнт-серверної 

архітектури. Клієнтська частина додатків створюється за допомогою мов HTML, CSS та 

JavaScript, а серверна – через поєдання мов програмування PHP, Python, Ruby, Java або Perl з 

базами даних MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL або Oracle і серверним програмним 

забезпеченням (наприклад, Apache Web Server). Комплексна модель забезпечення якості веб-

застосувань включає в себе ручний контроль, верифікацію та проведення тестування [1]. 

Основними видами тестів, які мають проводитись для комплексної послідовної перевірки 

веб-додатків є функціональні та нефункціональні тести. Нефункціональні тести включають в 

себе перевірку роботи застосування в різних конфігураціях, зручності інтерфейсу, надійності, 

безпеки даних, масштабованості та економічної доцільності згідно стандарту ISO/IEC 

25010:2011. Для забезпечення потрібного рівня якості програмного продукту після першої 

ітерації тестових робіт виконується повторне, підтверджуюче або регресійне тестування, що має 

на меті перевірку того, чи дійсно всі виявлені баги були успішно виправлені, та чи не виникли 

нові баги, спричинені внесеними змінами.  

Для організації тестування веб-застосувань слід виконувати комплекс із тестів наступних 

видів: конфігураційного тестування, що має за мету перевірку коректності роботи додатку на 

різних платформах та в різних умовах (наприклад, в різних браузерах або з різним розміром 

екрану), тестування продуктивності, функціонального тестування, тестування безпеки, Usability-

тестування та тестування, пов'язаного зі змінами, основна мета якого - пересвідчитись, чи не 

нашкодило додатку виправлення помилок, виявлених під час попередньої ітерації тестування. 

Для автоматизації рутинних робіт, властивих ручному тестуванню, рекомендується 

використовувати засоби автоматизації. До найбільш поширених програмних продуктів 

автоматизації відносять Selenium, Katalon Studio, UFT, Test Complete та Watir, кожен з яких має 

свої переваги в залежності від виду та характерних особливостей веб-застосування [1,2].  

Враховуючи складність програмних продуктів, мануальне або ручне тестування 

демонструє дуже низьку ефективність. Саме тому найбільш актуальним на даний момент є 

використання автоматизованого тестування, при якому основні функції та етапи тесту, такі як 

запуск, ініціалізація, виконання, аналіз і видача результату, здійснюються автоматично за 

допомогою спеціальних програмних інструментів. Існує два основних підходи до автоматизації 

тестування: тестування на рівні коду і GUI-тестування.  

На рисунку 1 представлено узагальнену структуру системи автоматизації тестування, в 

якій створюється та зберігається наступна інформація:  
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− набір тестів, достатній для покриття тестованого додатку у відповідності до 

обраних критеріїв тестування – як результат ручної або автоматичної розробки (генерації) 

тестових наборів і драйвер/монітор пропуску тестового набору.  

− результати прогону тестового набору, зафіксовані в Log-файлі.  

Підсистема
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статистики
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Рисунок 1 – Узагальнена структура системи автоматизації тестування 

 
Log-файл містить траси («протоколи»), що представляють собою реалізовані при 

тестовому прогоні послідовності деяких подій (значень окремих змінних або їх сукупностей) і 
точки реалізації цих подій на графі програми. У складі трас можуть бути присутніми 
послідовності явно та неявно заданих міток; трас, які задають шляхи реалізації на 
управляючому графі програми; сукупностей значень змінних на цих мітках; величини 
проміжних результатів, досягнених на деяких мітках, тощо.  

Статистика тестового циклу містить: результати пропуску кожного тесту з тестового 
набору та їх порівняння з еталонними величинами, факти, що послужили основою для 
прийняття рішень про продовження або закінчення тестування, а також критерій покриття та 
міру його задоволення, досягнуті в циклі тестування [3].  

Результатом аналізу кожного прогону є список проблем у вигляді помилок і дефектів, які 
заносяться в базу розвитку проекту. Далі відбувається робота над помилками, за якої кожна 
проблема ідентифікується, відноситься до відповідного модулю та спрямовується до 
розробника, що забезпечує їй певне рішення (виправлення або віднесення до списку відомих 
проблем, вирішення яких з тих чи інших причин відкладається) в наступному білді. 
Виправлений білд спрямовується на наступний етап тестування і цикл повторюється, поки не 
вдастся досягнути потрібної якості програмного застосування. За такого ітераційного процесу 
засоби автоматизації тестування забезпечують швидкий контроль результатів виправлення 
помилок і перевірку рівня якості, досягнутого в продукті [4]. 

Для розробки функціональних тестів та тестування веб-застосування пропонується 
використання наступних технологій: Sellenium Web Driver, Maven, Intellij Idea, Selenium IDE. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Реалізація державної політики України у сфері освіти направлена на розвиток автономії 

закладів вищої освіти, гармонізації освітнього процесу, наукових досліджень та бізнесу, 

підвищення якості освітніх послуг. Реформування управління освітою, прагнення України 

увійти в загальноєвропейський освітній простір змушує державу розбудовувати систему 

зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Одним із основних інструментів державного 

регулювання освітньої діяльності та забезпечення якості освітніх послуг є система ліцензування, 

що дозволяє проводити зовнішню оцінку спроможності надавати освітні послуги закладами 

вищої освіти, при цьому зберігаючи повагу до їх автономії [1]. 

Ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти є одним з найважливіших 

інструментів системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та механізмом реалізації 

державної політики, спрямованої на гарантування спроможності юридичних осіб надавати 

освітні послуги у сфері вищої освіти. Держава несе безпосередню відповідальність перед 

здобувачами освіти, роботодавцями і суспільством за розроблення ефективної регуляторної 

політики в частині ліцензування, за розроблення і постійне вдосконалення ліцензійних умов, за 

належну організацію та функціонування механізму ліцензування. 

Акредитація – процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права 

провадити освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до 

вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення. [2, 3] (див. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  ̶ Організаційна структура державного регулювання ліцензування освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 
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Держава, яка відповідальна перед своїм суспільством і перед конкретними громадянами 

за належне функціонування ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти та гарантує 

спроможність ліцензованих нею закладів вищої освіти провадити відповідну діяльність на 

належному рівні, не мала б кардинально змінювати механізм ліцензування декілька разів 

протягом п`яти років. Ці зміни не повинні стосуватися концептуальних засад ліцензування, що 

призводить до необхідності закладам вищої освіти переоформляти видані їм раніше ліцензії (не 

змінюючи по суті зміст своєї діяльності), швидко шукати (або «штампувати») професорів і 

доцентів для виконання нових ліцензійних вимог чи робити якісь інші речі, які не стосуються 

або виходять далеко за межі «мінімальних» ліцензійних умов, що гарантують «спроможність» 

надавати послуги у сфері вищої освіти, а не її якість. Вдосконалення мало би більше 

стосуватися іншого інструменту забезпечення якості вищої освіти – акредитації освітніх 

програм, зокрема встановленню вимог до акредитації. 

На сьогоднішній день ЗВО практично не проводиться комплекс інформаційно-аналітичної 

роботи на стадії прийняття рішення про ліцензування спеціальності, а також відкриття освітньої 

програми, що призводить до неефективної діяльності в ринкових умовах, оскільки заклад вищої 

освіти змушений продавати той товар (освітню послугу), що виробляє, а результативність 

ліцензійної діяльності є суперечливою і не завжди ефективною. З метою прийняття рішення про 

запровадження нових спеціальностей та розробки нових освітніх програм за вже існуючими 

спеціальностями ЗВО має проводити комплексні дослідження, що передбачають сегментацію 

ринку освітніх послуг та об’ємної інформаційно-аналітичної роботи у вивченні потреб цільових 

груп стейкхолдерів (як зовнішніх, так і внутрішніх); пропозицій та унікальності освітніх 

програм на ринку освітніх послуг; розподіл освітніх послуг на ринку; можливих конкурентів як 

в регіоні, так і в Україні; якість надання освітніх послуг; ціноутворення; проводити аналіз 

власних ресурсів для започаткування нових освітніх програм та витрат, необхідних для їх 

запровадження [4]. 

Налагодження ретельної інформаційно-аналітичної роботи ЗВО вимагають і останні зміни 

в законодавстві про вищу освіту 2020 р. в частині ліцензування освітньої діяльності, відповідно 

до яких ЗВО отримуватимуть ліцензії на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

окремо на кожен рівень вищої освіти, а не за спеціальністю на кожному рівні вищої освіти. 

Маючи ліцензію на освітню діяльність в межах певного рівня вищої освіти заклад зможе 

запроваджувати освітні програми за будь якою спеціальністю з дотриманням Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Отже, керівництво ЗВО здійснюючи управлінську діяльність повинно використовувати 

принцип інформаційної достатності, від якого залежить ефективність внутрішнього управління 

закладом, та принцип прогностичності внутрішнього управління, оскільки заклад має постійні 

зв’язки із зовнішнім середовищем, від яких залежить його діяльність і враховує багато факторів, 

зокрема економічні і соціальні.  
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ФОРТРАН-ПРОГРАМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Незважаючи на те, що алгоритмічна мова Фортран була сформована в далекому 1957 році 

відповідно орієнтованими для виконання поставлених завдань спеціалістами корпорації IBM, її 

значення для економічних розрахунків не зменшується і нині. Вона підходить як для проектних 

розрахунків, так і для виконання суперобчислень на ЕОМ. Вона носить модульно-

структурований характер побудови, є, як й інші в своєму класі, об’єктно-орієнтованою та 

підтримує технологію паралельного програмування.  

Прикладне програмування вже давно стало наочним способом нейтралізації соціальних 

ризиків при вирішенні освітніх задач. Як відомо, точність економічної науки визначається і 

забезпечується підкріпленими математичними співвідношеннями соціально-економічних явищ і 

процесів [4], починаючи уже від підготовки необхідної статистичної бази для подальшої 

процедури здійснення цілеспрямованого наукового економічного моніторингу.  

Так, у випадку, коли: 

∫
5𝑥 + 2

𝑥2 + 2𝑥 + 4
=? 

WIDPOWID=2LN(X^2+2X+4)+-4ARCTG(X+1/SQRT(4-0))+C 

∫
9𝑥 + 4

𝑥2 + 2𝑥 + 3
=4𝐿𝑁(𝑋2 + 2𝑋 + 3) + −3𝐴𝑅𝐶𝑇𝐺 (𝑋 +

1

√3
) + 𝐶 

Тіло програми на мові програмування Fortran, найпершій чисто обчислювальній мові, 

реалізується як послідовність операторів, окремі з яких мають мітки. Змінні програми не 

описуються. Для присвоєння їм значень використовується оператор присвоєння, який одночасно 

визначає тип, котрий звичайно є числовим. Цикли реалізуються оригінальним оператором do. 

Ввід даних здійснюється оператором read, вивід даних – оператором print. Формат вводу чи 

виводу задається спеціальним оператором format. В обчисленнях використовуються стандартні 

математичні функції. Програма 1А на мові Fortran: 

 m=3 

 n=4 

 p=5 

 q=6 

 x1=-5 

 x2=+5 

 print 140 

 read 141 m 

 print 142 

 read 143 n 

 print 144 

 read 145 p 

 print 146 

 read 147 q 

 print 150 

 read 151 x1 

 print 152 
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 read 153 x2 

140 format('Введіть параметр M') 

141 format(1i2) 

142 format('Введіть параметр N') 

143 format(1i2) 

144 format('Введіть параметр p') 

145 format(1i2) 

146 format('Введіть параметр q') 

147 format(1i2) 

150 format('Введіть поч. значення інтеграла') 

151 format(1i2) 

152 format('Введіть кін. значення інтеграла') 

153 format(1i2) 

 print 276 

 print 277 

 print 278 

276 format('===================================') 

277 format(' M N p q ') 

278 format('===================================') 

300 print 310 m,n,p,q 

310 format(1f13.2,3f7.2) 

 x=x1 

 f1=-4*log10(x^2+4*x+5)+2x+9arctan(x+2) 

 x=x2 

 f2=-4*log10(x^2+4*x+5)+2x+9arctan(x+2) 

 y=f2-f1 

 print 350 

350 format('Відповідь ',1f13.2) 

 stop 

 end 

Метод програмування економічних ризиків – дієвий спосіб визначення ефекту 

проходження тих чи інших бізнес-процесів на мікрорівні та інвестиційних процесів на 

макрорівні. Це дозволяє практично миттєво приймати правильні господарські рішення в умовах 

одночасної нестабільності національної економіки країни, чутливості її соціального сектору та 

турбулентності міжнародного оточення. Після насичення віртуальною реальністю ринків 

мобільного зв’язку, електронного соціального спілкування, акценти змістяться в сторону 

інтеграції т.зв. інтернет-речей та додаткової реальності, що цілком відповідає вимогам четвертої 

промислової революції і може бути реалізовано в найближче десятиліття. В Україні на даному 

етапі соціальні ризики ІКТ набувають дедалі більшого значення, по-перше, через широке 

проникнення Інтернету та його проектів в усі сфери суспільного життя, і, по-друге, через 

поступовий перехід державного механізму на платформи електронного урядування. 
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ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН У СТИМУЛЮВАННІ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

ІТ-сфера – це вид діяльності, в якому працюють доволі мобільні фахівці, які зазвичай 

здатні працювати в будь-якій компанії світу та конкуренція за перспективні стартапи не 

обмежується кордонами країн. Оскільки сектор ІКТ є одними із найбільшими темпами розвитку, 

питання як саме створити умови для розвитку сектору інформаційних технологій в Україні є 

актуальним. 

Перше на що звертається увага при розміщенні ІТ-компаній – це оподаткування країни. 

Для цього можна порівняти країни, які схожі за рівнем розвитку на Україну та мають високі 

темпи розвитку цієї сфери діяльності.  

У Естонії оподаткування є головною конкурентною перевагою. Фірми, що виробляють і 

експортують послуги ІТ-сектору сплачують на нульовою ставкою оподаткування ПДВ, податок 

на прибуток, що стимулює реінвестування компанії в тій же країні. Також компаній можуть 

засновувати нерезиденти країни, та керівник може не нараховувати собі заробітну плату (та не 

платити відповідні податки).  

В Індії план підтримки експорту ІТ-технологій у 2020 році було скасовано і тепер країна 

заохочує розвиток і збереження бізнесу всередині держави. Тут діє план підтримки стартапів 

відповідно до якої дані компанії отримують привілеї податкові канікули, мають ставку податку 

на прибуток у розмірі 0% та звільняються від перевірок. Також загалом в Індії компанії 

звільнені від сплати ввізних мит. 

У близькій до нас держави Білорусі ще з 2005 року була створена програма Парк високих 

технологій, відповідно до якого резиденти програми звільняються від сплати великої кількості 

податків. Серед них нульові ставки мають податок на прибуток, ПДВ, офшорний збір та нульова 

ставка митних зборів, що справляються з імпорту технічного обладнання. Крім того, якщо 

компанія знаходиться в Парку і не здається в оренду, то учасникам програми не потрібно 

платити податки на нерухомість..  

Серед розвинених країн цікавим є досвід Канади. Держава забезпечує фахівців Startup-

візами, що дає змогу жити та працювати у країні та наявний дієвий механізм повернення 

податкових виплат, зокрема і на членів сім’ї, що супроводжують. У Китаї підприємства ІТ-

сектору сплачують нижчу ставку податку на прибуток, а якщо займаються НДДКР можуть не 

сплачувати ПДВ та митні збори на імпортне обладнання [1].  

Також необхідно розглянути досвід країн загалом для стимулювання експорту сфери 

послуг. Окрім податкових преференцій, застосовується така діяльність як [2]: 

• кредитування та страхування. У США надається пряме кредитування та страхування 

кредитів, в Австралії фінансується експорт банківськими установами, у Мексиці існує 

спеціальна інституція «Банкомекст» для надання експортних кредитів та гарантій; 

• загальнодержавна підтримка експорту – інформування, програми просування 

національного бренду, розбудовування іміджу країни, проведення досліджень політичного та 

економічного середовища, надання послуг з підтримки експорту; 
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• надання допомоги у розвитку певної галузі – технічна допомога, спеціалізовані 

дослідження, гранти на тренінги та конференції тощо. 

Окремо слід зазначити, що у будь-якій сфері діяльності державі необхідно стимулювати 

науково-дослідну діяльність. R&D зазвичай заохочується податковими пільгами, грантами, 

кредитуванням.  

Для фактичної реалізації перелічених дій держава ефективним є не тільки законодавчі 

зміни, але і розробка чинних програм. Розглянемо на прикладі програм і ініціатив Канади [3]. 

Для розвитку саме ІТ-сфери, як розвитку фірм, так і підготовці фахівців актуальними є наступні 

програми. The Accelerated Growth Service допомагає бізнесу, що розвивається отримати доступ 

до ключових державних послуг, необхідних для зростання – фінансування, експорт, інновації та 

бізнес-консультації. The Accessible Technology Program співфінансує інноваційні проекти, що 

очолені приватним сектором, неприбутковими організаціями та науково-дослідними 

інститутами для розробки нових допоміжних та адаптивних цифрових пристроїв та технологій. 

Canada's Digital Charter - це ініціатива для забезпечення лідерства Канади у цифровій економіці 

та економіці, що заснована на Big Data. CanCode - це програма, що інвестує ініціативи, які 

забезпечують освітні можливості для кодування та розвитку цифрових навичок канадській 

молоді від дитячого садка до 12 класу. 

За даними рейтингу Global Services Location [4], який досліджує привабливість економіки 

для ведення компаніями підприємницької діяльності у сфері послуг найбільший вплив на вибір 

країни справляє фінансова привабливість (середня зарплата фахівців сфери, вартість 

інфраструктурних витрат, податковий тягар, корупція, зміна обмінного курсу) – близько 40%, 

навички та доступність людських ресурсів (загальна кількість населення від 15 до 39 років, 

якість підготовки фахівців, мовні навички) – близько 30% та бізнес-середовище (економічні та 

політичні ризики, місце у рейтингу Globalization Index, рівень захисту інтелектуальної 

власності) також близько 30%. 

Україна займає 24 місце серед 50 досліджуваних країн-лідерів ІТ-аутсорсингу. 

Також необхідною частиною загального розвитку будь-якої сфери є довгострокова 

стратегія. Наприклад, Німеччина у 2014 прийняла Стратегію розвитку високих технологій в 

рамках якої пріоритетом розвитку цифрової економіки є «Промисловість 4.0», смарт послуги, 

смарт дані та хмарні технології. Згідно з цією програмою Промисловість 4.0 сприяє підтримці 

науки та розвитку безпеки інформаційних технологій. У програмах «Смарт дані» та «Надійні 

хмарні технології» Уряд сприяє розвитку та тестуванню інноваційних послуг, використанню 

технологій «big data» суб’єктами середнього бізнесу. 

У Бразилії була розроблена та впроваджена програма, що направлена на зменшення 

технологічного розриву між Бразилією та розвиненими країнами. Відповідно до програми уряд 

Бразилії планує виділити близько 4,25 млрд дол. США у вигляді податкових стимулів та інших 

форм підтримки приватних інвестицій в ІКТ. 

Спираючись на все вищезазначене, можна стверджувати, що Україна вже робить великі 

кроки для розвитку ІТ-сектору в країни. Розроблена спеціальна система оподаткування Дія City 

згідно з яким учасники програми отримують податкові пільги та преференції. Податок на 

прибуток, податок на доходи фізичних осіб з нульовими дивідендами, податок на доходи 

фізичних осіб з продажу частки в статутному капіталі стартової компанії встановлюється за 

нульовою ставкою податку. План також передбачає спеціальні податки на працю - податок на 

доходи фізичних осіб становитиме 5% від мінімальної заробітної плати, а єдиний соціальний 

внесок становитиме 22% від мінімальної заробітної плати. 

Та Україні все ще необхідно вирішити ряд проблем, для стимулювання експорту послуг. 

Серед них: відсутність адекватної нормативно-правової основи, ефективних систем 

оподаткування, законодавчі обмеження; низька концентрація капіталу, брак коштів на 

переобладнання технічної бази та створення нових основних фондів, недостатній розвиток 



131 
 

малих і середніх підприємств; несприятливий інвестиційний та інноваційний клімат, 

підвищення транспарентності ведення бізнесу й корупція; недостатній розвиток наукомістких 

секторів, зокрема, сектору інформаційно-комунікаційних послуг з такими новими галузями, як 

електронна й мобільна торгівля, що базуються на мережі Інтернет [2].  
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

ОБЛІКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

Ефективне використання інформаційної підтримки є не лише виконання повсякденних 

завдань, а й досягнення стратегічних цілей економічного розвитку. З метою посилення 

конкурентних позицій підприємства необхідно підвищувати рівень інформаційного 

забезпечення, що підвищить ефективність та чіткість прийняття управлінських рішень, та 

стабілізує його фінансовий стан. 

Головною вимогою до ефективної організації інформаційного забезпечення управління 

бізнесом є використання бухгалтерських та інформаційних ресурсів на основі ідеї ресурсного 

циклу. 

Використання та функціонування інформаційних технологій, створення інформаційних 

ресурсів, інформаційного ринку та інформаційного простору є найважливішим напрямом 

розвитку будь-якого господарюючого суб’єкта на мікро-, мезо- та макрорівнях. Специфічною 

рисою глобального ринку інформації є те, що його стан та рівень розвитку виступають 

одночасно і результатом, і умовою функціонування економіки, оскільки це пов’язано з 

інформаційними потребами зацікавлених споживачів і з можливостями пропозиції сучасних 

інформаційних технологій. Такого трактування інформаційного ринку дотримується Л.С. 

Веретін [1]. На основі аналізу дослідження, я вважаю, що рекомендується сформулювати 

національну інформаційну політику, спрямовану на реалізацію ефективних заходів 

уповноважених державних органів для підтримки розвитку ринку інформаційних продуктів і 

послуг. 

Зростання необхідності інформаційної підтримки для управління розвитком вітчизняних 

підприємств як на мікро-, так і на макрорівнях, на думку сучасник дослідників, потребує 

розроблення та реалізації регіональної програми щодо розвитку інформаційної інфраструктури 

підприємств, яка слугуватиме підтримці та стимулюванню їхнього розвитку в межах 

регіональної інформаційної політики. Організація інформаційної політики забезпечить 

накопичення та концентрацію інформації в межах вищезазначеної інформаційно-аналітичної 

структури, визначить взаємозв’язок і системність інформаційної взаємодії, сформує передумови 

інформаційного забезпечення з метою розроблення стратегії сталого розвитку підприємств. 

Отже, вдосконалення системи забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами 

https://thepage.ua/ua/special-projects/podatkove-stimulyuvannya-it-industriyi-svitovij-dosvid
http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2017/13.pdf
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господарювання шляхом створення єдиної регіональної інформаційно-аналітичної структури 

для підтримки сталого розвитку підприємств дасть змогу створити інформаційні ресурси з 

більш високою споживчою корисністю, як на регіональному рівні, так і на конкретному 

підприємстві [2]. 

Основним елементом в управлінні будь-якої системи є система підтримки прийняття 

рішень (СППР). ЇЇ призначення полягає в інформаційному та ресурсному забезпеченні 

підтримки і прийняття управлінських рішень через організацію відповідних аналітичних 

процедур, а також забезпечує довгострокову фінансово-економічну діяльність суб’єктів 

господарювання. Основним призначенням СППР є відображення кількісних оцінок 

управлінських рішень, що базуються на даних, одержаних у результаті проведення 

обчислювальних експериментів. Інформаційні системи діяльності підприємств і підтримки 

прийняття рішень щодо його розвитку, на нашу думку, слід поділити на три групи [3]:  

1) інформаційні системи як основи для прийняття довгострокових рішень про стратегію 

розвитку підприємства (більше 1 року);  

2) інформаційні системи як основа для прийняття управлінських рішень у 

короткотривалому періоді (менше 1 року);  

3) інформаційні системи як основа для виконання управлінських рішень на 

адміністративному та оперативному рівнях (щоденно, щодекадно, щомісячно).  

Це дозволить створити основу для відображення реальних умов (швидкості) накопичення 

та обробки інформації про управлінські рішення та визначити фактичний фіксований стан у 

відповідний час. Тому структурування та систематизація елементів інформаційного простору 

підприємства забезпечує принцип інтеграції всіх його елементів. Ці системи утворюють 

ієрархічну структуру потоку інформації. 

Поява нових видів обчислювальної техніки та розвиток інформаційних технологій, а також 

сучасних підходів в управлінні і забезпеченні потреб адміністрації підприємства в необхідній 

інформації розширили сферу застосування обліку і використання обліково-аналітичної 

інформації. Під впливом різних чинників та в умовах взаємодії виробничо-господарських та 

інформаційних сфер визначається зміст та вимоги до обліково-інформаційного забезпечення 

управління діяльністю підприємства залежно від інформаційних потреб, що дає змогу 

констатувати про їхній синергетичний ефект [4]. 

Для систематизації потоку інформації та ведення всебічного та об’єктивного обліку 

важливо забезпечити компанії комп’ютерними програмами. На мою думку, що є доцільним і 

зручним розробити уніфіковану (єдину) програму автоматичного бухгалтерського обліку та 

застосовувати її у всіх формах власності підприємств. 

Використання імітаційного моделювання під час прийняття управлінських рішень дасть 

змогу підвищити рівень планування та бюджетування, збільшити точність планів виробництва, 

які розробляються з метою стратегічного управління, та допоможе окреслити потенційні 

можливості й перспективні напрями розвитку підприємства. Впровадження інформаційно-

керуючої системи дає змогу робити інноваційне моделювання щодо впровадження наукових 

досліджень у практичну діяльність підприємств [4].  

Розроблена система управління інформацією дозволить створити багатоступеневу 

ієрархічну систему доступу до управлінської інформації на основі структуризації та єдиної 

класифікації елементів як самої системи, так і інформаційного комплексу підприємств загалом. 

Розвиток сучасного суспільства сприяв швидкому зростанню інформації, що 

використовується для управління. Крім того, функціонування вітчизняних підприємств в 

ринкових умовах та на тлі глобалізації вимагає від них плавності та ефективності прийняття 

управлінських рішень. Вищезазначене підтверджує попит на організаційну модель 

інформаційно-керуючої системи для управління, від ефективності якої визначається кінцева 

результативність функціонування кожного підприємства. 
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В 

ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ 

 

Проблема захисту інформації всередині інформаційних систем підприємств набула 

особливого значення у зв’язку з необхідністю забезпечення стабільності та надійності їх роботи, 

в тому числі з використанням інформаційного обміну та комунікацій за допомогою засобів 

мережі Інтернет. 

Забезпечення захисту розділяється на правове, організаційне, інформаційне, технічне, 

програмне, математичне, лінгвістичне та нормативно-методичне. Технічним захистом 

називають діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-технічними заходами 

конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Вся сукупність технічних засобів 

поділяється на апаратні і фізичні. Окремо також виділяють програмні і апаратно-програмні 

засоби.  

В загальному значенні під криптографією розуміють сукупність методів перетворення 

даних, спрямованих на приховання їх інформаційного змісту. В свою чергу криптографічна 

система захисту інформації являє собою сукупність криптографічних алгоритмів, протоколів і 

процедур формування, розподілу, передачі й використання криптографічних ключів, а ключ – це 

конкретний секретний стан певних параметрів алгоритму криптографічного перетворення 

даних, що забезпечує вибір тільки одного варіанта перетворення з усіх можливих для даного 

алгоритму.  

Вся множина криптосистем ділиться на два класи: криптосистеми з симетричним ключем 

та криптосистеми з несиметричним ключем. Окремо використовуються технологію 

криптографічного контролю цілісності, що базуються на використанні хеш-функцій та 

електронно-цифрових підписів. Хеш-функція являє собою перетворення даних з використанням 

однобічної функції, реалізованої, як правило, засобами симетричного шифрування зі 

зв’язуванням блоків.  

Надійна і захищена інформаційна система визначається як система, що використовує 

достатні апаратні і програмні засоби для того, щоб забезпечити одночасну достовірну обробку 

інформації різного ступеня секретності різними користувачами або групами користувачів без 

порушення прав доступу, цілісності та конфіденційності інформації і підтримує свою 

працездатність в умовах впливу на неї сукупності зовнішніх і внутрішніх загроз [1]. Практична 

реалізація системи захисту залежить від багатьох чинників: виду і розміру бізнесу, предметної 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_28
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області діяльності компанії, типу інформаційної системи, ступеня її розподіленості і складності, 

топології мереж, використовуваного програмного забезпечення.  

Основою формального опису системи захисту традиційно вважається модель системи 

захисту з повним перекриттям (рисунок 1), в якій розглядається взаємодія області загроз, 

захищаємої області та системи захисту. Таким чином маємо три множини: itT =  – множина 

загроз безпеки, 
joO =  – множина ресурсів захищеної системи, kmM =  – множина механізмів 

безпеки інформаційної системи.  

Елементи цих множин знаходяться між собою в певних відносинах, що власне і 

утворюють систему захисту. Для опису системи захисту зазвичай використовується графова 

модель. Множина відносин «загроза-об’єкт» утворює дводольний граф ( OT , ). Мета захисту 

полягає в тому, щоб перекрити всі можливі ребра в графі. Це досягається введенням третього 

набору M , в результаті чого виходить тридольний граф ( OMT ,, ). Розвиток моделі передбачає 

введення ще двох елементів (рисунок 2.):  

− V  – набору вразливих місць, який визначається підмножиною декартового добутку 

= jir otvOT ,: . Під вразливістю системи захисту розуміють можливість створення іншої 

загрози T  щодо об’єкта O .  

− B  – набору бар’єрів, який визначається декартовим добутком = kjil motbMV ,,: , що 

представляє собою шляхи здійснення загроз безпеки, перекриті засобами захисту. В результаті 

отримуємо систему, що складається з п’яти елементів  BVOMT ,,,,  i описує систему захисту 

з урахуванням наявності вразливостей [2]. 

 
Рисунок 1 – Модель системи захисту з повним перекриттям 

 
Рисунок 2 – Модель системи захисту, що містить вразливості 

В системі з повним перекриттям для будь-якої вразливості існує бар’єр, що її усуває. 

Іншими словами, в подібній системі для всіх можливих загроз безпеки існують механізми 
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захисту, що перешкоджають здійсненню цих загроз. Дана умова є першим фактором, що 

визначає захищеність інформаційної системи. Другим фактором вважається міцність і 

надійність механізмів захисту. В ідеалі кожен механізм захисту повинен виключати відповідний 

шлях реалізації загрози [2,3]. 

Система захисту інформаційного забезпечення підприємства в цифровому просторі може 

буди представлена моделлю захисту інформації в інформаційній системі за допомогою 

програмно-апаратних та криптографічних засобів.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 

РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 
За останні декілька десятиліть в світі відбулися значні зміни, в результаті яких все більшої 

важливості почало набувати питання автоматизації розробки веб-сайтів та  

веб-додатків, спрямованих на підтримку бізнес-діяльності за допомогою мережі Інтернет.  

Процес розробки типового веб-сайту складається з дослідження предметної області, 

моделювання майбутнього програмного продукту, циклів його розробки та тестування, а також 

впровадження в експлуатацію і супроводу. Будь-який веб-сайт являє собою сукупність сторінок 

та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет та об’єднаних як за змістом, так і за 

навігацією під єдиним доменним ім’ям. До команди для реалізації проектів розробки веб-сайтів 

як правило залучаються керівник розробки, бізнес-аналітики, проектувальники додатків, 

маркетологи, дизайнери, фронт-енд та бек-енд програмісти, верстальники, юзабіліті-інженери, 

тестувальники, спеціалісти зі створення контенту, оптимізатори сторінок та системні 

адміністратори та використовується комплекс з технологій для верстання (HTML, CSS), 

програмування на стороні клієнта (Javascript, Ajax) та стороні сервера (PHP, Python, Perl, 

ASP.NET, node.js) та СУБД (Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, 

MongoDB, MariaDB, CouchDB). Автоматизувати процеси використання даних технологій можна 

за допомогою систем управління контентом (CMS) [1].  

До основних функцій будь-якої CMS можна віднести: надання інструментів для створення 

контенту, організації спільної роботи над ним, його класифікації та індексування; зберігання 

вмісту, контроль його версій, дотримання режиму доступу, управління потоком документів; 

публікацію та подання інформації у вигляді, зручному для навігації та пошуку; візуальні 

(WYSIWYG) редактори для редагування інформації без використання мов програмування та 

розмітки; можливість встановлення додаткових модулів і плагінів; візуалізацію, завдяки якій 

користувач може побачити створюваний контент до відправки його на сайт; управління 

документообігом, виконання архівації контенту та його видалення. 
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Одним із найважливіших складових етапів будь-якого проекту веб-розробки – від 

найпростіших блогів до масштабних інтернет-магазинів – є створення бази даних, що 

служитиме фізичним відображенням інформаційної моделі предметної області проекту. 

Необхідною умовою при розробці інформаційної моделі є комплексний аналіз всіх факторів, що 

впливають на формування та обробку даних з метою дотримання правильної логічної їх 

структури, саме тому найважливішою стадією створення бази даних є її проектування.  

Для апробації дослідження пропонується розробка сайту інтернет-магазину для  

Mix-Shop – локального роздрібного магазину керамічної плитки та оздоблювальних матеріалів 

для підлоги та стін, в каталозі якого представлено близько 7000 одиниць найменувань різних 

товарів від таких українських та закордонних виробників [2].  

На етапі інфологічного проектування створюється семантична модель предметної області, 

тобто інформаційна модель найбільш високого рівня абстракції. Така модель розробляється без 

орієнтації на конкретну систему управління базами даних або модель даних і за своєю сутністю 

є відображенням реальності, описом майбутньої бази даних, представленим за допомогою 

природньої мови, формул, графіків, діаграм, таблиць та інших засобів, що можуть бути 

зрозумілими як розробникам бази даних, так і звичайним користувачам. Дана модель включає в 

себе опис інформаційних об’єктів та понять предметної області і зв’язків між ними, а також 

обмежень цілісності та вимог до допустимих значень даних. Існує декілька способів опису 

інфологічної моделі, проте в даний час найбільш поширеним є підхід, заснований на 

використанні ER-моделей, або моделей «сутність-зв’язок» [43]. Основними елементами ER-

моделей є об’єкти (сутності), атрибути об’єктів та зв’язки між ними, при чому кожна сутність 

являє собою деякий набір ключових ознак-атрибутів реального об’єкту, а набір конкретних 

значень атрибутів є екземпляром сутності. ER-модель представляє собою формальну 

конструкцію, в якості стандартної графічної нотації для візуалізації якої запропоновано діаграму 

«сутність-зв’язок» [3]. 

Відповідно до опису предметної області, між сутностями можна встановити наступні 

зв’язки: користувачі формують замовлення та залишають коментарі, товари відносяться до 

певних категорій та підкатегорій, замовлення складаються з одного або декількох товарів, при 

чому один користувач може залишити необмежену кількість коментарів та сформувати 

необмежену кількість замовлень, або ж не сформувати жодного; кожному товару відповідає 

лише одна категорія (не допускається існування товарів без категорій); в замовлення може 

входити необмежена кількість товарів (не допускається існування замовлень без товарів або без 

користувача). Схему зв’язків між сутностями представлено на рисунку 1.  
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Рисунок 1 – ER-діаграма з базовими атрибутами сутностей 

 

Інформаційне забезпечення застосування програмних засобів для автоматизації 

проектування та розробки веб-застосувань електронної комерції надало можливість створити 

інформаційно-концептуальну модель веб-сайту, враховуючи особливості зберігання інформації 

в базі обраної системи управління контентом.  
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «SMART-CITY: Е-ПОСЛУГИ» ЯК ОДИН З 

ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Сервісна ідея розвитку системи державного управління базується на класичній 

економічній схемі: «виробник послуг – споживач», де стійкість та легітимність публічних 

інститутів пов’язана із якістю виявлення, моделювання та реалізації індивідуальних та групових 

інтересів й потреб. За подібної моделі організації управління ключовим чинником ефективності 

є задоволеність споживача.  

Нині метою Уряду України є повна діджиталізація державних адміністративних послуг до 

2024 року, а у поточному 2020 році планується переведення у електронний формат 80% 

найбільш популярних та затребуваних адміністративних послуг. На сьогоднішній день, не 

зважаючи на деякі труднощі в роботі, ЦНАПи дозволяють громадянам без черг та у підходящий 

для них час одержати ті послуги, котрі вже надаються у центрах. Рішення наявних проблем та 

складнощів в роботі дозволить зробити ЦНАП дійсно зручною точкою взаємодії бізнесу та 

громадян із владою. 

В умовах сьогочасного формування системи електронного урядування Україна проходить 

маршрут трансформації державного управління у напрямі європейських стандартів [1]. При 

цьому, процес перетворення від традиційного державного управління до електронного 

урядування повинно супроводжуватися належними змінами у розвитку українського 

суспільства. Наступне впровадження в Україні системи електронного урядування повинно 

здійснюватися у напрямку еволюційного переходу від традиційного місцевого самоврядування 

та державного управління, а саме: надання адміністративних послуг з використанням сучасних 

інформаційних технологій (електронні послуги). Підвищення ефективності надання 

адміністративних послуг засобами електронного урядування для суб’єктів господарювання чи 

громадян згідно з європейськими вимогами, підвищить результативність роботи органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади, знизить ризик корупції під час надання 

адміністративних послуг та поліпшить діловий клімат, конкурентоспроможність та інвестиційну 

привабливість держави. 

Незважаючи на активну діджиталізацію, та посилену увагу зі сторони держави у діяльності 

багатьох ЦНАПів лишаються типові помилки та проблеми. Вагома частина із них пов’язана із 

недосконалою законодавчою базою, а частина – із упущеннями самих центрів. 

Дослідивши офіційні сторінки в мережі інтернет, а також провівши незалежні опитування 

серед клієнтів ЦНАПів України, можемо виокремити ключові його недоліки в роботі:  

– дефіцит консультування громадян та брак повної інформації з питань надання послуг у 

центрі; 

– вимога не передбачених законодавчо, додаткових документів для отримання 

адміністративної послуги; 

– недостатня правова база для прийняття співробітниками ЦНАП готівкових платежів – 

оплати за адміністративні послуги; 

– неможливість одержання інформації про перебіг розгляду адміністративної послуги у 

електронній формі; 

– існування пропозиції одержання адміністративної послуги через посередників 

(громадські організації, приватні фірми, юридичні компанії чи благодійні фонди) за додаткову 

плату; 
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– неможливість одержання супутніх послуг (ксерокопіювання, ламінування, виготовлення 

документів, банківські послуги, продаж канцелярських товарів, фотографування) у 

приміщеннях більшості ЦНАПів [2]. 

У частині діджиталізації адміністративних послуг також спостерігаємо певну низку 

недоліків. Головні напрями удосконалення виокремлених адміністративно-організаційного, 

нормативно-правового, інформаційно-мотиваційного та фінансово-економічного механізмів 

надання адміністративних послуг онлайн в Україні наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Напрямки удосконалення механізмів надання адміністративних послуг 

засобами електронного урядування 

 
Нормативно-

правовий 

Адміністративно-

організаційний 

Фінансово-

економічний 

Інформаційно-

мотиваціцний 

Прийняття 

інноваційних 

законодавчих актів 

Вдосконалення 

діючого законодавства 

Поступове переведення 

всіх послуг в онлайн-

формат 

Створення єдиного 

порталу 

адміністративних послуг 

для всіх регіонів 

Запровадження взаємодії 

ЦНАПів та реєстрів 

Запровадження у ЦНАП 

додаткових супутніх 

послуг 

Фінансування 

державою інноваційних 

форм запровадження 

електронних послуг 

 

Проведення інформаціцною 

компанії щодо 

впровадження електронних 

послуг 

Запровадження навчання 

споживачів щодо 

користування порталами 

Розширення каналів 

розповсюдження інформації 

про можливості отримання 

електронних послуг. 

 

Розвиток системи електронних послуг необхідний не лише на державному рівні, так як 

місцева влада у регіонах також опікується питаннями запровадження smart-технологій у життя 

регіонів. У світі досить відома концепція «розумне місто», котру використовують велика 

кількість міст по усьому світу та котра виступає досить прогресивним способом організації та 

розвитку міського простору. «Smart city» передбачає використання цифрових технологій, що 

надають доступ до різноманітних показників у місті. Ключовий тренд у вдосконаленні міста – 

використовування Big Data. Влада виявляє проблемні ланки, здійснюючи повсякчасний 

моніторинг, на основі чого визначає можливості поліпшення умов проживання в місті та 

підвищення комфорту життя всіх містян. У 2020 році такий проєкт був запроваджений у м. Київ. 

Kyiv Smart City — перший додаток, що об'єднав усі міські е-послуги. За його допомогою кожен 

житель столиці може поповнити Kyiv Smart Card, оплатити паркування, внести свого улюбленця 

до Реєстру домашніх тварин або записатися на прийом до лікаря. Але до порталу не були 

под’єднані адміністративні послуги, що надаються державою [3].  

Авторами було запропоновано створення такого додатку для м. Суми та прорахована 

загальна вартість реалізації проекту «Smart city: е-послуги» м. Суми, яка склала 440,25 тис. грн. 

З впровадженням даного проекту не можливо прорахувати економічний ефект, адже в більшій 

мірі результатом є соціальний ефект. Із впровадженням «Порталу мешканця» кількість послуг, 

що надаються у ЦНАП має збільшитись приблизно у два рази (із 26,8 тис. до 53,0 тис. за рік). 
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КРАУДСОРСИНГ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУСПІЛЬСТВА 

 

З розвитком інформаційних технологій, насамперед, Інтернету змінюється зовнішнє 

середовище, в якому функціонують промислові підприємства, а в розпорядженні менеджменту 

з’являються нові інструменти управління. Перетворювальна сила інформаційних технологій 

змінює традиційні моделі ведення бізнесу, виробничі процеси, а також зумовлює появу нових 

продуктів і послуг, платформ та інновацій. 

Для найбільш продуктивного функціонування в сучасних ринкових умовах підприємствам 

необхідно відповідати запитам споживачів, які постійно змінюються, створювати новий імідж, 

розробляти та надавати більш досконалий продукт. У пошуках нестандартних і творчих рішень 

керівники багатьох компаній все частіше використовують краудсорсинг. 

Загалом краудсорсинг (англ. “crowdsourcing”, “crowd” – «натовп» і “sourcing” – 

«використання ресурсів») – це передача певних виробничих функцій невизначеному колу осіб 

[1], тобто краудсорсинг – це залучення або мобілізація фахівців для спільного вирішення 

актуальних проблем чи реалізації суспільно значимих проєктів. В основі краудсорсингу лежить 

принцип добровільності. Всю роботу виконують неоплачувані або малооплачувані волонтери, 

які витрачають свій вільний час на участь у тих чи інших проектах. Людина сама визначає, 

скільки часу та сил вона може витратити на участь у цьому проекті. Краудсорсинг проникає у 

всі сфери життєдіяльності людини: кіно, освіту, науку, виробництво, високі технології та багато 

чого іншого [2].  

З розвитком сучасних технологій зв’язку, інтернету та соціальних мереж впровадження 

принципів краудсорсингу стає можливим і для підприємств малого бізнесу. Необхідну 

інформацію стало можливо збирати, використовуючи зворотний зв’язок із клієнтами компаній, 

відносини з якими вже налагоджені. Використовуються та проводяться всілякі акції, які 

дозволяють відносно швидко та недорого отримати важливу інформацію. 

 За допомогою краудсорсингу підприємець зможе вирішити такі завдання: зменшити 

витрати, пов’язані з пошуком рішень тих або інших завдань організації; кількість варіантів 

рішень певних підприємницьких завдань значно розшириться; увага збоку клієнтів до продукції, 

послуг і компанії в цілому зросте. Зараз краудсорсинг знаходиться на шляху становлення й 

активного розвитку свого змісту. Переваги застосування нової бізнес-технології у 

підприємництві дають поштовх розвитку не лише конкретним підприємствам, але і регіонам, і 

державі в цілому. Також продовжується процес удосконалення старих бізнес-технологій, коли 

вже звичний аутсорсинг постійно набуває нових форм, що поступово перетворюються на нові 

окремі бізнес-технології. 

На сьогодні найбільш популярні міжнародні платформи з краудфандингу, такі як 

“Kickstarter”, “IndieGoGo”, “RocketHub”, “Boomerang”, “PeerBackers”, так і національні 

українські платформи, такі як “Na-Starte”, “RazomGO”, «Спільнокошт», мають особливу 

попередньо встановлену кнопку на сайті, яка має назву “Donate”, що у перекладі означає 

«пожертвувати», тобто кожна особа може підтримати той чи інший проєкт матеріально, а 

проєкт у відповідь може отримати додаткову можливість збору коштів для його реалізації. 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/e_servis.pdf
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 Краудсорсинг – це також можливість дослідити похибки до початку запуску продукту або 

сформувати концепцію певного продукту, що є корисним для молодої компанії у сучасному 

конкурентному середовищі. 

 Краудсорсинг є ефективним інструментом, який дає змогу з мінімальними витратами 

коригувати розвиток наявного бізнесу або ще не запущеного стартап-проєкту з урахуванням 

думки провідних фахівців тощо. Серед можливостей, які надають краудсорсингові новітні 

технології у бізнес-сфері, слід назвати такі: – економія інформаційних та часових ресурсів; – 

раціональне використання досвіду експертів та інтересів соціуму; – створення інноваційних 

умов для налагодження ефективної комунікації з цільовою аудиторією, на яку орієнтується 

фірма, випускаючи продукт чи плануючи надавати певні послуги; – оптимізація маркетингових 

витрат, як наслідок, можливість переспрямувати ресурси на інші пріоритети.  

Потрібно враховувати, що краудсорсинг набув поширення лише з активним 

впровадженням інтернет-технологій, які перевели процес комунікації на якісно інший рівень, 

сприяли появі значної кількості нових соціальних явищ, професій, способів вирішення 

суспільних та індивідуальних проблем. Новітні інтернет-технології суттєво трансформували 

процес досягнення цілей у сучасному бізнесі, оптимізувавши та суттєво спростивши його.  

Власне, так і з’явились інтернет-сервіси краудсорсингу. Існує багато інтернет-сервісів, які 

фактично практикують краудсорсингові технології. В Україні також є відомі проєкти, наприклад 

українська «Вікіпедія» – україномовний розділ «Вікіпедії» – багатомовного інтернет-проєкту зі 

створення енциклопедії, яку може редагувати кожний користувач Інтернету. Нині кількість 

статей української «Вікіпедії» становить більше 1 000 000. Водночас в Україні активно 

створюються різні групи у “Facebook” для комунікації та вирішення певних проблем. 

Досвід західних компаній демонструє ефективність краудсорсингових проєктів, тоді як в 

Україні краудсорсингові технології набули поширення відносно недавно. Це можна пояснити 

тим, що значна кількість українських стартапів вважає, що використання краудсорсингу 

пов’язане зі втратою контролю та конфіденційності, тобто менеджмент переконаний, що 

передає управління споживачам, при цьому результат непрогнозований, адже може статись як 

успіх, так і невдача. 

 Отже, можна зробити висновок, що краудсорсингові технології стали ефективним 

управлінським інструментом, застосування якого в сучасному бізнесі дає змогу вирішити 

актуальні й нагальні проблеми з використанням знань і компетентності кваліфікованих фахівців, 

креативних та активних громадян.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У  

СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

В умовах інноваційної трансформації матеріального виробництва особливого значення 

набуває відповідність виробничого персоналу за кваліфікацією перспективам подальшого 

розвитку. Забезпечення гнучкості виробництва вимагає підготовки працівників, здатних швидко 

адаптуватися до нових умов виробництва, що дає змогу маневрувати розміщенням кадрів на 

різних ділянках виробництва. Мобільність персоналу прямо пов’язано з рівнем освіти та 

фундаментальною спеціальною підготовкою. З огляду на те, що нинішня система професійної 

освіти підготовки менеджерів коледжами і вищими навчальними закладами в Україні значною 

мірою не відповідає вимогам, які висувають підприємства, що функціонують у ринковій 

економіці, дослідження проблеми підготовки кваліфікованих працівників даного профілю є 

цілком обґрунтованим та доцільним. 

Глибока фахова компетентність є одним із головних пріоритетів закладів освіти. Тому 

проблема її формування перебуває у центрі уваги багатьох учених (І. Ящук, Г. Балл, С. Батишев, 

В. Маслова, Г. Гаукач та ін.). Українська вища освіта починає використовувати поняття 

«компетентність» у тому сенсі, який пропонують європейські країни. Як показує аналіз, 

компетентність є системою життєвого та професійного досвіду людини, а компетенція виражає 

актуальну сферу застосування людського досвіду. 

Мета дослідження полягає у розгляді проблем формування інформаційної культури 

майбутніх спеціалістів. 

У сучасних умовах, коли від кваліфікації та ініціативи спеціаліста, залежить успіх справи, 

актуалізується питання інформаційної компетентності, які здатні творчо мислити, реально 

впливати на ефективність виробничих процесів, уміло вирішувати економічні й управлінські 

ситуації, вміти мобілізувати колектив на виконання складних завдань, самостійно приймати 

вірні рішення з використанням сучасної нормативної бази.  

Процес інформатизації навчальних закладів активізувався, що потребує підвищення 

інформаційної компетентності студентів. Починається вона з розуміння ролі інформації в 

суспільстві, яка призводить до змін багатьох соціально-економічних, політичних і духовних 

уявлень, вносить якісно нові риси в життя, а наслідком є значне збільшення чисельності 

працюючих у сфері інформаційної діяльності та послуг. Сьогодні сукупність інформації навколо 

кожної людини велика, що вимагає від неї не тільки знання законів інформаційного середовища 

й уміння орієнтуватися в них, а й безпосередньої участі у його формуванні та перетворенні. 

Інформаційна компетентність особистості органічно пов'язана з особливостями 

інтелектуального розвитку. Саме тому в багатьох економічно розвинутих країнах більше уваги 

надається підвищенню освітнього та інтелектуального рівня користувачів. У контексті 

відношення людини до інформації, її оцінки, відбору для практичного використання, організації 

сумісної інформаційної діяльності виникає проблема.  

В структуру поняття «інформаційна компетентність» входять елементи спілкування, 

листування і оформлення ділової документації, інтелектуальна та розумова праця. Так, існуть: 

"бібліотечно-бібліографічна культура", "культура читання", "комп'ютерна грамотність". 

Бібліотечно-бібліографічна культура — комплекс знань, умінь, навичок читача, що 

забезпечують ефективне використання довідково-бібліографічного апарату та фонду бібліотеки. 

Культура читання — складова частина загальної культури особистості, комплекс навичок 
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роботи з книгою. Комп'ютерна грамотність — це знання, вміння та навички в галузі 

інформатики, необхідні кожній людині для ефективного використання у своїй діяльності 

комп'ютерних технологій.  

Велике значення у формуванні інформаційної компетентності надається освіті, яка має 

формувати нового користувача інформаційного співтовариства, що володіє уміннями й 

навичками виділення інформації, вироблення критеріїв її оцінки; створення та використання 

інформації. Інформаційна компетентність особистості стає дедалі актуальнішою і для студентів 

вишів, і для викладачів і бібліотекарів. Провідна роль у формуванні у користувачів знань, умінь 

та навичок використання сучасних інформаційних ресурсів належить, перш за все, 

бібліотекарям, які є фахівцями з питань задоволення інформаційних потреб, організації та 

управління ресурсами знань, досвіду та інформаційно-бібліотечної підтримки навчально 

виховного процесу. Тому дуже важливим сьогодні є питання підвищення інформаційної 

культури бібліотекарів. 

Формування інформаційної компетентності читачів, яка охоплювала б не тільки 

традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру, а й вміння оперувати інформацією з 

використанням сучасних комп'ютерних засобів, є однією з головних функцій сучасної 

бібліотеки. Для її реалізації бібліотеки переходять до інформаційної освіти. Це проявляється в 

навичках із використання технічного обладнання: в умінні використовувати в своїй діяльності 

комп'ютерну інформаційну технологію, в умінні вишукувати інформацію з різних джерел: як із 

періодичного друку, так і з електронних комунікацій. 

Бібліотеки проводить постійну роботу щодо формування інформаційної культури 

користувачів. З цією метою у бібліотеках відбуваються регулярні зустрічі зі студентами, де їх 

знайомлять із фондами, каталогами і базами даних. Найважливішою умовою успішної 

діяльності бібліотеки з обслуговування користувачів є вивчення потреб читачів. 

Автоматизація бібліотечних процесів потребує від бібліотекарів володіння комп'ютерними 

технологіями. Процес формування інформаційної компетентності припускає використання 

системи психолого-педагогічних засобів за допомогою системи освіти, а також мотивування 

людини до самоосвіти та застосування отриманих знань у цій галузі. 

 Актуальність дослідження визначається тим, що вивчення складу читачів бібліотеки, 

аналіз їх інформаційних потреб і запитів є важливою умовою підвищення якості 

обслуговування. Сьогодні бібліотеки проводять дослідження з метою впровадження 

моніторингу змін в основних читацьких параметрах. Із вивченням читацьких запитів має 

пов'язуватись і розробка стратегії комплектування новими документами, і вдосконалення 

методик бібліотечної роботи: комп'ютеризація основних внутрішніх процесів, кооперація, 

використання інформації в електронному вигляді, наявність електронних версій книг і 

періодики, електронних інтернет-ресурсів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

В умовах нестабільного ринкового середовища, конкуренція носить глобальний характер і 

основною метою більшості підприємств готельного бізнесу стає підвищення ефективності їх 

діяльності і завоювання провідних позицій на ринку. У цих умовах зростає роль використання 

комплексу маркетингу, спрямованого на встановлення відповідності цілей виробників 

готельних послуг до мінливих вимог ринку і постійне підвищення їх конкурентоспроможності. 

Ринок готельних послуг не є однорідним і достатньо вивченим, піддається змінам в 

кризових умовах розвитку економіки, що актуалізує використання інструментарію маркетингу 

для досягнення ефективності діяльності виробників готельних послуг в умовах нестійкої 

ринкового середовища [1]. 

З урахуванням вищевикладеного, спираючись на результати проведених досліджень, нами 

виділені особливості маркетингу послуг на відміну від товарів, які полягатимуть у наступному: 

- нематеріальний характер послуг дозволяє оцінити їх якість після їх надання; 

- послуги продаються безпосередньо конкретному споживачеві, що обумовлює збіг 

процесу виробництва і продажу послуги; 

- впровадження інноваційних технологій у сферу послуг і витіснення людської праці з 

послуг підвищує стабільність якості надання послуги; 

- висока швидкість надання послуг як критерій якісного обслуговування споживачів. 

Виділення маркетингу послуг в окрему дисципліну пояснюється стрімким розвитком 

сфери послуг. Зростання сектора послуг в економіці довгий час залишалося непоміченим. 

Статистика багатьох країн відзначала прогрес в цій сфері економіки, але питання про переважну 

роль сектора послуг не було предметом розгляду вчених, економістів, маркетологів. Маркетинг 

в сфері надання готельних послуг визначається рядом дослідників, як система принципів, 

методів і засобів при комплексному вивченні запитів споживачів і визначенні можливостей 

щодо їх задоволення в конкретних умовах ринкового середовища [2]. 

Узагальнюючи дані визначення, можна встановити, що всі вони визначають маркетинг в 

широкому сенсі як соціально-економічну діяльність, яка приносить користь суспільству, або у 

вузькому сенсі, діючому суб’єкту господарської діяльності, а саме в даному випадку до готелю 

[3].  

Систематизовані особливості і властивості готельних послуг, що визначають їх 

особливості як об'єкта маркетингу, дозволили автору уточнити концептуальні положення 

маркетингу послуг стосовно до сфери готельного бізнесу, як концепції управління готелем, що 

полягає у всебічному вивченні потреб споживачів готельних послуг для найбільш повного їх 

задоволення шляхом комплексних зусиль з виробництва, реалізації та просування комплексного 

готельного продукту на ринку з метою отримання прибутку і забезпечення 

конкурентоспроможності в умовах нестабільного ринкового середовища. 

Однак, незважаючи на швидке зростання і розвиток сектора послуг, підприємства активно 

використовували тільки такі інструменти маркетингу, як реклама і зв'язки з громадськістю і 

практично не реагували на зміну ділового середовища [1]. Це було пов'язано з тим, що на ранній 

стадії вивчення маркетингу, як теоретичної дисципліни, основна увага приділялася збуту 

сільськогосподарської продукції, а пізніше промислових товарів. 

У зв'язку з цим було прийнято вважати, що можливий маркетинг тільки фізичних товарів. 

Сектор послуг, який швидко розвивався поступово також став застосовувати традиційні 



145 
 

маркетингові концепції, які показали недостатню ефективність для сфери послуг. Виникнення 

маркетингу послуг викликано тим, що на цих ринках існують інші умови, ніж на товарних [4]. 

Для застосування і ефективного розвитку маркетингу готельних послуг потрібно існування 

ряду умов: 

- глибоке насичення ринку готельними послугами 

- гостра конкурентна боротьба виробників готельних послуг за переваги споживачів; 

- достатня і достовірна інформованість споживачів щодо інших наявних готельних послуг; 

- вільні ринкові відносини, тобто можливість без адміністративних обмежень вибирати 

ринки збуту, ділових партнерів, 

- встановлювати ціни, вести комерційну роботу тощо; 

- вільна діяльність адміністрації усередині готелю по визначенню цілей, стратегій, 

управлінських структур, розподілу коштів за статтями бюджету і т. д. 

На наш погляд, перші три умови визначають можливість і необхідність використання 

концепції маркетингу. Другі два обумовлюють ефективність реалізації концепції маркетингу у 

конкретному готелі, що є основною ланкою підприємницької діяльності на ринку готельних 

послуг. 

З урахуванням суспільної значущості маркетингу в діяльності готелів, можна 

конкретизувати його основні цілі наступним чином [1,3]: 

- максимізація споживання готельних послуг – виробники готельних послуг прагнуть до 

збільшення обсягів продажів, максимізації прибутку за допомогою різних способів і методів, 

використовуючи рекламу, розробляючи стратегію збільшення продажів, посилюючи мотивацію 

споживачів. Максимізація споживання в масштабі готельних галузей максимізує виробництво 

якісних і безпечних послуг, сприяє підвищенню рівня зайнятості регіону та добробуту його 

населення; 

- максимізація задоволеності споживачів шляхом надання необхідних послуг; 

- широкий асортимент готельних послуг, виходячи з пропозиції споживачеві максимально 

можливого асортименту готельних послуг, підвищення їх якості та безпеки, забезпечення 

індивідуалізації обслуговування; 

- максимізація якості життя не тільки за рахунок забезпечення кількості, якості, 

різноманітності та доступності готельних послуг за прийнятними цінами, але перш за все за 

рахунок якості, комфорту того середовища, в якої відбувається обслуговування. 

Отже в результаті проведеного дослідження систематизовані особливості і властивості 

готельних послуг, уточнено зміст маркетингу послуг стосовно до сфери готельного бізнесу, 

конкретизовані цілі і завдання маркетингової діяльності готелю, орієнтованої на споживача, що 

реалізуються в рамках концептуального підходу, що поєднує традиційний, внутрішній і 

інтерактивний маркетинг. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ В ТУРИСТИЧНОМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  

 

Сучасне зростання рівня вимог до процесів реалізації та розвитку бізнесу, зокрема в сфері 

туристичної та готельно-ресторанної справи, якості товарів і послуг, що пропонуються в ході 

здійснення даної діяльності, є одним із основних факторів підвищення їх 

конкурентоспроможності. Необхідність забезпечення належних умов для ведення 

господарювання, у т.ч. галузі гостинності та рекреації, що буде максимально відповідати 

очікування клієнтів і демонструвати довготермінові плани щодо перебування на ринку для 

залучення інвестицій, є нині серед базових економічних і соціальних завдань для сучасних 

підприємств як на загальносвітовому, так і на вітчизняному рівні. 

Особливого значення створення та впровадження загально визнаних на глобальному 

міжнародному ринку належних умов реалізації бізнесу, зокрема туристичного, що 

першочергово пов’язаний із налагодженням інтернаціональних зв’язків, формуванням престижу 

та репутації країни, що є найбільш індикативним і показовим, набувають в умовах реалізації 

відповідних заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. Для вирішення цього завдання особливо необхідним нині є визначення, аналіз і 

дослідження сучасних прогресивних тенденцій, які забезпечують розвиток туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу, розробка рекомендацій для практичного застосування норм 

загальновизнаних у світі ділових практик. 

Першочергового значення при цьому набуває необхідність аналізу наявного досвіду у 

сфері імплементації рекомендацій і положень міжнародно визнаних бізнес-практик і серій 

стандартів щодо управління даними процесами, зокрема розробленими Міжнародною 

організацією стандартизації, що обумовлено тенденціями розвитку ринку в контексті 

максимального рівня задоволення потреб споживачів, забезпечення належних умов праці, 

бізнес-клімату, інвестиційного середовища, взаємодії бізнесу з суспільством і державними 

органами, максимального збереження природного середовища, досягнення сталого розвитку. 

Загальновизнано, що найбільш раціональним засобом підвищення якості ведення ділової 

активності, задоволеності споживачів наданими результатами роботи у сучасних умовах 

вважається впровадження в організаціях, зокрема туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу, систем управління якістю. Це підтверджується фактом, що дана серія стандартів 

ISO 9000 знайшла найширше застосування [1]. Із більш ніж 1.1 млн сертифікатів, що були 

видані в усьому світі, впровадження вимог даного міжнародного стандарту дає змогу 

організаціям демонструвати своїм клієнтам, що вони пропонують послуги та продукцію (товари, 

страви, вироби тощо) стабільно відповідно високої якості [2, 3]. Завдяки цьому, впровадження 

положень і рекомендацій даного нормативного документу вважається надійним інструментом 

для оптимізації процесів і підвищення ефективності діяльності організацій.  

Відповідно до визначених у стандарті ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. 

Вимоги» рекомендацій для забезпечення управління якістю діяльності організації мають 

дотримуватися наступних принципів: орієнтація на споживача, лідерство керівництва, 
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залучення та компетентність працівників, процесний підхід, що передбачає розподіл загального 

процесу діяльності організації на окремі складові та вдосконалення кожного з них окрему, 

поліпшення, прийняття обґрунтованих рішень; управління взаємовідносинами. Також 

відповідно до результатів проведеного дослідження визначено, що застосування положень 

стандарту ISO 9001:2015 та сертифікація систем управління якістю на відповідність нормам 

даного документу сприятиме організаціям, зокрема тим, які функціонують у сфері туристичного 

та готельно-ресторанного бізнесу, підвищувати рівень ефективності діяльності щодо управління 

якістю діяльності завдяки поєднанню процесного підходу з ризик-орієнтованим мисленням. 

Основними перевагами використання даного документу є розширення можливої сфери 

застосування та відповідальності за систему управління якістю, ширше залучення представників 

вищого керівництва, оптимальніша здатність аналізу та контролю показників результативності 

діяльності організації. 

Іншою збіркою нормативних документів Міжнародної організації стандартизації, що 

встановлює вимоги та рекомендації щодо управління безпечністю харчових продуктів, у тому 

числі на підприємствах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, є серія стандартів 

ISO 22000. Основним у даній групі нормативних документів є ISO 22000:2018 «Системи 

управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 

ланцюга» [4]. Визначено, що впровадження рекомендацій даного нормативного акту дозволить 

одержувати організаціям потенційні переваги: 

• здатність стабільно постачати безпечні харчові продукти, продукцію та послуги, що 

задовольнятимуть вимогам замовника та встановлених законодавчо-нормативних норм; 

• урахування ризиків, пов’язаних із їхніми цілями; 

• здатність демонструвати відповідність установленим вимогам. 

У процесі проведеного аналізу встановлено, що впровадження систем управління 

безпечністю на підприємствах має поєднувати інтерактивне інформування, системне 

управління, програми-передумови, принципи НАССР і ґрунтуватися на семи принципах, 

загальних для систем управління ISO. Реалізація процесного підходу до управління безпечністю 

харчових продуктів на основі циклу PDCA (Plan – Do – Check – Act) має здійснюватися на двох 

взаємодоповнюючих рівнях: перший поширюється на систему управління, другий – на 

принципи НАССР. Застосування цього циклу має відбуватися в контексті підвищення загальної 

уваги до ризик-орієнтованого мислення. Дана діяльність має сприяти організаціям у зниженні 

ризиків і підвищенні безпечності за допомогою ідентифікації, запобігання та контролю 

небезпечних чинників харчових продуктів. Поєднання організаційних і операційних 

компонентів в одну систему управління дає змогу аналізувати всі позитивні та негативні 

фактори впливу на діяльність підприємства. Це уможливить визначати пріоритетність цілей 

СУБХП для налагодження роботи так, щоб забезпечити можливість реагування на наслідки 

певних ризиків, сприятиме забезпеченню управління безпечністю харчових продуктів і 

підвищенню надійності його функціонування. 

Іншими нормативними актами ISO, застосування яких дозволить підвищувати 

конкурентоздатність організацій у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу є серії 

стандартів 26000 [5] на соціальну відповідальність, 31000 [6] на управління ризиками в роботі, 

45000 [7] на управління безпекою та здоров’ям персоналу, 50000 [8] на заходи у сфері 

енергетичного менеджменту. Комплексне поєднання елементів управління проаналізованими 

бізнес-системами у роботі організацій туристичної та готельно-ресторанної сфери сприятиме 

досягненню поставлених цілей, задоволення інтересів споживачів, клієнтів і стейкголдерів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Z  

У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

Виживання індустрії гостинності в значній мірі залежить від стабільної робочої сили для 

обслуговування туристів та споживачів. Останніми роками спостерігаються тенденції до 

скорочення ринку праці сфери гостинності, крім того, галузь стикається із традиційно високими 

показниками плинності кадрів, збільшення від'їзду потенційних робітників закордон. Саме тому, 

виникла необхідність зосередити увагу на практичні стратегії найму для залучення наступного 

покоління працівників для гостинності – покоління Z.  

Незважаючи на те, що на сьогодні покоління Z є найбільшою часткою працівників сфери 

гостинності та туризму, питання дослідження проблем працевлаштування цієї групи людей є 

надзвичайно актуальним та постійно досліджується рядом іноземних вчених, серед них: Е. Ґох, 

С. Ґордон, Ф. Джі, П. Джоллі, С. Конг, Т. Селф [1, 2, 3]. 

Проте, досі залишається ряд невирішених проблем, зокрема щодо визначення 

інноваційних HR-стратегій, що дозволять більш ефективно знаходити необхідні кадри серед 

покоління Z для роботи в підприємствах сфери гостинності; питання пошуку шляхів мінімізації 

поширеного явища «плинності кадрів» у сфері гостинності серед працівників покоління Z. 

Проблема забезпечення робочою силою сфери гостинності є надзвичайно актуальною – за 

даними Всесвітньої ради подорожей та туризму, галузь створює 322 мільйони робочих місць у 

всьому світі та вносить вражаючі 2,3 трильйони доларів в світову економіку щороку. За 

прогнозами організації, втрата 1 з 10 робочих місць на підприємствах, що пов’язані з 

гостинністю та туризмом, може спричинити втрату до 11,5% світового ВВП до 2028 року [4].  

Залучення та збереження працівників з категорії покоління Z в індустрію гостинності є 

багаторічним та актуальним питанням, з огляду на дефіцит робочої сили та обмежену тривалість 

кар’єри індустрії, що пов’язано зі специфікою галузі. За дослідженнями науковців, близько 

29,1% працівників залишають сектор гостинності протягом перших 10 років [5].  

Згідно інших досліджень, показник плинності коливається в межах від 10-20% до 70% [6]. 

Незважаючи на те, що показники базувалися на основі дослідження ринків США, 

Австралії та Китаю, ситуація на вітчизняному ринку є подібною та стикається з плинністю 

кадрів в середньому близько 19-26% [7, с. 503].  

Узагальнюючи ряд досліджень з питання визначення меж покоління Z, можна визначити 

найбільш часто вживані – люди, народжені в період між 1995 та 2009 роком. Таким чином, за 

підрахунками вчених вже у 2021 році, частка покоління Z серед працевлаштованого персоналу у 

https://www.iso.org/standard/62085.html
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сфері гостинності становитиме понад 20% зі стрімким збільшенням у найближчі роки і вже 

через короткий проміжок часу ця група людей стане лідером у галузі, що потребує ряду змін, що 

викликані особливостями покоління. Дослідження виявили ряд спільних рис, що притаманні 

представникам покоління Z, зокрема можна відзначити, що вони демонструють впевненість, 

прагнуть забезпечити власну майбутню кар’єру, віддають перевагу незалежності, прагнуть, щоб 

компанії адаптувалися до соціальних мереж, надавали можливості працювати в більш ніж одній 

країні та забезпечували постійний зворотний зв'язок; вони не готові працювати за низьку 

заробітну плату, в умовах ненормованого робочого часу, високої інтенсивності праці [8]. 

Більшість працівників покоління Z, які працюють у сфері гостинності розглядають 

професію як веселу, цікаву, захоплюючу, повну можливостей подорожей з можливістю 

отримання високого рівня заробітної плати. Проте, часто це виявляється перебільшеними 

очікуваннями, що в результаті призводять до розчарувань та звільнення.  

Працівник покоління Z очікує здорової вільної траєкторії кар’єрного руху на своєму шляху 

та швидкого просувається по кар'єрних сходах. Особливістю покоління Z є те, що більшість їх 

представників частіше покидають компанію, якщо протягом 6 місяців не отримують кар’єрного 

зростання. Це вбачає важливість кар'єрного консультування з питань управління персоналом у 

сфері гостинності для взаємодії з поколінням Z щодо їх майбутньої кар'єри шляхом надійних 

управлінських стажувань, таких як встановлена програма підготовки спеціалістів з управління 

та програми професійного розвитку. Необхідно надати візуальний шлях просування кар’єрними 

сходами, адже якщо працівник не може уявити кар’єру в компанії на найближчі роки, він 

врешті-решт звільниться. Необхідно продемонструвати працівникові довготривалу 

індивідуальну вільну траєкторію планування кар’єри, що мінімізує прояви вигорання, стагнації 

[9]. 

Важливим аспектом також є сформоване уявлення про те, що сфера гостинності як 

професія є тимчасовим поняттям порівняно з іншими сферами діяльності. Сприйняття індустрії 

гостинності як низькооплачуваної галузі було вічним іміджом серед працівників сфери. Питання 

низької заробітної плати має безпосереднє значення на плинність кадрів у сфері. Крім 

забезпечення мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом, рекомендується 

встановлення різноманітних грошових заохочень та бонусів за якісно надані послуги, 

перевершення очікувань тощо. Це стимулюватиме надання послуг на більш високому рівні та 

здорову конкуренцію на робочому місці. 

Таким чином, був здійснений аспектний аналіз проблеми залучення та утримання 

представників покоління Z у сфері гостинності, на основі аналізу ряду іноземних та вітчизняних 

джерел з піднятої проблеми. В результаті дослідження охарактеризовано ключові особливості 

представників покоління Z та вплив цих факторів на працевлаштування у сфері гостинності; 

виявлено закономірності виникнення високого рівня плинності кадрів в Україні та закордоном. 

Невирішеними залишаються питання розроблення комплексної стратегії залучення та 

утримання представників покоління Z у сфері гостинності, з урахуванням особливостей та 

очікувань зацікавлених сторін. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ 

В УКРАЇНІ 

 

Туристична індустрія — сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, 

туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, 

заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення 

туристів. Вихідним моментом створення й розвитку економічної системи сучасної сфери 

туризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в основі попиту на туристичні послуги. 

Задоволення цього попиту здійснюється через систему пропозиції туристичного продукту на 

ринку. 

Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологічною системою формування й 

реалізації туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги. Він 

охоплює чотири основних елементи: 

1) виробництво туристичних послуг; 

2) комплектування туристичного продукту; 

3) реалізація туристичного продукту або окремої послуги; 

4) споживання туристичного продукту (послуги).  

До основних туристичних послуг традиційно відносять: 

• послуги по організації перевезення; 

• розміщення; 

• харчування туристів.  

Додаткові туристичні послуги можуть включати: 

• послуги по організації екскурсій; 

• послуги по страхуванню туристів; 

• послуги гідів-перекладачів; 

• послуги по перевезенню туриста від місця його прибуття в країну (місце його 

тимчасового перебування) до місця розміщення і назад (трансфер), а також будь-якому іншому 

перевезенню в межах країни (місця тимчасового перебування), передбаченої умовами подорожі; 

• послуги з ремонту техніки; 
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• послуги з прокату; 

• обмін валюти; 

• телефон; 

• пошта, 

• послуги побутового обслуговування; 

• право користування пляжем т. п.  

В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної сфери. Зручне географічне 

розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-

рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження санаторно-курортної 

бази - всі ці фактори зумовлюють конкурентні переваги України в пропозиції туристичного 

продукту. Згідно з даними, курортні та рекреаційні території в Україні становлять близько 9,1 

млн.га (15%) території. Оцінка потенціалу курортних та природних лікувальних ресурсів дає 

підстави розраховувати, що Україна має перспективу розвитку туристичної галузі.  

 Проте, існують проблеми, які заважають туристичному сектору України стати потужним 

та рентабельним. Зокрема: 

• відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності 

галузі та туристичних представництв за кордоном; 

• податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму 

та санаторно-курортний комплекс; 

• обмежені інструменти просування та реклами внутрішнього туризму; 

• різновідомча підпорядкованість туризму та санаторно-курортного комплексу; 

• недоліки в системі регіонального управління; 

• проблема тіньової економіки; 

• неефективне та нераціональне використання туристичного потенціалу країни; 

• несприятливий економічний клімат, недостатній розмір інвестицій в розвиток галузі; 

• слабкі позиції України на світовому ринку туристичних послуг; 

• відсутність розвиненої інфраструктури, низька якість туристичних послуг; 

• необхідність передання частини повноважень органам місцевого самоврядування.  

Туристичний бізнес зазнав великих втрат через COVID-19. Після спалаху коронавірусної 

інфекції прогнозовані показники на 2020 рік знижувалися кілька разів, що було спричинено 

високим рівнем невизначеності. Що стосується наслідків пандемії COVID-19 у сфері туризму, 

то Україна перебуває у відносно кращій ситуації, ніж більшість країн, оскільки тут частка 

внутрішнього та виїзного туризму значно перевищує показники вхідного потоку. Наприкінці 

2019 року за ініціативою ЄБРР і за участі зовнішніх партнерів було підготовлено документ 

«Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні», що став 

результатом інтенсивної роботи всіх головних зацікавлених сторін туристичної сфери в Україні.  

Вищеперераховані проблеми, а також зростання рівня внутрішньої та зовнішньої 

конкуренції вимагають активізації інструментів менеджменту і маркетингу. Серед основних 

завдань менеджементу туризму можна виділити: 

• визначення загальних тенденцій, особливостей та закономірностей розвитку попиту; 

• визначення типу клієнта і виявлення його реальних потреб; 

• зіставлення отриманих даних з ресурсними можливостями компанії; 

• розробка актуального асортименту туристичних послуг; 

• забезпечення туристичної інфраструктури; 

• забезпечення сервісу; 

• просування туристичних послуг. 

Виходячи з цього, тенденціями розвитку туристичної галузі та зміцнення стратегічних 

позицій суб’єктів надання туристичних послуг в найближчі роки будуть: 
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• підвищення рівня комплексного обслуговування туристів; 

• зростання індивідуалізації потреб клієнтів; 

• зміна структури туристичних потоків; 

• широке використання онлайн-послуг в туризмі; 

• диверсифікація туристичних послуг, активне використання тематичного туризму (хобі-

тури, гастротури, мовний та медичний туризм, фестивальний туризм, промисловий та 

військовий туризм, сільський та еко-туризм тощо). 

Отже, туристичної галузі в Україні має стати національним пріоритетом, оскільки для 

цього є всі умови - виняткові природно-рекреаційні та культурно-пізнавальні ресурси. 

Максимальне об'єднання зусиль представників туризму з представниками влади допоможе 

сформувати високорентабельну і конкурентну індустрію, здатну задовольнити потреби туристів 

в різноманітних туристичних послугах, що залучає інтерес світових туристичних брендів і 

приносить стабільний дохід в бюджет країни. 

 

 

Давидова О.Ю., д. е. н., професор 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Готельно-ресторанний бізнес тісно пов’язаний з туристичною галуззю яка має високий 

рівень конкуренції. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової 

економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. 

Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування 

цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує 

економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової 

індустрії гостинності. 

Матеріально-технічну базу структури туристичної галузі утворюють підприємства 

розміщення, заклади ресторанного господарства, транспортні підприємства та інші 

підприємства сфери обслуговування туристів. Особливістю туристичного продукту є те, що він 

містить комплекс послуг, пов’язаних не тільки з розміщення споживачів у готелі, але й 

виробництвом фірмових страв й закусок, кондитерських виробів, наданням послуг сервісу та 

розваг, продажем товарів та сувенірів, друкованих видань тощо. 

Зростання інтересу до готельно-ресторанного бізнесу пояснюється упевненістю суб’єктів 

підприємницької діяльності в обов’язковому подоланні кризових явищ в економіці. Основою 

для такого погляду у майбутнє є збільшення прибутковості готельно-ресторанного бізнесу. 

Готельно-ресторанне господарство є важливою складовою туристичного комплексу України, а 

його ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в економіці нашої держави і 

важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків і інтеграції країни в світову 

співдружність. 

Україна на світовому ринку послуг актуалізується тим, що протягом останніх десятиліть 

саме торгівля послугами компенсувала негативне сальдо загального торговельного балансу 

країни. Це відбулося завдяки наявності таких особливо важливих для торгівлі послугами 

переваг, як сприятливе географічне розташування (найбільший в Європі коефіцієнт 

транзитності), наявність сприятливих природно-кліматичних умов, розгалуженої транспортної 

інфраструктури та рухомого складу. Існуючий транспортний потенціал, з урахуванням його 

кризового стану, є потужним джерелом валютних надходжень [1]. 
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Необхідно зазначити, що готельно-ресторанне господарство займає важливе місце у 

реалізації соціально-економічних завдань. Його основним призначенням є забезпечення 

населення широким спектром послуг, безпечною та якісною кулінарною продукцією та 

організація високого рівня обслуговування відповідно до потреб споживача. 

Аналіз стану готельного господарства України свідчить про серйозну проблему 

невідповідності більшості українських готелів сучасному світовому рівню комфорту і сервісу. 

Застаріла матеріально-технічна база готельного господарства, побудована переважно у 

1970-1980-х, фактично стримує розвиток в’їзного туризму. Ефективність готельного 

господарства характеризується коефіцієнтом його завантаження. Чим він вище, тим вище 

прибутковість готелю. Вважається, що готелі рентабельні та приносять прибуток при 

середньорічному коефіцієнті завантаження 63-68% [2]. 

Нестабільність політичної ситуації в Україні, недоліки законодавства у сфері інвестування 

та підприємництва, невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним 

стандартам породжує велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з українськими 

партнерами у процесі їх спільної діяльності. Високий рівень і велика кількість податків 

позбавляє державу конкурентних переваг під час залучення іноземних інвесторів. Залишаються 

високими ставки мита на ввезення під час надходжень іноземних інвестицій в Україну, 

непорозуміння з митними органами під час визначення митної вартості товарів, у способі 

нарахування мита та акцизних зборів. Спостерігається відсутність потужної страхової компанії, 

яка б покривала комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних 

проектів; обмеженість довгострокових та недорогих банківських ресурсів; відсутність 

швидкісного транспортного сполучення з промисловими та сировинними центрами. 

З початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного господарства 

стала основною метою діяльності підприємств, досягти якої, працюючи на обмеженому сегменті 

споживчого ринку, що обумовлений низьким рівнем життя українців, вкрай важко. Вплив 

зовнішніх факторів призвів до збитковості більшості підприємств ресторанного господарства 

України. 

У світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є підвищена 

конкуренція. Приймаючи до уваги, що сучасний ринок є агресивним, а пропозиція випереджає 

попит, готелям важко витримувати конкуренцію. Тому, забезпечити конкурентоспроможність 

закладу готельно-ресторанної індустрії можливо шляхом розширення спектру послуг, 

підвищення їх якості та впровадження інноваційних технологій обслуговування споживачів. 

На готельний та ресторанний бізнес неоднозначно впливає зростання доходів споживачів. 

У готельному бізнесі, де більша частина споживачів іноземні туристи, більшою мірою 

спостерігається залежність розвитку бізнесу від світової економічної ситуації та від рівня 

розвитку туризму в Україні. У ресторанному бізнесі простежується пряма залежність між 

доходами споживачів та їх витратами на підприємства ресторанного господарства. 

На попит в готельному бізнесі впливають розвиток туризму та ділова активність країни. 

Для витримування конкуренції та досягнення домінуючих позицій лідера у готельно-

ресторанній індустрії необхідно вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю 

підприємства, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати 

як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства, бути гнучким та швидко реагувати на 

всі зміни. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні постійно 

запроваджувати інновації, що дозволить залишатись провідними у своєму сегменті та бути на 

два кроки попереду конкурентів. Однією з найбільших проблем готельного і ресторанного 

бізнесу є відсутність реклами. Отже, необхідно запроваджувати агресивну рекламу на 

туристичних сайтах, в турагенціях, що певною мірою знизить зовнішню конкуренцію. Для 

реклами є вигідною підтримка різноманітних фестивалів, конкурсів. Агресивне рекламування 
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готельної галузі рекомендується провадити в межах співпраці в галузі, що дозволить суттєво 

знизити фіксовані витрати, розподіливши їх на всіх учасників. 

Необхідно забезпечити державну підтримку готельного бізнесу, наприклад на кордоні 

видавати іноземцям проспекти з усіма готелями України, налагодити співпрацю з 

Держкомтуризму тощо. 

Отже, розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, 

мінімальне втручання держави, налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг 

забезпечить розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, 

інвестиції та жорстка конкуренція - збільшення рівня її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності. 

Пріоритетним напрямом розвитку сфери готельних та ресторанних послуг є доведення їх 

якості до міжнародних стандартів і удосконалення технологій, упровадження нових видів і 

форм обслуговування, що дозволить у повному обсязі задовольнити потреби споживачів. 
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МАРКЕТИНГОВА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ  

 
У багатьох країнах туризм є однією з найрозвинутіших галузей економіки через свій швидкий темп 

розвитку. Цьому сприяють політичні, економічні, наукові і культурні зв'язки між державами світу, що 

мають тенденцію до розширення. Розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширити свій кругозір, 

познайомитися з визначними пам'ятками, культурою, традиціями тієї чи іншої країни. 

Між тим, в теперішній час можна спостерігати тенденцію наростання кризових явищ, обумовлених 

спектром різноманітних викликів. Глобалізація, дезорганізація товарно-грошового обігу, соціально-

політичні чинники, пандемія ще більше загострюють ситуацію. В складному стані знаходиться і 

туристична галузь. До 2020 р. туризм характеризувався як одна з найбільш дохідних галузей світового 

господарства, що динамічно розвивається. Крім того, постійна поява нових видів туризму сприяла 

поетапному переходу на все нові й нові витки розвитку галузі.  

Але тенденція наростання кризових явищ торкнулася і України. Цей факт актуалізує проблематику 

маркетингового антикризового управління туристичними підприємствами, адже в таких умовах 

підприємство не може обмежуватись тільки поточним плануванням і оперативним управлінням своєю 

діяльністю. 

Таким чином, аналіз фахових робіт з економіки свідчить про те, що незважаючи на значну 

кількість робіт присвячених стратегічному маркетингу в туризмі, проблема функціонування галузі в 

кризовий період вимагає пропозиції конструктивних рішень. Кризові явища легше передбачити, ніж 

ліквідувати. Тому успіх діяльності туристичного підприємства залежить від завчасної підготовки 

антикризового управління до майбутніх загроз, що дасть можливість значно мінімізувати негативний 

вплив кризових явищ на підприємство і дозволить йому бути успішним і конкурентоспроможним. 

Більшість підприємств, особливо ті, що пов’язані з туристичним бізнесом, вимушені працювати в 

умовах обмежених ресурсів. Зниження платоспроможності споживачів призводить до зменшення обсягів 

продажів. Через падіння попиту туристичні агентства мають оптимізувати свої витрати, знаходячи 

шляхи збереження клієнтів та ефективності бізнесу. 

В умовах кризи першими страждають підприємства, на яких відсутні повноцінні адаптивні 

механізми управління, зокрема, маркетингове стратегічне управління. Системні помилки управління, 

підсилені об'єктивними проявами кризи, мають негативний ефект та суттєво скорочують життєвий цикл 

http://www.tourism.gov.ua/
http://prohotelia.com.ua/
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туристичного підприємства. У зв’язку з цим необхідно впроваджувати повноцінну систему 

антикризового управління або її елементи. В якості конструктивного керуючого впливу в умовах кризи 

ліквідності може бути використана антикризова товарна стратегія маркетингу. 

Маркетинг у антикризовому управлінні застосовується на різних стадіях циклу: у передкризовий, 

кризовий та після кризовий період, оскільки всі ці стадії є об’єктом антикризового управління. В період 

загострення кризи, коли виникає складна непередбачувана ситуація виникає необхідність пошуку 

нагальних адекватних рішень, що обумовило появу категорії антикризовий маркетинг. Поширеним є 

твердження, що основою антикризових планів підприємств мають бути маркетингові заходи [1]. Таким 

чином, антикризовий маркетинг є складовою частиною маркетингу у антикризовому управлінні. 

Під час кризи туристичні підприємства мають використовувати нові методи просування своїх 

послуг. На даний момент одним з найбільш ефективних шляхів просування товарів та послуг є інтернет-

маркетинг. Інтернет-маркетинг – це SEO-оптимізація сайту, просування в блогах і соціальних мережах, 

вірусна реклама, контекстна реклама, вебінари і т.п. – вся реклама, що доступна користувачам в мережі 

Інтернет.  

В галузі туризму за допомогою інтернет-маркетингу створюється та підтримується імідж 

підприємства; сприяння виведення нової послуги або туристичного продукту на ринок; відбувається 

стимулювання споживачів придбати туристичні продукти; підвищується впізнаваність підприємства. 

Використання методології маркетингу в антикризовому управлінні дозволяє забезпечити 

ефективне функціонування туристичних підприємств в умовах жорсткої конкуренції та несприятливих 

зовнішньоекономічних умов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ  

КАТЕГОРІЇ «ТУРИЗМ» 

 

У сучасному світі туризм є одним з ефективних засобів задоволення потреб населення у 

відновленні здоров'я, сил, запасу енергії, розширенні кругозору, пізнанні світу, а також, 

популярною та достатньо поширеною формою організації та проведення дозвілля, 

ознайомлення з культурною спадщиною, історичними пам’ятками, природними об’єктами 

певних регіонів. За часів середньовіччя туризмом переважно займалися тільки заможні дворяни, 

лише з 1980-х років більшість населення стала залученою до цієї сфери: з одного боку, у якості 

туристів, з іншого – працівників, які обслуговують потреби – це явище підняло туризм на 

позицію галузі з найбільш динамічним розвитком [1, с.129]. Туризм знаходить своє 

відображення в різноманітних сферах діяльності людини: історії, економіці, географії, 

соціології, психології, освіті, культурі, спорті та ін., саме це сприяє виникненню різних за 

змістом трактувань туризму та підходів до його розуміння.  

Згідно Закону України «Про туризм», туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця 

проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає [2]. В широкому розумінні до туризму 

належить будь-який маршрут переміщення туристу у просторі, який виходить за межі 

буденності або за рамки повсякденних справ. У вузькому значенні туристичними вважають всі 

спеціально організовані маршрути по переміщенню громадян, які здійснюються за їх власний 

рахунок (або за рахунок компаній, що їх організували), окрім переміщень, пов'язаних із 

виконанням професійних обов'язків.  
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Український вчений О.О. Бейдик визначає туризм, як - сукупність відносин і явищ, які 

виникають в процесі подорожі та перебування людей поза межами їх постійного місця 

проживання, якщо перебування не перетворюється на тривале проживання або тимчасове 

заняття заради заробітку; всі види переміщення населення, не зв'язані зі зміною місця 

проживання і роботи, з метою відпочинку, лікування, участі в наукових, культурних, ділових 

зустрічах; специфічний громадський рух і форма активного відпочинку, що мають культурно-

виховне, науково-пізнавальне, спортивно-оздоровче значення [3]. Наукові підходи до розуміння 

категорії «туризм» акцентують увагу на різних аспектах [4-8]: 

− туризм як суспільне явище, рух (переміщення) людей, за межі постійного місця 

проживання та тимчасове перебування на об’єкті зацікавлення. Рух є невід’ємною потребою 

організму, тому людині завжди було властиве подорожування;  
− туризм як форма організації відпочинку, проведення дозвілля, пересування людей за 

маршрутом з метою відвідування конкретного об’єкта або задоволення своїх інтересів та 

повернення на постійне місце проживання;  

− туризм як галузь господарства (індустрія туризму) спрямований на організацію та 

управління процесом обслуговування людей, що знаходяться поза місцем постійного 

проживання;  

− туризм як форма розвитку особистості (розумового та фізичного виховання), що 

реалізується через соціально-гуманітарні функції: виховну – формування почуття колективізму, 

моральних та естетичних якостей; освітню – закріплення та розширення знань з краєзнавства та 

країнознавства, природознавства, топографії, історії, знайомство з культурою та традиціями 

країн і народів світу; оздоровчу – дотримання оптимального режиму навантажень, використання 

сприятливого впливу природних факторів на стан організму, дотримання правил особистої та 

суспільної гігієни, розвиток адаптаційних можливостей, підтримка організму на достатньо 

високому рівні фізичної підготовки; спортивну – створення бази загальної фізичної підготовки, 

спеціальна підготовка з туристської техніки, досягнення максимальних результатів у туризмі; 

− туризм як суспільно-організована економічна діяльність, спрямована на виробництво 

товарів і послуг для задоволення потреб людей, що знаходяться за межами постійного місця 

проживання; 

− туризм як різновид рекреації, активний відпочинок, під час якого відновлення 

працездатності поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортивними й культурно-

розважальними цілями розширеного відтворення сил людини; 

− туризм як форма соціокультурного середовища - це система й форма використання 

вільного часу і за допомогою сфери послуг у подорожах, що поєднує відпочинок зі зміцненням 

здоров'я людини, підвищенням її загальної культури і освіти і справляє на неї виховний вплив, 

ефективний засіб пізнання, підвищення культурного рівня особистості; 

− туризм як діяльність, що має важливе значення в житті народів з огляду на 

безпосередній вплив на соціальну, культурну, освітню та економічну області життя держав та їх 

міжнародні відносини; 

− туризм як вид споживання, вид зовнішньої торгівлі, експорт інформації і вражень; 

− туризм як велика економічна система з різноманітними зв'язками між окремими 

елементами в рамках як господарства окремої країни, так і зв'язків національної економіки зі 

світовим господарством у цілому; 

− туризм як економічне явище охоплює попит (бажання туриста), пропозицію 

(туристська індустрія) і туристський продукт, на який спрямовано інтерес туриста; 

− туризм як сегмент світового ринку, на якому сходяться підприємства традиційних 

галузей господарства (транспорт, ресторанне господарство, готельне господарство, культура, 
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торгівля тощо) з метою пропозиції своєї продукції та послуг туроператорам – підприємствам з 

формування, просування та реалізації туристського продукту. 

Таким чином, дослідження категорії «туризм» зазнало значних процесних змін за останні 

десятиліття. Критичні роздуми та альтернативні методології загальноприйнятих 

парадигматичних поглядів на туристичну діяльність тепер стали більш широко прийнятими. 

Але, з плином часу з’являються все нові мультидисциплінарні підходи до розуміння складного 

феномену туризму.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ РЕГІОНУ 
 

Сучасний туризм розглядається як: інструмент сталого розвитку економіки, джерело 

доходів державного бюджету, засіб підвищення іміджу країни на світовому ринку. Сьогодні 

розвиток туризму в Україні стримується у зв’язку з пандемією, недосконалістю механізмів його 

регулювання, а також розумінням туризму як економічної системи. Динамічність процесів 

розвитку туристичної індустрії та її важливість для соціально-економічного розвитку України 

потребує дослідження питань формування туристичного потенціалу та туристичного продукту 

регіонів. Тож розглянемо сутність дефініції туристичний потенціал через поняття «туристичний 

продукт» та «туристична пропозиція».  
Так, під туристичним продуктом регіону розуміють сукупність усіх видів товарів і послуг, 

які пропонуються у регіоні для різних категорій споживачів і розроблені на основі регіональних 

історико-культурних, природничих та інших туристичних ресурсів території [1]. 

У свою чергу, туристична пропозиція регіону – це сукупність туристичних продуктів 

регіону, які пропонуються потенційним туристам.  

Таким чином, туристичний потенціал регіону – це сукупні можливості регіону щодо 

пропозиції та створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, які можуть бути 

використані для задоволення потреб фактичних та потенційних туристів.  

Туристичний потенціал охоплює усі структурні і функціональні ресурси, що сприяють 

розвитку туризму на певній території [2]. 
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До елементів структурних ресурсів туристичного потенціалу будь-якої території відносять 

пам’ятки і туристичну інфраструктуру, а також її транспортну доступність. 

Іншим, важливим елементом туристичного потенціалу вважають функціональні ресурси, 

до яких, відносять культурні, соціально-демографічні, екологічні і психологічні умови, а також 

існуючі економічні, політичні і технологічні можливості (рис.1.) [3]. 

 
Рисунок 1. – Елементи туристичного потенціалу 

 

Доведене вище свідчить, що найбільш поширеним поняттям є туристичний потенціал, 

який включає структурні і функціональні види ресурсів. Туристичний потенціал і, в першу 

чергу, його оцінка складають основний елемент визначення туристичного продукту конкретної 

території – місцевості, округу, району або навіть окремого господарства [4]. 

Слід зауважити, що на формування та розвиток туристичного потенціалу території 

впливають сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, тобто ситуація у 

світі, країні та регіоні. 

Розглянемо чинники, які впливають на туристичний потенціал регіону. Пропонуємо 

об’єднати їх у дві групи: мікрочинники та макрочинники.  

Мікрочинники: ресурси; соціально-економічний розвиток регіону; розвиток суміжних 

галузей; активність місцевої влади, громади та бізнесу; фінансове та кадрове забезпечення; 

інформаційне забезпечення; імідж території; взаємодія органів влади та бізнесу.  

Макрочинники: державна туристична політика; політична ситуація; геополітичні чинники; 

ситуація у світі; соціально-економічна ситуація в країні; фінансово-економічні чинники; 

соціокультурні чинники; науково-технічний прогрес; інновації; законодавче забезпечення; імідж 

країни [5]. 

В умовах пандемії, недосконалості державної туристичної політики та реформування 

галузі необхідна розробка теоретичної бази стосовно формування та розвитку туристичного 

потенціалу та туристичного продукту в регіонах, які є складовими елементами туристичного 

потенціалу країни.  

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Туристичний 

потенціал регіону – це сукупні можливості території пропонувати конкурентоспроможні 

туристичні продукти, які можуть бути використані для задоволення потреб фактичних та 

потенційних туристів. Потенційні туристичні продукти визначаються за допомогою оцінки 

наявних туристичних ресурсів та розробки системи заходів щодо їх подальшого розвитку. 

Головна мета сталого розвитку туристичного потенціалу в регіоні – створення сприятливого 

туристичного клімату, на який впливають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Туристичний потенціал 

Структурні ресурси 

Туристичні 

пам’ятки 

Туристична 

інфраструк-

тура 

Туристична 

доступність 

Функціональні ресурси 

Політичні Культурні Інші 

Економічні 

Техноло- 

гічні 

Екологічні 

Соціально- 

демографі-

чні 

Психологічні 
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Таким чином, покращення туристичного клімату в регіонах вплине на розвиток їх туристичного 

потенціалу, що сприяє покращенню соціально-економічній ситуації як в регіонах, так і в Україні 

в цілому, що і є метою цього дослідження. 
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ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКИХ 

ПОДОРОЖЕЙ 

 

Відправляючись у подорож, турист стикається з низкою проблем, що при збігові обставин 

можуть призвести до несприятливих наслідків для його здоров’я і майна, зробити туристську 

поїздку неможливою або негативно вплинути на туристські враження. 

Турист постійно перебуває під впливом обставин підвищеної небезпеки в незнайомому 

довкіллі, яке відмінне від звичайного довкілля його проживання. Він не знає досконало звичаїв, 

мови, традицій, типових побутових небезпек, не має імунітету до хвороб, поширених у цій 

місцевості, тощо. 

При проектуванні туру і туристських послуг туроператорам потрібно уважно вивчити усі 

можливі чинники ризику та їхні джерела, дослідити можливість і ймовірність вияву джерела на 

небезпечному для людині рівні, схильність людини до впливу джерел небезпеки і передбачити 

комплекс заходів для захисту здоров’я і життя туриста та його майна. 

Шкідливі чинники (чинники ризику) у туризмі можна згрупувати наступним чином: 

– небезпека травмування; 

– вилив довкілля; 

– пожежонебезпека; 

– біологічні впливи; 

– психофізіологічні навантаження; 

– небезпека випромінювань; 

– хімічні впливи; 

– стан перевезення; 

– підвищена запиленість і загазованість; 

– специфічні чинники ризику; 

– інші чинники. 

Різні несприятливі чинники мають різноманітну ймовірність настання та інтенсивність 

впливу і важкість наслідків. 

https://rucont.ru/efd/189849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_89
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Небезпека травмування може виникнути в результаті переміщення механізмів і предметів, 

тіл, складного рельєфу місцевості, переміщення гірських порід (каменепади, селі, лавини), 

несприятливих ергономічних характеристик туристського спорядження й інвентарю, що 

спричиняють травми (незручне взуття, потертості шкірних покривів у туристів тощо), 

небезпечних атмосферних та інших природних явищ. 

Вплив довкілля зумовлюється підвищенням або зниженням температури, вологістю і 

рухом повітряних мас, опадами в зоні обслуговування туристів, різкими перепадами 

атмосферного тиску. Показники мікроклімату в приміщеннях обслуговування туристів, а також 

у транспортних засобах повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. 

Туристові слід точно дотримуватись вимог нормативних документів пожежної безпеки 

(Правил пожежної безпеки), засобів розміщення, щоб убезпечити себе від можливої дії чинників 

ризику цієї групи. 

Біологічні чинники – патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, 

мікроорганізми, а також отруйні рослини, плазуни, комахи і тварини, що є переносниками 

інфекційних захворювань, викликають опіки, алергійні та інші токсичні реакції. 

Психофізіологічні чинники ризику: фізичні та нервово-психічні перенавантаження. При 

проектуванні туристського маршруту варто враховувати реальну спроможність людей 

сприймати інформаційні потоки, надавати їм вільний час для відпочинку і самостійного 

ознайомлення з туристськими ресурсами. Варто старанно планувати програму, графік 

переміщення, проведення заходів тощо. Визначаючи складність екскурсійної програми, слід 

враховувати підготовку туристів, психофізичні особливості групи туристів, а також їхні 

традиції, звичаї релігію. 

Небезпечними випромінюваннями є: підвищений рівень ультрафіолетового та 

радіологічного випромінювання. Слід враховувати дію цього чинника ризику при плануванні 

графіка руху за маршрутом (відкритими, незатіненими ділянками маршруту в гірських, водних, 

лижних та інших походах). Туристські маршрути можна прокладати й експлуатувати тільки в 

місцевостях із сприятливими характеристиками радіологічного стану. 

Хімічні чинники: токсичні, дратівливі, сенсибілізуючі. Запобігати дії цих чинників ризику 

в обслуговування туристів можна, якщо: 

– регулярно контролювати вміст шкідливих речовин у навколишньому середовищі; 

– будувати і розміщувати об’єкти для обслуговування туристів у сприятливому щодо дії 

хімічних чинників ризику середовищі. 

Джерелом підвищеної небезпеки є транспортні засоби. На кожному виді транспорту діють 

свої правила перевезення пасажирів й інститут страхування пасажирів та їхнього багажу. 

Прийнято міжнародні Конвенції про повітряні, морські, автомобільні та залізничні перевезення, 

у яких правила безпеки займають центральне місце. 

Специфічні чинники ризику в туризмі зумовлені: 

– можливістю виникнення природних і техногенних катастроф у зоні розміщення; 

– технічним станом використовуваних об’єктів матеріально-технічної бази; 

– складним рельєфом місцевості; 

– рівнем професійної підготовленості персоналу; 

– підготовкою туристів до пересування за маршрутом певного виду і категорії складності; 

– інформаційним забезпеченням. 

Суб’єкти туристської діяльності розробляють конкретні заходи щодо забезпечення безпеки 

туристів, екскурсантів, які беруть участь у туристських подорожах, запобігають травматизму та 

нещасним випадкам і несуть відповідальність за їх виконання [1]. 

 В Україні діє міждержавний стандарт (ГОСТ 28681.1-95) «Туристично-екскурсійне 

обслуговування», який передбачає порядок проектування туристських послуг, включаючи 
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розгляд можливих ризиків, які можуть викликати негативні наслідки і спричинити шкоду 

здоров’ю туриста та його майну. 

 З метою забезпечення безпеки туристів суб’єкти туристської діяльності зобов’язані: 

– інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання 

загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень 

тощо); 

– створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, забезпечувати 

належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій, місць проведення змагань, 

забезпечення туристів справним спорядженням та інвентарем; 

– забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних послуг з 

підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, водний, мотоциклетний, 

пішохідний туризм, спелеотуризм); 

– забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу, 

спеціальним спорядженням та інвентарем; 

– забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від травм, 

попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги, а також інформування 

про джерела небезпеки, які можуть бути зумовлені характером маршруту та поведінкою самих 

туристів; 

– забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали під час подорожі, 

транспортування потерпілих; 

– оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб про надзвичайні 

ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про зниклих осіб. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Кризовий стан економіки, який зумовила епідемія “COVID-19”, загрожує усім 

підприємствам фінансовими труднощами та позбавленням кваліфікованих працівників, без яких 

неможливо гарантувати існування підприємства в скрутній ситуації, автентифікацією 

конкурентоспроможності та вдалим супроводженням бізнесу в майбутньому. В цій ситуації, що 

склалася, потрібно весь орієнтир перевести на працівників та збереження цінних співробітників, 

без яких перемогти кризу неможливо. У зв’язку з цим актуальність набуває тема удосконалення 

мотиваційних шляхів персоналу готельно-ресторанного господарства.  

Мотивація - це комплекс внутрішніх та зовнішніх двигунів, які підштовхують людину до 

дій та спрямовані на звершення особистої мети та мети підприємства [1]. 

Мета стратегії мотивації співробітників – перемога і закріплення конкурентних переваг 

підприємства за допомогою розвитку і підтримки трудової діяльності співробітників.  

Відомо, що мотивація персоналу передбачає:  

- заохочувати за допомогою зовнішніх елементів (матеріальне і моральне заохочування); 

- мотивація внутрішніх заохочень до праці. 

Основними завданнями мотивації є: 
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- генерувати в усіх співробітників обізнаності змісту і важливості мотивації в процесі 

праці; 

- навчання співробітників і керівників психологічним основам комунікації у готельному 

господарстві; 

- володіння всіма керівниками різними підходами до управління персоналом із 

застосуванням нинішніх методів мотивації.  

Науковці досліджували чим як можна мотивувати робітників до ефективної праці. 

Розглянемо декілька з них. 

Відповідно до теорії Д. Мак-Клеланда мотивація працівників розкривається такими 

типами потреб:  

1) необхідність в досягненні, що показується в прагненні бути успішним, самотужки 

визначати цілі та брати на себе відповідальність; 

2) необхідність у свободі і причетності - це палке бажання бути членами груп, 

підтримувати дружні відносини та здобувати підтримку колег; 

3) необхідність у владі, прагнення все контролювати та брати на себе відповідальність за 

дії колег [1]. 

А В. Врум розкрив теорію очікування, в якій говориться, що мотивація співробітників буде 

дієвою, коли робітник вірить, що його плідна робота гарантує результати, за які він 

отримуватиме винагороду [1]. 

А.Сміт говорив, що заробітна плата має вплив на продуктивність праці. На його думку 

робота працівників без ентузіазму є рівноцінна оплаті праці. Через те, працівники байдужі до 

збільшення продуктивності праці тому, що їхня оплата не зміниться від кількості зробленої 

продукції. Він писав, що щедра винагорода за працю підвищує працелюбність. За умов високої 

заробітної плати працівники продуктивніше працюватимуть і будуть більш кмітливими. Його 

підтримав Фредерік Тейлор (засновник “школи наукового управління”) і запропонував “систему 

уроків“, за яких працівник отримує детальні інструкції з описом уроку, який він повинен 

виконати. У випадку успішного виконання працівником уроку, йому виплачується премія в 

розмірі 300-100% від заробітної плати. На думку Тейлора, гроші є важливим мотивом 

підвищення мотивації у працівників [1]. 

Якість виконання роботи поєднане з мотивацією. Через те менеджери готельних та 

ресторанних господарств бажають збільшити мотивацію, щоб збільшити якість роботи. В 

останні роки провідним способом мотивації працівників готельних та ресторанних підприємств 

стало матеріальне стимулювання праці. Це зумовлено тим, що керівникам простіше набавити 

премії та грошові бонуси, ніж вивчити та дослідити нові способи нематеріального заохочування 

працівників. Сьогодні уживати відпрацьовані засоби мотивації з обмеженими бюджетами 

підприємств стає неможливим. Через те на перший план просувають індивідуальні лідерські 

якості керівників готельно-ресторанних господарств - здатність швидко приймати рішення, 

нововведення та уміння мотивувати персонал на результативну роботу без матеріального 

стимулювання [2].  

Так, в центрі системи стимулювання є стабільна виплата заробітної платні та інші види 

матеріальної зацікавленості працівників. 

Втім з розвитком економічної думки і збільшенням суспільного достатку науковці дійшли 

думки, що не тільки матеріальна складова мотивує робітників. Вперше цю ідею висловив Е. 

Мейо, засновник “школи людських ресурсів”. Він прослідкував, що основним чинником 

зростання продуктивності праці є не матеріальна винагорода, а морально-психологічні фактори, 

наприклад, статус працівника в колективі, психологічний клімат в колективі, дружні відносини 

між співробітниками [1]. 

Видами нематеріальної мотивації персоналу є: 

- постійна зайнятість, тривалий трудовий договір, престижність роботи; 
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- самореалізація, можливість досягти успіху, справедливість, повага до працівника; 

- дружні відносини в колективі, корпоративні свята та вечірки; 

- стажування, інноваційні способи роботи, курси, тренінги; 

- гнучкий графік роботи та нешкідливі умови роботи [3, с.104].  

Окремі частини мотиваційної стратегії управління об’єднують в такі групи: 

1). організація праці й робочого оточення: організація та систематизація трудового 

процесу, співробітництво та відповідні умови праці; 

2). соціальне стимулювання та винагорода: страхування, навчання, житло, спорт; 

3). економічне стимулювання: премії, заробітна платня, бонуси; 

4). розвиток працівників: творчий та посадове підвищення [3,с.104]. 

Система мотивації передбачає наступну мету: 

- надання моральної допомоги працівникам та матеріального задоволення, отриманих в 

результаті роботи; 

- формування справедливої винагороди за роботу; 

- збільшення лояльності працівника до роботи. 

Отже, проблема стимулювання та мотивації працівників завжди була і буде актуальною. 

Мотивації на підприємстві повинна будуватися на таких принципах: цілеспрямованість, 

простота, відкритість, зрозумілість та об’єктивність та звісно що результат. На даний момент на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства переважає матеріальна система мотивації. 

Не існує сьогодні єдиних правильних методів мотивації персоналу, дійових і всі часи і в усіх 

обставинах. Вибраний керівником метод повинен сформулювати загальну стратегію керування 

персоналом та щоб, побудувати діючу систему мотивації, потрібно дізнатися всі сильні та слабкі 

сторони мотивації, яка вже існує. 
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КАУЧСЕРФІНГ ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ ТА ВАРІАНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖІ 

ЕКОНОМ-КЛАСУ 

 

Світові запити акумулюють розширення форматів взаємодії людей, занурюючи їх у масові 

обміни потоками інформації, знань, послуг. Незважаючи на низку світових обмежень, людство 

має колосальні можливості для безпрецедентної мобільності, що супроводжує сучасні процеси 

глобалізації. Туризм стає не лише індустрією розваг, відпочину, а й сферою нових вражень, 

досвідом, стилем життя, що виформовує особливе світобачення мандрівників. Поруч шаленими 

темпами еволюціонують й IT-технології, додаючи усе більше можливостей для комунікації та 

появи різнопланових сервісів, платформ, додатків у тому числі й для мандрівників (Airbnb, 

Global Greeters, Servas International, Showaround, Hospitality Club, Trustroots, BeWelcome, Warm 

Showers, Wimdu, Roomorama, Free travel, UA IGoToWorld, Hotels24.ua тощо). 
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З кожним роком все більше людей роблять спробу організувати свою подорож самостійно. 

Дехто починає з самостійної купівлі квитків на літак, потяг чи автобус, хтось самостійно бронює 

готелі або хостели. Найвідважніші шукачі пригод віддають перевагу Couchsurfing 

(каучсерфінгу). 

- Couchsurfing (англ. сouch - диван, surfing – ковзання, пошук) - мандрівка диванами, одна з 

найбільших всесвітніх мереж гостинності, реалізованих у вигляді онлайн-сервісу, що об'єднує 

більше 14 мільйонів людей у 238 країнах, з яких 70% користувачів у віці 18-30 років [1, 10]. Тут 

зареєстровані громадяни з різних куточків світу, готові безкоштовно надати нічліг й допомогу 

під час подорожі. Термін «каучсерфінг» став загальним й використовується не тільки для 

позначення назви інтернет-спільноти, а й для найменування соціальної практики в туризмі. 

Місія каучсерфінгу значно ширша, аніж банальна можливість безкоштовно заночувати. 

Каучсерфінг – це стиль життя, що надихає та дарує певну свободу, розширюючи межі 

сприйняття світу. З’явилася культура таких подорожей, дух каучсерфінгу. Це формат мандрів, 

який має девіз: «travel like a local» – «подорожуй як місцевий житель». 

- Ідея каучсерфінгу почала стрімко набирати оберти на Заході. Досвідченим мандрівникам 

набридли стандартні туристичні маршрути, хотілося чогось нового, подекуди нетуристичного. 

Корінні мешканці – найкращі знавці таких цікавинок. Тільки з їх допомогою можна по-

справжньому відчути атмосферу, відвідати місця, яких немає на звичних туристичних стежках, 

знайти ресторан, де автохтонна кухня стає ланкою між задоволенням досвіду для мандрівника 

та рекламою місцевості. 

- У середовищі каучсерферів люди, які приймають гостей звуться хостами, а ті, хто 

подорожують – серферами. У 50% випадків хост вправно проводить екскурсію своєму гостю 

містом. Він завжди порадить найкращі місця неподалік і пояснить, як до них дістатися. У 90% 

таких мандрівок серфера завжди нагодують чимось традиційним. 

- Однак усім цим фантастичним враженням має передувати відповідальний підхід до 

пошуку хоста: власна реєстрація на сайті Couchsurfing.org., ґрунтовне вивчення профілів тих, 

хто надає житло та умов перебування в їх оселі, ознайомлення з відгуками серферів, зваження 

усіх «за» та «проти» «вписки» саме в того чи того хоста. 

Мотивами долучення людей до когорти серферів є бажання зекономити, допитливість, 

освоєння нового формату комунікації, вивчення іноземної мови, побуту. Хостами, як правило, 

керує бажання допомогти, урізноманітнити власне дозвілля, а також можливість скористатися 

візитом у відповідь.  

За даними офіційного сайту Couchsurfing.org. [2] найбільше каучсерферів зареєстровано у 

США – близько 17 %, у Німеччині – 11,19 %, Франції – 7,17 %, Великобританії – 5,17 %, 

Туреччині – 5,04 %. Серед серферів популярністю користуються безумовно столиці. Перші 5 

місць рейтингу займають Париж, Лондон, Берлін, Монреаль і Стамбул. У цих містах туристи 

найчастіше зупиняються у місцевих завдяки інтернет-платформі. 

Діагностуючи дані сайту, було проведено аналіз взаємодії хостів й серферів з 

вищезазначених міст, де чітко окреслено, що найбільше з використанням застосунку 

подорожують туристи з Парижа, а найбільше гостей приймають в Берліні. 

Переваги каучсерфінгу: наявність безкоштовного житла в чужому місті та, зазвичай, 

затишна домашня атмосфера; знайомство з новими цікавими людьми; пізнання побуту, правил 

життя місцевого населення зсередини; можливість дізнатися про країну/місто багато того, чого 

немає у жодному з путівників; розширення кругозору, культурний обмін; практика іноземної 

мови. 

 Недоліки каучсерфінгу: безпекові прогалини; дискомфорт; незручність розташування 

житла; залежність від графіка, звичок, інтересів власника житла (хоста); нестабільність роботи 

сайту Couchsurfing та платність додатку (базова реєстрація і пошук безкоштовні, але так звана 

«верифікація» акаунта, що дає доступ до безлімітних запитів на нічліг вартує певних затрат). 
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Вебсервіс Couchsurfing.org., який почав продуктивно розростатися на початку 2000-их, є 

безумовним світовим лідером у своєму сегменті й зараз. Активно еволюціонує цей сервіс і в 

Україні. Наразі кількість пропозицій ночівлі, наприклад, у Києві – 89 161, у Харкові – 21 909, у 

Львові – 21810 одиниць [3; 4; 5]. Особливо це вабить молодь, яка від кожної мандрівки прагне 

отримати якомога більше вражень за невеликий бюджет та спроможна швидко опановувати 

асортимент інтернет-важелів та застосовувати їх для втілення своїх намірів.  

Отже, каучсерфінг - це своєрідний всесвітній рух, що примножує й об’єднує мандрівників 

з різних країн і сприяє культурному обміну. Учасники цього руху не завжди малозабезпечені 

громадяни, що прагнуть зорганізувати собі подорож економ-класу, почасти це й цілком заможні 

люди, які шукають живого спілкування, гострих відчуттів й свободи. Поділяємо думку Л. Д. 

Божко, яка переконана, що людина, яка бере участь в «коучі» шукає альтернативи 

великомасштабному туристичному досвіду і намагається пізнавати культури, виходячи з 

локальної точки зору [1, 11]. Людство перестало задовольнятися рамковими організованими 

подорожами за відомими й перевіреними маршрутами. Воно прагне першоджерела в реальному 

часі. Фото та локальні магнітики втрачають свою актуальність як маркери часу. Натомість 

зацікавленість тим, що за кадром яскравої туристичної обгортки лише зростає. В основному, 

хости й серфери прагнуть взаємодії, емоційних спогадів та отримання нового досвіду. Світ, в 

свою чергу, дає масу можливостей для експериментів в цьому напрямку та низку інтернет-

застосунків для їх реалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ 

Розвиток готелів відіграє важливу роль в піднесенні індустрії гостинності України. 

Задовольняючі потреби клієнта готель рекламує не лише свою діяльність, але й гостинність 

країни в цілому. При цьому, основними каналами інформування виступають медіа та 

соцмережи. Сьогодні соцмережи займають важливе місце в нашому житті. Цьому сприяло 

поширення інформаційних технологій, трансформація суспільного життя, глобалізація світу. 

Поява в Україні 2003 року Facebook спровокували комунікаційний бум, що залучив 2019 року 

вже понад 14 млн. мешканців України. Наявність такої кількості користувачів давало готелям 

можливості проаналізувати потреби ринку, відреагувати на зауваження клієнтів, визначити 

популярні тренди. Соціальні мережи стали не лише інформативно-комунікативним 

майданчиком, але й інформаційно-маркетинговим ресурсом.  
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https://www.couchsurfing.com/places/europe/ukraine/kyiv
https://www.couchsurfing.com/places/europe/poland/krakow
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Збір матеріалів щодо активності готелів в соцмережах відбувавсся за допомогою додатку 

сервісу аналітики для постів та сторінок в соціальних мережах popsters. Спираючись на данні 

Всеукраїнського рейтингу ТОП-100 готелів за версією «Новое Время», до аналізу було взято 

сторінки 5 найперших готелів. Дані збиралися за весь період функціонування сторінки та за 

показниками кількості: лайків; репостів; коментарів; публікацій. 

Аналіз соціальних сторінок найбільших закладів гостинності показав, що готелі активно 

нарощували комунікації, проте піки активності були циклічні. Приміром Premier Palace 

сформував піки зростання в 2013, 2016 та 2019 роках. Kharkiv palace premier був найбільш 

активним в соцмережах 2016 та 2020 року, Hilton Kyiv 2016 та 2019 років, а Reikartz Hotels & 

Resorts в 2013, 2017 та 2019 роках. При цьому основним методом формування активності було 

розміщення публікацій в мережі. Їх зміст був у більшості випадків лаконічним та 

супроводжувався фото й відео. Особливістю комунікацій готелів був спад їх активності в рік 

проведення великих міжнародних заходів. Проведені в Україні 2012 року кубок УЕФА та 2017 

року пісенний конкурс Євробачення, демонструють спад кількості публікацій та як наслідок 

репостів, обговорень та лайків. Приїзд туристів в Україну, швидше за все, наситив ринок 

клієнтами та зменшив потребу в додатковій рекламі. Одночасно з цим активність зростає 

напередодні міжнародних заходів та після. Якщо Premier Palace на 2012 рік мав 220 публікацій, 

568 репостів та 2 086 лайків то 2013 року кількість публікацій зросла до 434, репостів – 867, а 

лайків – 4 519. Напередодні пісенного конкурсу Євробачення у 2016 році готель розмістив 187 

публікацій, мав 332 – репости та 4 886 лайків. У рік проведення конкурсу ці дані скоротилися до 

90 публікацій, 200 – репостів, 3 526 лайків. Після проведення Євробачення-2017 активність 

зросла до 152 публікацій, 398 репостів та 4 434 лайків у 2018 році та 162 публікації, 701 – репост 

та 7 985 лайків у 2019 році. Аналогічні процеси ми можемо прослідкувати й на прикладі інших 

готелів наведених в таблиці 1. 

 

Таблиця1. – Активність сторінок готелів в Facebook 

 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Premier Palace 

Лайки 389 2086 4519 2834 3214 4886 3526 4434 7985 2485 

Репости 93 568 867 435 336 332 200 398 701 226 

Коментарі 24 75 87 84 66 61 35 60 261 35 

К-сть. публ. 113 220 434 229 267 187 90 152 162 70 

Kharkiv palace 

premier hotel 

Лайки 0 538 742 2809 4088 4592 2594 1966 7733 4962 

Репости 0 180 177 719 759 616 246 254 717 431 

Коментарі 0 28 23 64 92 127 37 96 663 542 

К-сть. публ. 0 69 65 291 283 196 68 72 163 102 

Intercontinental 

Лайки 1111 1565 1595 3433 3974 3576 2028 4515 6480 2485 

Репости 54 236 252 951 1074 593 204 391 484 283 

Коментарі 93 88 49 115 177 97 17 35 141 26 

К-сть. публ. 117 114 105 220 270 188 113 136 135 74 

Hilton Kyiv 

Лайки 0 0 154 2809 4093 4592 2594 1966 7733 4962 

Репости 0 0 177 719 759 616 246 254 717 431 

Коментарі 0 0 7 64 92 129 37 96 663 542 

К-сть. публ. 0 0 6 347 224 162 178 101 143 147 

Reikartz Hotels & 

Resorts 

Лайки 148 370 2509 1506 1372 576 5096 3202 7049 1861 

Репости 7 51 280 264 276 121 684 435 618 111 

Коментарі 21 21 193 28 31 22 104 127 276 26 

К-сть. публ. 100 126 325 115 87 24 93 73 109 54 

(Складено автором на основі джерела [1, 2, 3, 4, 5]) 



167 
 

У більшості випадків усі готелі робили акцент на одноманітному інформаційному 

матеріалі в вигляді фото, відео приміщень готелів, запрошень на святкування, проведення 

корпоративних заходів, сімейного відпочинку. Відстежуючи причини піків активності 

поглянемо на відмінний контент. Основними інформаційними приводами, що сформували 

активність на соціальній сторінці Facebook готелів були: згадування участі ресторану Atmosfera 

Restaurant у Національній ресторанній премії Сіль та нагородження дипломом переможця; 

інформування про перемогу готелю в номінаціях Best Business Hotel 5* і Best MICE Hotel 

міждунардного конкурсу Hospitality Awards та ін. 

Оцінка постів залежала від характеру розміщеної інформації. Повідомлення щодо 

комфортабельності номерів, якості послуг у середньому отримували від 20 до 30 лайків та 

давали незначне охоплення аудиторії. Значно вищу оцінку мали меседжі щодо проведення 

визначних заходів, зустрічі відомого гостя, відзначення готелю та перемоги. Як приклад, пости 

Intercontinental Kiev про розміщення віце-прем'єр-міністра та Міністра Закордонних Справ 

Республіки Болгарія К.Захарієвої набрав 137 уподобань та 14 репостів, розміщення Президента 

швейцарської конфедерації С.Саммаруги – 68 лайків, подяка команді InterContinental Kyiv від 

Hearts Charity Evening за організацію благодійного вечору для збору коштів на лікування 

серцевих хвороб у дітей. – 51 уподобання. 

Отже, соціальні мережі стали активним діалоговим майданчиком готелів на ринку послуг 

гостинності. Взаємодія готелів з користувачами соціальних мереж засвідчив зменшення 

активності в період проведення великих міжнародних заходів та її зростання після. Приїзд 

туристів на Євро-2012 та Євробачення-2017 сприяли збільшенню попиту на проживання та 

зменшення витрат на рекламу й комунікації. Матеріали стосовно послуг, номерів, страв мало 

цікавили клієнтів, значно більшу увагу привертала інформація що підкреслювала переваги 

закладу над іншими: перемоги в національних конкурсах; включення до топ-100 закладів 

готельного господарства; відвідання його відомими особами; проведення благодійних акцій чи 

тематичних вечорів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ 

ЗОНАМИ 

 

Відпочинок – одна з численних вигод, яку отримують люди від ландшафтів та природного 

середовища в цілому. Природа в Україні пропонує безліч різноманітних варіантів відпочинку, 

зокрема це можливість мандрувати стежками Карпат, купатися у водах Чорного та Азовського 

морів, розслаблятися під час прогулянки міськими зеленими зонами тощо. 

Варто зауважити важливість функції планування у публічному управлінні рекреаційними 

зонами. Питання планування утворення зон відпочинку на природі та управління ними 

досліджуються десятиліттями, але при цьому проведені дослідження не передбачають 

визначення чітких перспектив розвитку рекреаційних екосистемних послуг. Наукові погляди 

вчених на роль і значення послуг окреслюються діапазоном від цілковитого заперечення впливу 

https://www.facebook.com/hiltonkyivhotel/
https://www.facebook.com/reikartz
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сфери послуг на економічний розвиток країни до визнання інституціональним надбанням, 

основою постіндустріального розвитку національних економік [1, с. 22].  

Відзначимо, що рекреація як об’єкт публічного управління, з одного боку, відмежовується 

від наукової, навчальної, громадсько-політичної активності людини, однак може органічно 

поєднуватися або чергуватися з ними, а з іншого – втілюється у соціокультурній діяльності, що 

виражається у споживанні послуг [1, с. 11].  

У Загальній міжнародній класифікації екосистемних послуг (Haines-Young, Potschin, 2013) 

рекреаційні екосистемні послуги визначені як важливий клас культурних екосистемних послуг, 

що приносять користь людям завдяки поліпшенню фізичного здоров’я (наприклад, фізичні 

вправи) та психологічне і емоційне благополуччя. На наш погляд, рекреаційні екосистемні 

послуги потрібно першочергово розглядати як внесок природного середовища в цілий ряд 

можливостей для відпочинку, якими користується громадянське суспільство.  

При цьому не потрібно недооцінювати роль рекреаційних територій у забезпеченні 

економічної основи розвитку територіальних громад. Світова практика свідчить, що соціальні та 

економічні вигоди рекреаційних зон стимулювали розробку численних національних та 

регіональних стратегій їх картографування. 

А. А. Курочкіна та О. А. Яброва у роботі [2, с. 185] здійснили досить ґрунтовну 

систематизацію вигод рекреаційних зон. Зокрема, вчені зазначили, що створення рекреаційної 

зони означає можливість для іноземного інвестора – знизити ризики ведення бізнесу в умовах 

підвищеної нестабільності; для уряду регіону – надати підтримку рекреаційній індустрії; для 

населення, що живе на території рекреаційної зони, – підняти рівень своїх доходів, отримати 

нову роботу, наблизитися до стандартів життя, що характерні для розвинених країн; для самої 

території – отримати інвестиції для розвитку економіки, зміцнити фінансово утворюючі 

структури регіону [2, с. 185]. 

Незважаючи на широке визнання користі рекреаційних зон, людина не завжди 

безперешкодно може отримати рекреаційні екосистемні послуги. Це, звичайно, є значним 

недоліком публічного управління у сфері використання рекреаційних зон. При цьому варто 

усвідомлювати, що враховуючи зменшення доступу до природного середовища, яке викликано 

урбанізацією, рекреаційні екосистемні послуги можуть бути головним засобом для єднання 

людини з природою. Сприяння повсякденній взаємодії людини з природою (наприклад, 

використання зелених зон для відпочинку в містах) потенційно може призвести до покращення 

суспільного благополуччя. Варто наголосити на потребі знайти баланс між відповідним 

доступом до рекреаційних ресурсів та лімітом їх використання. Особливо зазначене стосується 

тих територій, де використання рекреаційних зон має здійснюватися в умовах обмеженого 

доступу до природоохоронних територій. 

Сучасне вітчизняне публічне управління потребує розробки нових підходів до 

використання рекреаційних зон. У зв’язку з цим варто привернути увагу до твердження 

Г. М. Шевченко, що просування зон відпочинку для українців повинно базуватися на перевагах 

та особливих відмінностях від закордонних курортів, для туристів з інших країн – на 

національному колориті. Потрібно враховувати той факт, що будь-які новинки на ринку 

споживачами сприймаються неоднозначно. Цю закономірність можна відобразити і на ринку 

туристичних послуг. Споживачі довіряють в більшій мірі вже відомим та розкрученим 

курортам, однак існує і невелика кількість споживачів (новаторів), які слідкують за появою 

нової продукції або послуг на ринку, і за допомогою яких відбуваються початкові продажі. Ця 

частина споживачів є важливою, оскільки вона здатна впливати на інших споживачів і 

формувати певне ставлення до продукції або послуг, що надає компанія-виробник [3, с. 253]. 

Завданням сучасних регіональних управлінських систем є забезпечення оптимальних умов 

ефективної діяльності окремих елементів та рекреаційного ринку в цілому. На них покладається 

розробка прогнозів рекреаційних потреб, балансів ресурсів, здійснення інформаційного, 
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нормативно-законодавчого забезпечення та координація рекреаційної діяльності в галузі. 

Удосконалення системи управління, у тому числі і публічного, повинно відбуватися відповідно 

до норм міжнародної практики і спрямовуватись на забезпечення аналізу, координації та 

регулювання розвитку рекреаційної сфери з урахуванням соціальних, економічних, 

інформативних, екологічних аспектів при ліквідації монополії державних структур. З метою 

впорядкування діяльності рекреаційних закладів та інтеграції регіону у світовий економічний 

простір необхідно здійснити стандартизацію та сертифікацію рекреаційних послуг [4, с. 32]. 

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що вітчизняне публічне управління розвитком 

рекреаційних зон потребує розробки ефективного програмно-цільового підходу до 

напрацювання та впровадження системи заходів, що регулюють процес раціонального 

використання і відтворення їх ресурсів. Важливим також є удосконалення механізму здійснення 

планування розвитку рекреаційних зон шляхом розробки актуальної державної програми, 

реалізація якої забезпечена належним фінансуванням, взаємоузгодженою координацією дій 

компетентних органів управління, обґрунтованою концентрацією природних ресурсів та їх 

раціональним використанням, а також відтворенням. 
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СПЕЦИФІКА І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Сектор готельних послуг до початку погрози світової пандемії був одним з найбільш 

динамічних сфер економіки України. Однак існує ряд проблем, в силу яких українські готелі 

стають неконкурентоспроможними в порівнянні з західними аналогами. Одна з найважливіших 

причин цього – мала кількість в готельному бізнесі національних готельних мереж, які 

виробляли б єдину бізнес-стратегію і задовольняли існуючий попит, що тягне за собою іншу 

проблему – стандартизації, оскільки європейська та українська системи стандартизації надання 

готельних послуг не збігаються. Це обумовлює необхідність дослідження даного питання та 

можливих перспектив розвитку національних і міжнародних мереж готелів в Україні. 

Успіх будь-якого готельного підприємства на ринку визначається в першу чергу 

привабливістю пропонованого ним готельного продукту, яка багато в чому залежить від уміння 

менеджменту готелю управляти його споживчими властивостями і якостями. Якщо керівництво 

готелю зацікавлене в утриманні покупців і не бажає, щоб операції мали лише разовий характер, 

то при розробці своєї пропозиції воно повинне враховувати прагнення реальних і потенційних 

клієнтів. Потрібно знати про потреби всього готельного ринку і як розрізняються переваги 

різних сегментів покупців [1]. 

Готельний ринок з точки зору маркетингу складається із споживачів, які відрізняються 

один від одного своїми смаками, бажаннями, потребами і купують готельні продукти, виходячи 
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зі своїх рекреаційних потреб і мотивацій. Готельний бізнес як індустрія повинен точно знати, 

кого і як обслуговувати і на кого спрямовувати свої маркетингові зусилля щодо просування 

свого специфічного продукту. Тому здійснення успішної маркетингової діяльності припускає 

облік індивідуальних переваг різних категорій споживачів на основі сегментації готельного 

ринку і як наслідок побудова ефективної політики позиціонування готельного продукту. 

Практична реалізація оптимальної маркетингової стратегії пов'язана з вибором засобів, які 

забезпечують матеріалізацію поставлених цілей і завдань, тобто з комплексом маркетингу. 

Отже, основними напрямами вдосконалення маркетингової політики готельних підприємств 

можна вважати: спеціалізацію пропозиції на наданні послуг високої якості; сегментацію ринку і 

спеціалізацію готелів на невеликих сегментах; пошук незаповнених ринкових ніш; 

диверсифікацію готельних послуг, зокрема у напрямі розширення асортименту додаткових 

послуг; відповідність усіх сфер діяльності готелів певній обраній концепції; кооперацію готелів 

з метою об'єднаного виконання спільних функцій. 

На реальному готельному ринку різні категорії покупців прагнуть до різних наборів вигод, 

хоча всім їм потрібна одна й та сама базова функція. Чим вищий дохід споживача, тим більше 

його потреба в пропозиціях, складених конкретно під нього. Покупці одного готельного ринку 

хочуть придбати готельні продукти, що виконують в цілому схожу функцію; і на ранніх стадіях 

життєвого циклу готельного продукту готелі можуть конкурувати за обслуговування цієї базової 

функції [2]. 

З розвитком готельного ринку туроператори й турагенти прагнуть зробити привабливіші 

пропозиції. Іноді ці поліпшені пропозиції також призначаються для всього готельного ринку, 

але поступово більшість з них починає створюватися тільки для окремих підгруп або сегментів 

покупців. Відбувається розділення на сегменти, тому що різні покупці прагнуть мати 

різноманітну користь. До того ж є велика різниця між тим, що покупці знаходять ідеальним, і 

тим, що готель може технічно й економічно запропонувати. 

Головне завдання в готельному бізнесі полягає в розробці комплексу зусиль, спрямованих 

на адаптацію готельних продуктів до вимог цільових сегментів індустрії готельного бізнесу, з 

налагодженням його від основних конкурентів за рахунок унікальних характеристик готельних 

продуктів або порядку та умов придбання їх. Стратегія позиціонування призначена для виграшу 

за рахунок підвищення ефективності маркетингових зусиль. Залежно від того, на яку категорію 

покупців розрахована готельна послуга, формуються вимоги до якості, дизайну, ціни, 

застосовуються різні форми оплати: передоплата, продаж у кредит, моментальна оплата та ін., 

тобто, визначається позиція готельного продукту на вибраному сегменті готельного ринку. Це 

процес пошуку такої ринкової позиції для готельного продукту, яка буде вигідно вирізняти його 

з-поміж положення конкурентів. 

Як відомо, спроби створення єдиної міжнародної класифікації готелів мають тривалу і 

складну історію. На жаль, у готельній індустрії до цього часу не розроблена загальноприйнята 

система класифікації готелів. Цією проблемою більш ніж п'ятдесят років займається 

Міжнародна готельна асоціація і Всесвітня туристична організація [3]. 

Незважаючи на сучасні проблеми, що пов’язані з відсутністю єдиної міжнародної системи 

класифікації готельних підприємств, які не вирішені й перебувають у робочому стані, є 

очевидним, що неможливість вирішення глобальних завдань не суперечить необхідності 

створення на національному рівні механізму присвоєння готелям категорій, який адекватно 

відповідав би потребам ефективного розвитку туріндустрії в окремих країнах. У контексті 

вирішення вищенаведених проблем підготовки готельного господарства видається доцільним 

передбачити такі заходи: 

1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних 
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спеціалістів та фахівців до навчального процесу, розвиток „дефіцитних” спеціальностей на 

готельному ринку. 

2. Врахувати у документах стратегічного планування диверсифікації закладів розміщення 

туристів; розробки спеціальних економічних режимів для залучення вітчизняних інвесторів у 

розвиток мережі хостелів; впровадження електронних інформаційних та автоматизованих 

систем бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслуговування в готелях. 

3. З метою створення належного конкурентного середовища на готельному ринку України 

органам державної влади доцільно виважено підійти до питання залучення іноземних інвестицій 

(особливо зі сторони відомих готельних операторів) у створення готелів та готельних мереж, 

більше уваги приділити економічному та податковому заохоченню вітчизняних інвесторів в 

напрямку створення національних готельних мереж. 

4. З метою виведення з „тіні” необлікованих закладів розміщення (малих та мікро-готелів, 

апартаментів) створити сприятливі умови для легалізації їх діяльності, сформувати реєстр таких 

закладів та законодавчо закріпити їх визначення, вимоги до функціонування та необхідних 

процедур (сертифікація, стандартизація та ін.) [4]. 

На сьогодні ринку готельних послуг України притаманні такі тенденції: активізація 

господарської діяльності, пожвавлення туристичних потоків та підвищення ефективності 

використання місткості готелів; подальше роздержавлення підприємств готельного 

господарства та збільшення їх присутності на ринку приватного капіталу. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Недостатність наукових досліджень щодо стратегії розвитку шкільного харчування в 

Україні, розробки харчових раціонів та задоволення попиту у функціональних продуктах 

харчування дітей шкільного віку, визначають актуальність пошуку інноваційних напрямів 

удосконалення за потребою сьогодення. 

Важливі питання надання послуг харчування для дітей шкільного віку закладами готельно-

ресторанного господарства розкриті в наукових працях Пересічного М.І. (2016), Пересічної 

С.М. (2014), Пятницької Н.О. (2012), Няньковського С. Л. (2018), Корзуна В. Н. (2020), 

Подрушняк А. Є. (2020), Капрельянц Л.В.(2021). 

Аналіз літературних джерел свідчить про необхідність зміни підходів до складання 

сучасних раціонів харчування для дітей шкільного віку. Це пов’язано із погіршенням якості і 

зміною хімічного складу продуктів харчування і питної води, зміною способу життя, 
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екологічними умовами, збільшенням стресового навантаження та кількості захворювань даної 

категорії населення.  

Новітні досягнення в галузі харчових технологій і розуміння механізмів виникнення тих, 

чи інших хвороб, дозволяють розробляти раціони харчування, що забезпечують захист 

організму дитини від шкідливих впливів. На думку багатьох дослідників, формула їжі ХХI 

століття – це постійне використання в раціоні харчування, в тому числі і дітей шкільного віку, 

поряд з традиційними натуральними харчовими продуктами і продуктів із заданими 

властивостями, тобто функціональних продуктів харчування, які охоплюють широкий спектр 

харчових продуктів та інгредієнтів з різними біологічно активними речовинами, які зміцнюють 

здоров'я і запобігають виникненню захворювань [1-3].  

Відповідно до чинного законодавства України директори шкіл та дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку зможуть використовувати кейтеринг як найефективнішу модель 

організації харчування. Така інформація міститься у новому Порядку організації харчування, 

затвердженому Урядом. Відповідно до пояснювальної записки до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», документ розроблений з метою 

врегулювання організації харчування дітей у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку з урахуванням рекомендацій ВООЗ. 

Удосконалення харчування дітей дошкільного віку у закладах готельно-ресторанного 

господарства є можливим лише за умови комплексного рішення в сфері обслуговування, що 

враховує і медичні, і правові, і соціальні, і фінансові, і технологічні аспекти. Важливо залучати 

відомих рестораторів, стимулювати розширювати асортимент кулінарної продукції для дітей 

шкільного віку.  

З цією метою є доречним аналіз існуючої нормативної документації, що регламентує 

вимоги щодо харчування дітей шкільного віку в Україні, а саме наказ МОЗ України від 

03.09.2017 № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в 

основних харчових речовинах та енергії» і від 24.03.2021р. №305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», а також: «Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в 

організованих освітніх та оздоровчих закладах» автор Євген Клопотенко (2019); «Збірник 

рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах» за загальною редакцією доктора технічних наук, професора М.І. 

Пересічного (2015). 

Аналіз оновленої нормативної документації дає підстави рекомендувати її для 

використання у практиці закладів освіти та формує напрями для використання при розробці 

раціонів у закладах готельно-ресторанного господарства, а саме 

-  розробка раціонів харчування для дітей шкільного віку відповідно до норм споживання 

біологічно активних речовин з встановленою фізіологічною дією для дітей всіх вікових 

категорій; 

- враховування біологічної цінності вуглеводів (глікемічний індекс і глікемічне 

навантаження), білків (наявність амінокислот), жирів (полі ненасичених жирних кислот), 

клітковини (розчинність і засвоюваність), мінорних факторів харчування; 

- використання розширеного асортименту страв і видів сировини.  

Перспективним напрямом удосконалення харчування школярів є також індустріалізація та 

централізація системи виробництва продукції шкільного харчування на основі впровадження 

нових технологій; побудова ефективної системи управління і контролю за виробництвом 

продукції шкільного харчування. Основою для досягнення поставленої мети, є створення 

економічної, законодавчої, соціальної та матеріально-технічної бази. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  

ШКІЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

Значення рекреації й туризму для населення України постійно зростає. Шкільний 

туризм (педагогічний туризм) — це туристсько-краєзнавча робота в школі, спрямована на 

задоволення рекреаційних потреб школярів. Проблема підвищення ефективності розвитку 

спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства тісно пов’язана із вдосконаленням її 

територіальної організації. Все це разом розвивається в надзвичайно динамічному середовищі, 

що само по собі вже вимагає її різностороннього вивчення. Тривалий час вирішення питань 

територіальної організації рекреаційної сфери носило тільки державний характер. В умовах 

ринкової економіки і наданого регіонам певної самостійності це призвело до накопичення 

складних соціально-економічних проблем. Однією з них є підвищення ефективності розвитку 

туризму і краєзнавства в кожному регіоні, зокрема і в Черкаському.  

Актуальність проблеми випливає з втрати активного розвитку туризму і краєзнавства як в 

наукових установах, так і в навчальних закладах – вищих, загально-шкільних і позашкільних, 

які десятками продані бізнесменам або на тривалий час здані в оренду. Зникла й зацікавленість 

органів освіти, вчителів і керівників позашкільних закладів до організації туристської і кра-

єзнавчої роботи. Останнє майже зникло й з навчального процесу у вищих навчальних закладах і 

школах. З огляду на трансформацію суспільних відносин ця робота вимагає перегляду з враху-

ванням сучасних умов господарювання і розробки наукових основ для обґрунтування напрямків 

удосконалення підготовки відповідних фахівців і активізації туристсько-краєзнавчої роботи в 

кожному регіоні. 

Черкаська область має значний природно - рекреаційних потенціал. За кількістю об’єктів, 

які найбільше використовуються в рекреаційній діяльності,Черкаська область посідає 10 місце 

серед інших регіонів України. 439 об’єктів природно - заповідного фонду займають 1,9 % 

території області. Хоча область не має національних природних парків, їх відсутність у повній 

мірі компенсують інші важливі природоохоронні об’єкти, які є на території області: 

національний дендропарк «Софіївка» в Умані, Канівський природний заповідник, Черкаський 

зоопарк, 6 пам’яток природи та 6 парків-пам’яток садово - паркового мистецтва [1].  

Мета дослідження - проаналізувати перспективи функціонуванн системи шкільного 

туризму в Черкаській області на прикладі Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

https://doi.org/10.15673/fst.v13i2.1382
https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Методологічною базою дослідження стали теоретико - методологічні розробки С. П. 

Кузик, Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, П.Ю. Курмаєв [2], Л. В. Мальцева [3]. 

Шкільний туризм дуже різноманітний за формами: походи, що представлені різними 

видами туризму (піші, лижні і т. д.), різної тривалості, різних ступенів і категорій складності, 

місцеві і далекі, піші і транспортні екскурсії, заняття в гуртках, секціях, клубах, туристські 

збори, скаутинг (пластунство), різні види туристських змагань, семінари, конкурси, конференції, 

виставки, свята (вечори), туртабори, музеї. В середовищі шкільного туризму розрізняють два 

підвиди: мінімальний за обсягом та обов'язковий для всіх класів у школі — класний туризм та 

гуртковий туризм — для любителів подорожувати і захоплених краєзнавством.  

Нові економічні стосунки, що виникли в даний час в нашій країні, загострили проблеми в 

шкільному туризмі і тому вимагають змін в підходах і механізмах організації діяльності по 

розвитку масового дитячо-юнацького туризму. Альтернативним суб’єктами, що розвивають 

дитячий туризм є комерційні фірми, для яких головне прибуток, а не розвиток шкільного 

туризму та досягнень в цій галузі. Таким чином, виникає необхідність вивчення і узагальнення 

досвіду розвитку шкільного туризму з погляду додаткової освітньої діяльності, і економічної 

ефективності цього напряму.  

Перш за все, масовий дитячий відпочинок не має бути дорогим. Діти не такі вимогливі до 

рівня комфорту, що допомагає знизити собівартість такої поїздки. Для здешевлення дитячого 

відпочинку необхідно понизити витрати на обслуговування. На це можуть піти тільки центри 

туризму, краєзнавства та екскурсій, тому що це позашкільні заклади, вони не займається 

комерційною діяльністю, не ставлять перед собою завдання заробити як можна більше коштів 

[4].  

Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді на 

сьогодні один з працюючих і результативних центрів позашкільної освіти області та займає 

чинне місце в Україні з розвитку туристсько – краєзнавчої роботи та національно - 

патріотичного виховання молоді. Центр займається навчально – виховною, організаційно – 

масовою роботою з учнівською і студентською молоддю, педагогічними працівниками області і 

міста. Центр проводить заняття, гуртки, семінари, тренінги, курси, конференції, змагання з 

пішохідного туризму, спортивного орієнтування, зльоти туристично - краєзнавчої та військово – 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Фінансування відбувається з місцевого бюджету. Робота 

установи здійснюється в межах статуту, де прописані напрямки фінансово – господарської 

діяльності [5]. 

Дуже важливим для центру, як і для інших ПНЗ, буде прийняття Закону України «Про 

позашкільну освіту», який може стати регулятором розвитку позашкільної освіти в Україні. 

Однією з вагомих проблем розвитку центру є відсутність туристичної бази, яка дозволила б 

розширити спектр надання послуг центру та додаткові приміщення спеціального обладнання 

для занять в осінньо – зимовий період. 

Важливою є участь центру туризму в реалізації міських та обласних комплексно-цільових 

програм виховання. За роки пріоритетними напрямками діяльності центру туризму вважалися 

наступні: робота туристських гуртків, проведення масових заходів для учнів області, міста, 

району, прийом учнів в літніх наметових містечках, проведення туристських заходів в школах, 

проведення для учнів міста та району учбових і пізнавальних екскурсій, участь центру туризму 

в реалізації міських та обласних комплексно-цільових програм виховання.  

Дослідження господарсько - фінансового стану установи, встановили, що знаходячись на 

балансі місцевого бюджету, установа має недостатнє фінансування на придбання спортивного 

інвентарю, облаштування приміщень придатних для тренувань, проведення змагань та навчання 

своїх вихованців [6].  
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 Відсутність законодавчої бази перешкоджає плідній співпраці загальноосвітніх закладів 

із центром туризму. Адже комерційні фірми пропонують цілий спектр пропозицій для клієнтів 

будь - якого достатку, а ось відносно дитячого відпочинку такої гнучкості немає.  

Для високого рівня розвитку шкільного туризму в країні, зокрема в Черкаській області, 

повинні створюватися державою відповідні умови. По-перше - це реалізація Державної 

програми розвитку шкільного туризму та підтримка функціонування бюджетних та 

небюджетних організацій, які займаються питаннями пов’язаними з розвитком цього виду 

туризму. По-друге, - це наявність відповідної інфраструктури (в першу чергу засобів 

розміщення, таких як хостели та молодіжні турбази). По-третє - це розроблення та 

запровадження системи заохочувальних заходів для туристичних підприємств, які здійснюють 

діяльність зі створення та реалізації внутрішнього туристичного продукту для дітей і молоді. 

По-четверте - це сприяння туристичній діяльності шляхом міжрегіонального та міжнародного 

обміну молоді, а також організація культурно - мистецьких, краєзнавчих та туристсько - 

спортивних заходів.  

Розвиток шкільного туризму на Черкащині дозволить зберегти та підтримати на 

належному рівні мережу оздоровчих закладів області, створить нові робочі місця, забезпечить 

сезонну зайнятість вчителів та школярів, допоможе відродженню екскурсійної справи на 

Черкащині, сприятиме оцінці потенціалу існуючих історико - архітектурних та природних 

об’єктів на території області, збереженню їх для наступних поколінь. Надасть можливість 

започаткувати підготовку, підвищення кваліфікації туристсько - краєзнавчих кадрів для 

повноцінного та якісного забезпечення рекреаційно - туристської діяльності в області.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ 

  

У наш час сфера готельного господарства набуває дуже швидких темпів розвитку. Втім, 

аби втриматися на ринку та залишитися на прибуткових позиціях у майбутньому, власникам 

готельно-ресторанних комплексів в Україні доводиться шукати нові шляхи поліпшення свого 

фінансово-економічного стану. Пошуки нових підходів удосконалення обслуговування гостей 

готельних підприємств та поліпшення надання послуг у них, з урахуванням кон’юнктури 

українського та світового ринків цих послуг, значно ускладнилися ще й викликами пандемії. 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/293
http://ckoblsutur.ucoz.ua/index/vseukrajinski_masovi_zakhodi/0-75
http://ckoblsutur.ucoz.ua/index/dijalnist_zakladu/0-13
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Отже, питання організації основних та додаткових послуг у готельно-ресторанних комплексах 

нашої країни залишаються вельми актуальними і практичними.  

Звісно ж основною діяльністю готелю є надання готельних послуг. Готельні послуги це – 

дії (операції) готелю з розміщення споживача в об’єкті розміщення, а також – інша діяльність, 

пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням, котра включає в себе основні й додаткові 

послуги, що надаються споживачу при тимчасовому розміщенні та тимчасовому проживанні в 

об’єкті розміщення [1]. 

На разі організація готельного господарства в Україні здійснюється на підставі положень 

таких документів: 

• ДСТУ 4269-2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»; 

• ДСТУ 4527-2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення».  

• Закон України «Про туризм»;  

• ДСТУ 4268-2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги». 

Зокрема, Закон України «Про затвердження Правил користування готелями й 

аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» дає таке визначення готельної 

послуги: це власне «дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання 

номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з 

розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та 

додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю» [2]. 

Таким чином, послуги, що надаються в закладах розміщення, можна поділити на: основні 

й додаткові. Вони можуть бути безкоштовними та платними. Хоча у більшості випадків основні 

послуги готельних підприємств оплачуються, адже вони є їхнім головним видом економічної 

діяльності, ключовим предметом оподаткування та джерелом отримання прибутку власником.  

Основні послуги це – обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), які включають 

до ціни номера (місця) і надають споживачу згідно з укладеним договором.  

Основними готельними послугами є проживання та надання харчування (найчастіше – 

сніданку), котрі входять до вартості номеру гостя. Споживачі готельних послуг користуються 

передусім готельними номерами. Власне проживання в номері є основоположною функцією 

роботи готелю з клієнтами.  

Процес надання основних послуг у сфері готельного господарства можна верифікувати за 

декількома eтапами: 

• Поширення інформації про послуги; 

• Бронювання місць для гостей; 

• Реалізація послуг напередодні заїзду та при поселенні гостей у готелі; 

• Обслуговування під час перебування гостей у готелі; 

• Зустріч та проводи туристів, як особлива практика.  

Безкоштовно гостям українських готелів можуть бути надані такі послуги: 

1) розбудити гостя за його проханням;  

2) скористатися медичними препаратами, інструментами та іншими матеріалами готельної 

аптечки; 

3) надання окропу, голок, ниток, одного комплекту посуду та солових приборів на особу; 

4) виклик швидкої допомоги; 

5) доставка до номеру кореспонденції гостя по її отриманню [3]. 

Додаткові послуги це – послуги, які виходять за межі основних готельних послуг, і котрі 

замовляються та сплачуються гостями додатково за окремим договором (домовленостями); 

Безперечно, у готелях різного рівня і «зірковості» власники, менеджери та маркетологи 

пропонують надання різного спектру додаткових послуг.  

Більшість таких послуг будуть усе ж платними для гостя. Серед найпопулярніших можемо 

перелічити такі: 
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• Екскурсії ; 

• Хімчистка і пральня; 

• Спортивні зали; 

• Послуги перекладача; 

• Конференц-зала; 

• Харчування в ресторані; 

• Оформлення віз; 

• Організація банкетів та конференцій; 

• Надання можливості користування сейфом; 

• Можливість міжнародної телефонної розмови; 

• Трансфер з аеропорту і до нього, до інших транспортних розв’язок [4]. 

В окремих випадках гостю встановлюється оплата доставки їжі в номер чи за 

користування міні-баром у самому номері. Про це обов’язково гостя варто попереджати 

попередньо.  

Деякі готелі мають свою популярність завдяки спеціальним пропозиціям, які вони 

пропонують гостям. Різні цікаві акції та спеціальні пропозиції користуються попитом серед 

окремих груп відвідувачів. До прикладу, молодятам буде приємно побачити номер оздоблений 

квітами, із шампанським та цукерками. Так званий «пакет вихідного дня» може передбачати дві 

доби відпочинку й додатково декілька безкоштовних годин і/абo додаткові послуги на 

безоплатній основі. На День народження гостя деякі готелі пропонують одну (або й декілька) з 

перелічених додаткових послуг у подарунок від закладу, або ж вітають іменинника тортом зі 

свічками. 

Поза будь-якими сумнівами, посилена увага з боку працівників готелю до персони гостя є 

ознакою хорошого сервісу, дбайливості про туристів, які подорожують Україною. Чим більше 

додаткових послуг (безкоштовних чи за помірну плату) для своїх клієнтів можуть 

запропонувати українські готелі, тим вищу репутацію має індустрія гостинності країни в 

цілому, а також підвищується інтерес поселитися до конкретного закладу, котрий всією своєю 

діяльністю спрямований на максимальне задоволення потреб відвідувачів.  
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ПІДВИЩЕННЯ НАДАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Сфера гостинності – це комплекс галузей, основне завдання яких пов'язана з 

обслуговуванням гостей, відвідувачів, туристів під час їх перебування за межами постійного 

місця проживання.  

Тому готельна індустрія є особливим незалежним компонентом сфери послуг, що поєднує 

підприємства та групи галузей, які виконують функції для задоволення потреб різних послуг 

(включаючи туризм): розміщення, харчування, розваги та охорона здоров’я. 

Поняття «послуга» є важливим компонентом не лише у концепції гостинності, але й 

виступає основною функціональною складовою сфери послуг. В основних національних 

нормативно-правових актах її розглядають як цілеспрямовану виробничо-експлуатаційну 

діяльність, головна риса якої є поєднання процесів виробництва, реалізації та споживання 

послуг.  

Надання послуги, її проектування і сам процес обслуговування мають кінцеву мету – 

якісне обслуговування споживача. 

Якість продукції, послуги є основною позицією у вирішенні проблем, що підвищують 

конкурентоспроможність економіки готелів та ресторанів. Підприємство буде 

конкурентоспроможним за умови, що запропоновані товари чи послуги мають попит та 

задовольняють споживчі вимоги, стандарти та інші нормативні документи.  

Вимоги до якості постійно змінюються, збільшуються через розвиток науково-технічного 

прогресу, підвищення рівня життя та попиту на продукцію, послуги. 

Термін «якість послуги» тлумачать по-різному. Найпоширенішим є визначення згідно з 

Міжнародного стандарту ІSО 8402-94 «Управління якістю і забезпечення якості. Словник», у 

якому зазначається «якість послуги» – це сукупність характеристик послуги, які надають їй 

здатність задовольняти обумовлені або ймовірні потреби [1]. 

Обслуговування у готелі – це система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, 

що задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. З 

кожним роком ці запити і вимоги до послуг підвищуються. При чому чим вище культура і якість 

обслуговування гостей – тим вище імідж готелю, тим привабливіший він для клієнтів і, тим 

успішніше його діяльність [2, с. 72]. 

Якість є одним з важливих аспектів діяльності під час надання готельно-ресторанних 

послуг, яка спонукає відвідувача обрати той чи інший продукт. У міжнародній практиці є два 

популярних методи для визначення якості обслуговування: 

1. Визначити якість послуги на основі оцінки корисних властивостей та характеристик 

процесу обслуговування - інформація про особливості та властивості послуги, що надається, що 

викликає задоволення споживачів, є засобом вимірювання якості. 

2. Оцінка недоліків у процесі обслуговування гостей. Відсутність недоліків – головний 

шлях досягнення високого рівня якості. Наприклад, готель з обмеженим обслуговуванням, як і 

розкішний готель, може мати високий рівень обслуговування, якщо пропоновані ним послуги 

вільні від недоліків і задовольняють вимоги своїх сегментів споживачів [3, с. 52]. Незалежно від 

зусиль готелю підтримувати якість послуги, навіть найкраще спроектовані та організовані готелі 

можуть мати клієнтів, які незадоволені послугами підприємства. Тому провідна концепція 

управління якістю орієнтована на споживача та повністю відповідає його вимогам. 
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Щоб удосконалити якість надання послуг існують різні методи контакту з клієнтом, що 

дає змогу розпізнати його враження про заклад та обслуговування в ньому. Один з 

найвідоміших методів надання клієнту висловити свою думку про послуги є поширення в 

номерах та ресторанах анкет, які допомагають гостям зробити оцінку якості послуг. Естетично 

надруковані анкети, з проханням залишити анкету в адміністратора, все частіше можна бачити в 

готелях. Вони дозволяють проаналізувати враження клієнтів про послуги загалом та окремі 

елементи обслуговування. Обсяг анкети може бути різним. Опрацьовуючи анкету, слід 

враховувати, що значна кількість запитань дає великий обсяг інформації, але занадто велика 

анкета не схиляє гостей до її заповнення. 

Механізм управління якістю готельних послуг повинен бути спрямований на прийняття 

управлінських рішень та реалізацію ряду управлінських заходів для планування, надання та 

впровадження високоякісних послуг. Сьогодні серед світових методів гостинності державними 

регулюючими органами визнано одним із найефективніших способів покращення якості послуг 

є сертифікація та стандартизація. 

Стандартизація є важливим елементом підвищення якості обслуговування. Ця діяльність, 

спрямована на розробку та встановлення вимог, норм, правил, характеристик, обов’язкових та 

рекомендованих заходів, спрямованих на забезпечення споживачам права придбання послуг 

відповідної якості за розумною ціною. Метою стандартизації є поліпшення узгодженості 

продуктів та процесів обслуговування з їх функціональними цілями та вимогами безпеки. 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Головною характеристикою нинішньої економіки є інноваційність. Інновації здійснюють 

вагому роль в готельно-ресторанному бізнесі у суперницькій боротьбі готелів та ресторанів за 

кожного відвідувача. Нинішні технології допомагають підвищити успіх свого бізнесу, збільшити 

якість обслуговування,а також надання нових послуг. Інновації вжиті або покращенні 

конкурентоздатні технології, сервіс, що удосконалює організацію та сутність виробництва. 

Протягом останніх років промисловість гостинності впевнено тримає знаменитість інвесторів, а 

також новачків-бізнесменів. Основною властивістю готельного бізнесу є те, що серед 

міжнародної економічної кризи збільшення не зупиняється. Економічні відносини між 

державами, сферами та компаніями розкручуються і зміцнюються завдяки інтеграції економіки.  

Задумом цієї теми є розслідування факту інноваційних технологій на розвивання готельно-

ресторанного бізнесу. Готель - це одне ціле, що працює постійно, і сутність його завдання 

зв’язана одночасно з тим, якою мірою уміло створена робота з надавання головних та 

допоміжних послуг. Нині тепер все важче залучати клієнтів комфортним житлом з привабливим 

видом з вікон,тому що такий комплекс послуг, як супутникове телебачення, безкоштовний 

бездротовий Інтернет Wi-Fi, басейн став постійним і майже обов'язковим з надання послуг. 
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Головними труднощами готельно-ресторанного бізнесу є велике суперництво. В такому випадку 

тільки покращення якості обслуговування і порада незвичайних послуг зможуть зберегти умови, 

проте невеликим готелям зазвичай доводиться зберегтись і робити собі у витрати. Щоб 

задовольнити власне перебування на ринку,господарі свого бізнесу всеодно витрачаються на 

них,тому що на сьогоднішній день сучасні інновації обходяться недешево. Тому однією з 

широковідомих винаходів є електронне керівництво готелем. Крім цього винаходу,готелі мають 

потребу заснування новації в ресторанній галузі. Це безліч комфорту для відвідувачів: планшети 

на столах; віртуальне меню; рефлекторні(сенсорні) екрани, встановлені в холі готелю.  

За допомогою цих програм,можна відразу спостерігати похвальний рух в роботі закладу, 

також персоналу простіше стає працювати. Процес росту готельно-ресторанного бізнесу 

наперед бачить споживання сучасних інформаційних технологій як в галузі запровадження 

сучасних готельних послуг, так і в їх розширенню на ринок. Нині в готельній промисловості 

застосовують багато сучасних інформаційних технологій: об’єднувані комунікаційні мережі, 

комп'ютерні системи бронювання, інформаційні системи менеджменту,системи мультимедіа та 

ін. Саме ці інформаційні технології мають найбільший ефект на розвиток готельного продукту. 

Останній час готельні виробництва створили свої “веб сайти” в Інтернеті. Це 

пришвидшило хід роботи створення даних ,і цим самим підняти якість надання послуг за 

рахунок скороченого часу обслуговування клієнтів. Встановлення мультимедійних технологій,а 

також каталогів,посібників,брошур є головний напрямок інноваційних технологій в готельно-

ресторанному бізнесі. Користування даних технологій дає нагоду швидко надати клієнту 

інформацію про готель,і цим самим,дозволяє цілком правильно і швидко вибрати той готельний 

продукт,якого вимагає клієнт. У ресторан люди приходять не тільки скуштувати страви,а й 

відпочити,отримати естетичне захоплення та поспілкуватися. 

Бувають інновації різні: одні вигідні,які вносять революційні або еволюційні зміни; другі 

марні для використання,але змінюють сприйняття продукту; треті не дають вигоди і не мають 

вплив на сприйняття, але здешевлюють продукт або спосіб просування без позбавлення якості. 

Останній час готельно-ресторанний бізнес почав заохочувати більше інвесторів із різних 

галузей бізнесу. Насамперед це зв’язано із можливостями отримати стійкий прибуток протягом 

усього часу перебування готелю чи ресторану при його кваліфікованому управлінні, а також це 

пов'язано з привабливістю ринку в умовах економічного збільшення країни та достатку. На 

сьогоднішній день мешканці міст,туристи віддають перевагу кафе,ресторанам,барам в якому 

встановлений безкоштовний wi-fi,якщо відвідувач в очікуванні замовлення може 

попрацювати,почитати новини,поспілкуватися з близькими та друзями.  

Сьогодні ми маємо ще одне пристосування QR-код,який відкрив нові можливості для on-

line взаємодії споживачів та компаній. У маленькому квадратному лабіринті QR-коду можна 

запрограмувати всі зміни готельно-ресторанного бізнесу,а також багато нових можливостей. QR-

код можна сканувати мобільним телефоном,планшетом або відеокамерою ноутбука. Через QR-

код ресторан або кафе надає змогу сповіщати своїх клієнтів про 

акції,розіграші,лотереї,організовувати голосування,опитування і швидко отримувати відгуки про 

ресторан або кафе від клієнтів. Для того щоб підвищити успішність інновації потрібно залучити 

значний об’єм фінансових ресурсів з різних джерел,якісне інформаційне забезпечення суб'єкта 

інноваційної роботи. Одним із ключових факторів реалізації стратегії інноваційного розвитку 

суб'єкта господарювання є персонал. Сучасне розвивання гостинності спрямоване на створенні 

інноваційних технологій, вони допомагають збільшенню як можна більшої чисельності 

клієнтів,завоювання довіри клієнтів,для більшої кількості продажів. Щодо державної допомоги 

та керування інноваційної діяльності необхідно позначити,що держава не може бути осторонь 

від інноваційних процесів,що проводяться на ринку послуг. 
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Отже, застосування інноваційних технологій збільшує конкурентоспроможність у роботі 

готельно-ресторанного бізнесу, збільшує потік відвідувачів, що гарантує набування прибутку 

підприємству, якість послуг, що позитивно спонукає на репутацію підприємства.  
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INDICATORS QUALITY OF SERVICES OF TOURISM  

AND HOTEL COMPANIES 

 

The ever-increasing requirements for enterprises in the field of providing tourism and hotel 

services are determined by the authorities responsible for the regulation of these industries and by the 

society focused on the emphasis on obtaining quality services and products. 

A definite indicator in this matter is open informative access to the activities of enterprises via the 

Internet on the official websites of government agencies and business communities in this area. 

Actualization of this issue, first of all, is associated with the procedure for classifying accommodation 

facilities and assigning a certain category to an enterprise. The indicated indicators reflect a certain part 

of the services provided by organizations and are external and internal attributes. 

Specifying the issues of the quality of the provided hotel and tourist services, it is necessary to 

characterize the final indicators to which any organization strives, this is the efficiency and 

effectiveness of activities, this is the field of measuring economic indicators. Achievement of these 

indicators is based on the principles of quality: improvement, which is not limited; personification and 

differentiation of developed and sold services; leadership; communications (personnel-personnel, 

personnel-management, personnel-consumer, management-consumer); process and system approach. 

Let's consider in detail the general indicators of quality, which are based on resources, processes, 

and result. Resources are an internal component of an enterprise's activities that allows the production 

of a product and its promotion to a specific consumer. The resources of the organization are: 

technology, equipment, policy and management in the field of quality, human (intellectual) potential 

and its preparation for the goals and objectives of the enterprise, the technical condition of fixed assets, 

financial support, information environment and the openness of the organization for the consumer. 

Process is a sequential set of interchangeable operations, which can be expressed in the production of a 

service and the organization of its consumption. The result is expressed in quantitative and qualitative 

parameters, supported by customer loyalty, satisfaction with services and the resulting total beneficial 

effect. 

The next quality indicator is the state of the information environment in the hotel and tourism 

sector and the implementation of the procedure for the classification and certification of objects. 

The final indicator of service and, as a result of the quality of the service being sold, is a 

quantitative indicator - ADR (average price per room) and RevPAR (Revenue per available room per 

day - reflects the hotel's average revenue for a period per day in terms of one hotel room). 

Achieving a quantitative indicator is possible only on the basis of the perceived quality of the 

service directly by consumers, this is achieved through the properties of quality - basic, desired, 

expected, technical, functional and ethical and direct service. 
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Thus, the hotel and restaurant business is an integral part of the service sector in a market 

economy, the role, significance, and also the volume of services provided, which continuously grows 

with the overall socio-economic development. The analysis of these factors indicates the existence of a 

relationship between the development of the hotel and restaurant business and the region. Enterprises 

of the hospitality industry develop more intensively where the economic and political situation is 

stable, as well as where the socio-cultural infrastructure is diverse. The factors constraining the 

development of the hotel and restaurant business in the region are economic, political and financial 

instability, consumer income, inflation, unemployment. 
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STAFF MOTIVATION TIPS IN THE HOTEL BUSINESS 

One of the keys to a successful hotel business is its staff. According to hotel owners frequent staff 

changes are almost inevitable. Staff turnover per year comes to the change of ⅔ of the service 

personnel in large cities. One of the main reasons is poor employee motivation. If a person has to put 

up with unfavorable working conditions, he is not able to work normally, and instead of making a 

profit for establishment, he is looking for an opportunity to escape to another one. 

The system of labor incentives in a market economy is a very important element in the 

management and development of a modern business, because it creates such working conditions for 

each employee that will allow him to maximize his labor potential, and the implementation of the goals 

and objectives of the enterprise depends on it. Modern owners and managers should understand that the 

activity of a particular employee in the process of work is significantly influenced by various motives, 

needs, incentives, and goals. However, as various studies show other conditions also affect the 

effectiveness of personnel and employees of enterprises. All these elements relate to the process of 

stimulating and motivating labor or the system of stimulating and motivating personnel [1]. 

Therefore let's look for labor incentives and why they are needed at the enterprise. Stimulating 

labor involves the creation of a mechanism in which active labor activity, which gives certain, pre-

recorded results, becomes a necessary and sufficient condition for meeting significant and socially 

determined needs of the employee, the formation of his labor motives. The incentive is designed to 

perform the following main functions in figure 1.1 [1]. 
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Figure 1.1 - The Main Functions of Labor Incentives 

1. Economic incentives is a system of organizational and economic measures aimed at 

developing economic activities and improving efficiency through ensuring the material interest of 

employees of the enterprise in the results of activities; consists in contributing to improve production 

efficiency solving tasks facing the economy, and increasing labor productivity.  

2. The social function of stimulating labor is related to the fact that an employee who occupies a 

certain place in the system of social labor provides himself with a certain set of economic and social 

benefits. Influencing the level of employee’s income, incentives affect both the professional and 

qualification structure of production and the social structure of society. At the same time, the use of 

various types of incentives in the form of material, spiritual, and social benefits contribute to the 

development of personal and professional qualities. 

3. The socio-psychological function is manifested in the formation of the inner world of the 

employee: his needs, values, orientations and attitudes, motives of labor behavior and attitude to work.  

4. The moral and educational function is aimed at forming the moral qualities of the employee’s 

personality. 

The labor incentive system involves a set of measures aimed at increasing the labor activity of 

employees and improving labor efficiency and quality. But at the same time the employee should know 

what requirements are imposed on him, and what sanctions will be imposed if they are violated. 

Therefore the system of labor incentives should have a certain base (the standard level of labor 

activity). So the system of labor incentives plays the most important role in the functioning of the 

enterprise [1]. 

A mandatory aspect of labor incentives is material incentives. The system of material incentives 

allows increasing labor productivity and interest ordinary employees in the company’s performance 

taking into account its specifics and personnel characteristics. An effective system of material 

incentives for employees should meet the following requirements [2]: 

• objectivity: the amount of employee remuneration should be determined on the basis of an 

objective assessment of labor results;  

• predictability: the employee should know what remuneration he will receive depending on the 

results of their work;  

• adequacy: remuneration should correspond to the labor contribution of each employee to the 

result of the entire team’s activities;  

• timeliness: the reward should follow the achievement of the result as soon as possible;  

• significance: the remuneration must be significant for the employee;  

• fairness: the rules for determining remuneration should be clear to every employee of the 

organization and fair. 
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The second aspect is non-material incentives, which can be divided according to the following 

methods [3]: 

- economic methods are based on economic incentives. They involve material motivation, i.e., 

orientation to the fulfillment of certain indicators or tasks, and receiving economic remuneration for the 

results of work. The use of economic methods is associated with the formation of a work plan, 

monitoring its implementation, as well as economic incentives for labor, i.e., with a rational system of 

remuneration that provides for incentives for a certain amount and quality of labor and the application 

of sanctions for inappropriate quantity and insufficient quality; 

- organizational and administrative methods are based on guidelines. These methods are based on 

power motivation, which follow by the Law and order. They cover organizational planning, 

organizational rationing, instruction, and control. 

- socio-psychological methods are used to increase the social activity of employees. They mainly 

influence the consciousness of employees, social, aesthetic, religious and other interests of people, and 

provide social incentives for work. These methods include questionnaires, testing, surveys, interviews, 

and so on.  

So personnel motivation is the process of encouraging a worker to work through external and 

internal factors. Material and non-material motivation are distinguished depending on the ways of 

meeting needs. It is impossible to single out the most effective method of stimulating personnel in the 

enterprise, because each of them has its own advantages and disadvantages. That is why material and 

non-material incentives should mutually complement and enrich each other.  

As for up-to-date hotel establishment staff motivation tips to business owner are the following: 

1) to give the employees the opportunity to speak up and come up with new ideas; 2) to encourage 

initiative that comes from the team; 3) to listen to the suggestion, or find out the opinions of other 

employees on this matter; 4) let the staff know that they have the opportunity to generate their ideas 

and participate in the development of business with the owner. A good leader should always be 

supportive of his team and remember a golden rule: all employees, regardless of their position, are 

equally deserving of respect. And in combination with flexible working hours, meals and comfortable 

working conditions staff motivation will always be at a high level. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEK ETHNO-TOURIST BRAND  

IN THE AZOV REGION 

 

The development of ethnic tourism is important for the socio-cultural and economic development 

of the state through the promotion of folk customs and traditions among contemporaries, as well as 

their preservation for future generations [1]. In today's crisis realities (synergetic effect of military, 

political, economic, demographic-migration, psycho-emotional upheavals) ethnotourism of Ukraine has 
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recently embarked on the path of revival. Right now, mass ethnocultural events, gathering thousands of 

visitors from different, partly Russified and frustrated regions of Ukraine [2], are the cement that 

consolidates modern Ukrainians from Uzhhorod to Mariupol, stirring the hearts of concerned 

Ukrainians and encouraging them to change better [3]. 

Mariupol has been recognized in Ukraine and abroad as a leading center for the development of 

Hellenism in Ukraine and the development of Ukrainian-Greek relations in general. Therefore, studies 

of the prospects of Greek ethno-tourism, aimed at preserving the identity of the Greek diaspora with its 

history and culture as part of the Ukrainian people, are relevant in the context of the hospitality and 

tourism industry in Mariupol. The Azov region is a very multinational region. Apart from Ukrainians, 

Russians, Jews, whole settlements of Greeks live here, which have carefully preserved their original 

customs, national culture and culinary traditions, which can be offered to tourists in the form of ethnic 

and gastro tours. 

The Azov Greeks are the third largest ethnic group in the Donetsk region and the largest 

community of Greeks living compactly throughout the post-Soviet space. The Greeks of the Azov 

region (the so-called "Mariupol Greeks") are the largest ethnic group with Greek self-identification in 

Ukraine, according to official data from the 2001 census, whose diaspora numbers 91.5 thousand 

Greeks, of whom 77.5 thousand live in the Azov region (Donetsk region). Today's Mariupol is rich in 

its ethnic palette, and a worthy place in it belongs to the Greek diaspora. The Federation of Greek 

Societies of Ukraine, located in Mariupol, regularly holds All-Ukrainian Olympiads for schoolchildren 

in modern Greek language, history and culture, in which teachers from Greece also participate. 

Students have an internship in Greece. At Mariupol State University, along with modern Greek, they 

also study Rumeian. 

There are many national creative groups in Greek villages, traditional festivals are held, for 

example, the festival named after the famous Greek singer Tamara Katsa and "Mega Yort" ("Big 

Holiday"), "Ohi" ("No") - the day of the struggle against fascism, Independence Day Greece, where 

Greeks from all over Ukraine come to the Azov Sea. The Days of Greek Culture have been repeatedly 

recited in Ukraine [4]. Despite the multinational nature of the Azov region, the Greeks managed to 

preserve their culture and identity, one of the material elements of which is traditional cuisine. The 

national cuisine of the Azov Greeks inherited the features of different civilizations and is inseparable 

from the history of the peoples of the Balkans, Asia Minor, Crimea and the Azov Sea. Dishes such as 

tel-tel alva, hut mayor, hashihya can be tasted only in the Azov region, and the famous Greek 

chebureks (chir-chir) are impressive are the hallmarks of this cuisine. Such an original cuisine could 

easily become a culinary trend and form the ethno-tourist attraction of Mariupol. However, in the Azov 

region and in the Donetsk region there are almost no culinary festivals and there is almost no 

gastrotourism. 

We have identified the main socio-cultural prerequisites for the formation of the ethno-brand 

"Mariupol Greeks" in the Azov Sea [5]: 

1. The rich history, original culture and authentic cuisine of the Azov Greeks can be positioned as 

a kind of brand of the Azov region. 

2. Rich natural resource base (Sea of Azov, sandy beaches, reserves) 

3. High potential of Mariupol as a modern cultural, economic, educational center of the Azov 

region 

4. Many festivals (Greek culture "Mega Yort", theatrical "StartUp GogolFest", music in the 

format of "open-air" on the beach "MRPL City Fest", classical music "Mariupol Classic") 

5. Active activity in the Donetsk region of projects of the international financial help which are 

supported by the united communities and business 

6. Sufficient provision of the city with qualified personnel in the fields of tourism and hotel and 

restaurant business, as well as educational institutions of the relevant profile (2 lyceums, 1 college, 4 

higher educational institutions) 
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7. Prospects for resetting the tourism industry in the Azov region (within the Memorandum of 

Cooperation with the USAID Project "Economic Support to Eastern Ukraine") 

8. Development of hotel infrastructure and restaurant industry in the Azov region 

9. Creating the image of the region as stable and secure 

10. Attracting investments for the development of city infrastructure 

11. Growth of local patriotism, self-identity and social motivation 

12. Development of new types of tours (ethno-cultural with visits to ethnographic objects, ethno-

festival, cultural workshops of folk craftsmen, culinary master classes, gastro tours, health tours with 

mud therapy) 

In the conditions of formation of market relations radical reorganization of economic activity in 

the area of Priazovye is required. It is necessary not only to expand the scope of recreational activities, 

but also to take a new approach to the prospects of its functioning in this region. It is necessary to 

create favorable conditions to increase the efficiency of the tourist potential of the Azov region. The 

tourism business can and should become a profitable type of investment in the Azov Sea region, which 

gives a direct economic effect. Despite the fact that in the last five years Mariupol has turned from an 

industrial and tourist center into an outpost of Ukraine, Mariupol city authorities in drafting the project 

«Mariupol: Development Strategy – 2030» recognized the development of culture and tourism in the 

city, in particular, popularization of existing and creation of new symbols, so-called "tourist magnets", 

and development of hospitality culture. 

To date, the authorities of Mariupol have organized funding for the program "Public Budget", 

which in 2020 will implement a number of mini-projects, such as "Festival of Wine and Cheese" and 

"Days of Greek Cuisine", which should be the beginning of preconditions for development of ethnic 

and gastronomic types of tourism in the region. The geographical, historical-cultural and national-

ethnographic and gastronomic resources of Greek culture were considered in the perspective of the 

formation of a new ethnic brand in the Azov region. Socio-cultural preconditions for the formation of 

the ethno-brand "Mariupol Greeks" in the Azov Sea as a new "tourist magnet" for the further 

development of event, ethno-cultural and gastro-festival tourism were determined. 
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КОПІНГ-ПОВЕДІНКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦЯ  

У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

На сучасному етапі розвитку Української держави особливого значення набуває 

управлінська культура як складова загальної культури особистості керівника. Це й не дивно, 

оскільки будучи одночасним поєднанням мистецтва управління і мистецтва виконання, вона 

виступає сукупним показником управлінського досвіду, рівня управлінських знань, почуттів і 

зразків поведінки. 

Зрозуміло, що роль культурного чинника у вирішенні сучасних проблем управління 

суспільством постійно зростає. Поясненням цього феномену можна вважати такі причини: по-

перше, надання в суспільному житті все більшої ваги духовно-культурним регуляторам; по-

друге, діяльність кожного елемента суспільства позначається цими регуляторами, оскільки в 

сукупності всіх взаємодіючих сил у суспільстві вони набувають системоутворюючого 

характеру, розширюючи тим самим зону свого впливу; по-третє, частка інтелектуальної 

власності в загальній сукупності суспільного продукту невпинно збільшується. У розвинених 

країнах вона досягає 50% від його загального обсягу. Це, у свою чергу, підвищує 

відповідальність суспільства за раціональність використання головного ресурсу - 

інтелектуального, складовою частиною якого є управлінський; по-четверте, перед сучасною 

сферою державного управління та інститутом державної служби постала найактуальніша з-

поміж усіх проблема, яка і породжує головне протиріччя сьогодення: накопичення 

інтелектуального потенціалу та підвищення можливості його використання в управлінській 

практиці відбуваються одночасно з процесом зниження якісних показників та культури 

управління, що неминуче спричинює системну кризу у вітчизняній сфері управління. 

Науково доведеним є той факт, що приблизно 60% діяльності авторитарного керівника 

складається з наказів, команд та вказівок, тоді як в активі демократичного начальника такі 

методи “впливу” становлять лише 5%. У зв’язку з цим зрозуміло, що сам сучасний розвиток 

суспільства вимагає відмови від авторитарного начальника з властивими йому тоталітарними 
методами управління і заміни його на демократичного керівника колективу колег-однодумців, 

що займаються спільною справою. 

Під поняттями «подолання стресу» і «копінг-поведінка» розуміються різноманітні форми 

активності людини, що охоплюють усі види взаємодії суб’єкта із завданнями і проблемами 

зовнішнього або внутрішнього плану [1, c. 22]. Подолання вступає в дію не тільки в тих 

випадках, коли складність завдання перевищує можливості звичних реакцій, робить недостатнім 

нормативне пристосування, вимагає нових ресурсів, але й при необхідності змінити поведінку у 

важких життєвих ситуаціях, при хронічному впливі стресорів і негативних повсякденних подіях. 

Подолання, як правило, націлене на пошук шляхів зміни взаємозв’язку між суб’єктом і умовами 

зовнішнього середовища або на зниження його емоційних переживань і дистресу; воно 

проявляється на когнітивному, емоційному й поведінковому рівнях у формі різних стратегій 

протидії стресогенним факторам або стресовим реакціям. «Копінг» – це індивідуальний спосіб 

взаємодії із ситуацією відповідно до її власної логіки, значущості в житті людини і її 

психологічних можливостей. 
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Отже, копінг-поведінка – це стратегії дій, до яких вдається людина в ситуаціях 

психологічної загрози фізичному, особистісному і соціальному благополуччю, що здійснюються 

в когнітивній, емоційній та поведінковій сферах функціонування особистості й призводять до 

успішної або більш-менш успішної адаптації. 

Ж. Амірхан на основі факторного аналізу різноманітних копінг-відповідей на стрес 

розробив є “Індикатор копінг-стратегій”. Він виділив три групи копінг-стратегій, спрямованих 

на вирішення проблем, на пошук соціальної підтримки і на уникнення. “Індикатор копінг-

стратегій” можна вважати одним з найбільш вдалих інструментів дослідження базисних 

стратегій копінг-поведінки людини. Ідея цього опитувальника полягає в тому, що всі 

поведінкові стратегії, які формуються у людини протягом життя, можна поділити на три великі 

групи [1, c. 22-23].  

Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, відповідно до якої 

людина прагне використовувати всі наявні особистісні ресурси для пошуку можливих способів 

ефективного вирішення проблеми.  

Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова стратегія, відповідно до 

якої людина для ефективного вирішення проблеми звертається за допомогою та підтримкою до 

навколишнього середовища: сім’ї, друзів, значущих інших.  

Стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, відповідно до якої людина прагне 

ухилитись від контакту з оточуючою дійсністю, відійти від вирішення проблем. Людина може 

використовувати пасивні способи уникнення, наприклад, занурення в хворобу або вживання 

алкоголю, наркотиків, а може зовсім “піти від вирішення проблем”, використавши активний 

спосіб уникнення – суїцид. Дана стратегія є однією з провідних поведінкових стратегій при 

формуванні дезадаптивної форми копінг-поведінки (псевдокопінг-поведінки). Вона спрямована 

на подолання або зниження дистресу людиною, яка перебуває у стресовій ситуації. 

Використання цієї стратегії зумовлене недостатністю особистісно-середовищних копінг-

ресурсів і навичок активного вирішення проблем.  

Найбільш ефективним є використання всіх трьох стратегій копінг-поведінки залежно від 

ситуації. В одному випадку людина може самостійно справитися з труднощами, що виникли, у 

другому випадку – їй потрібна підтримка оточуючих, у третьому випадку – людина просто може 

уникати зіткнення з проблемною ситуацією, наперед проаналізувавши її негативні наслідки. 

Емоції, що мають стрес-долаючий характер, роблять мислення більш інтелектуальним. 

Вони загострюють мислення,роблять його чітким і ясним. Оволодіваючи складною ситуацією, 

індивід здатний оцінити сигнальну, діагностичну і прогностичну роль емоцій. Стрес-долаючий 

інтелект, таким чином, є медіатором між емоціями, поведінкою й мисленням індивіда. 

Копінг-поведінка пояснюється з точки зору її ефективності подолання стресової ситуації. 

Про високу ефективність допінгу може свідчити те, коли стресова ситуація для людини стає не 

значимою як подразник і з’являється енергія для вирішення нових завдань. У більшості 

психологічних джерел критерій ефективної копінг-поведінки пов’язаний з психологічним 

благополуччям людини, що виражається в зниженні рівня тривожності, дратівливості, 

психосоматичної симптоматики, депресивних показників. 

Підвищений інтерес науковців до проблеми копінг-поведінки особистості актуалізує 

необхідність теоретичного аналізу сучасних досліджень українських та зарубіжних учених. 

Вивчення особливостей застосування копінг-поведінки та подолання індивідом складних 

життєвих обставин надасть можливість визначити «ефективність / неефективність», 

«продуктивність / непродуктивність» стратегій подолання у різних кризових і травматичних 

ситуаціях, окреслити перспективи подальших розвідок у контексті означеної проблематики з 

метою вирішення задач прикладного характеру, зокрема, підвищення ефективності надання 

психологічної допомоги в управлінській діяльності. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 

 

Наразі гостро постало питання: що чекає на людство – енергетичне голодування чи 

енергетичний достаток? Очевидно, що зараз людство переживає енергетичну кризу: бажані 

потреби людства у електричній енергії у декілька разів перевищують її виробництво! Рівень 

матеріальної, а відповідно і духовної культури людства прямо залежить від кількості енергії, що 

воно має. Для того щоб виготовити будь-яку річ нам потрібна енергія. Матеріальні потреби 

людства як і популяція людей постійно збільшуються, тому потреба у енергії збільшується 

геометрично. 

Засоби масової інформації постійно інформують про винайдення різноманітних нових, 

більш екологічно чистих способів добути енергію. Але ж в чому тоді причина повільного 

зростання частки таких джерел у загальному видобутку енергії? Справа у тому, що досі не 

знайдено джерела енергії, більш рентабельного за найдавніший спосіб видобутку енергії – 

спалення. І зараз 80% всієї енергії людство отримує спалюючи вугілля, нафту та нафтопродукти, 

природній газ, торф тощо. Але тих запасів енергії, що природа накопичувала сотні мільйонів 

років, вистачить лише на декілька сотень років. 

Отже, єдиний спосіб змусити людину перейти на більш екологічно чисті джерела енергії – 

це прийняття на державному рівні та на рівні світової спільноти низки регулюючих актів, котрі 

б обмежили видобуток паливних ресурсів. Але ряд держав (перш за все це держави Перської 

затоки) і не збираються обмежувати таким способом свої прибутки. 

Отже, основний тягар по збереженню енергії лягає на розвинені держави Північної 

Америки та Європи. Все більше і більше вчених шукають якомога рентабельніші джерела, котрі 

б використовували відновлювані ресурси і котрі б змогли хоча б частково замінити паливні.  

У всьому світі поступово переходять до використання альтернативних джерел енергії. 

Одним з видів такого палива є деревні гранули – пелети. Їх отримують шляхом сушки і 

пресування відходів лісопереробного виробництва – стружки, щепи, тирси тощо. Це екологічно 

чистий вид палива, який не містить ніяких хімічних домішок. 

Загроза забруднення атмосфери вуглекислим газом полягає не тільки в прямій негативній 

дії на організм людини. Вуглекислий газ має властивість пропускати короткохвильову і 

затримувати довгохвильову сонячну радіацію. Це викликає так званий парниковий ефект, що 

призводить до підвищення температури та зміни клімату на землі. Отже, треба замінити 

економіку, засновану на використанні добутого палива, на економіку, що ґрунтується на 

використанні сонячної енергії, енергії вітру, впровадження нових технологій з використанням 

альтернативних видів палива. Усвідомлюючи це, країни світу об’єднуються під егідою ООН для 

вирішення цих масштабних екологічних проблем. Кіотський протокол закріпив зобов’язання 

розвинених країн та країн з перехідною економікою щодо обмеження і зниження викидів 

парникових газів в атмосферу. Цілком очевидно, що підсумком здійснення заходів, 

передбачених Протоколом, для більшості країн, в тому числі, і для України буде створення 

енергетики, що працює на альтернативних видах палива. Одним із видів такого палива є деревні 
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пелети – паливні гранули, пресований продукт, що виготовляється з відходів деревини. 

Екологічні показники пелет поза конкуренцією – при спалюванні у викидах практично відсутня 

сірка, емісія вуглекислого газу нижча в 10-50 разів, ніж в будь якого іншого виду палива. 

Європейські країни зробили свій вибір на користь альтернативних видів палива. З року в рік 

зростає використання пелет як для опалення окремих будинків, так і для виробництва тепла 

великими районними котельнями. В Німеччині кожен третій котел працює на біопаливі. В 

Україні в останні роки також розпочалось виробництво деревних пелет. Але через недостатню 

поінформованість населення про переваги використання альтернативних видів палива пелети 

ще не знайшли широкого застосування в побуті жителів країни.  

Важлива перевага пелет – висока теплотворна здатність: встановлено, що при спалюванні 

1 тонни деревних гранул виділяється стільки ж енергії, як при повному згорянні 1,6 тонн дерева, 

480 кубометрів газу або 500 л дизельного палива. За рахунок цього пелетне опалення видається 

більш економічним, ніж, наприклад, дерев'яне. При використанні деревних гранул в якості 

палива відбувається зменшення викиду двоокису (діоксиду) сірки, а це, в свою чергу, 

призводить до зменшення випадання кислотних дощів і до зменшення загибелі лісу [1]. 

Досвід європейських країн у використанні пелет демонструє ефективність цього виду 

палива з точки зору опалювальної функції, а також економічну доцільність його застосування. 

Мабуть, найвагомішим аргументом на користь пелетного опалення можна назвати його повну 

автоматизацію і зручність у використанні. Пелетні котли і каміни – пристрої, здатні працювати 

без втручання людини. Подача палива відбувається автоматично, а завдяки «розумній» витраті 

палива одного завантаження пелет може вистачити на кілька діб. Пелетні котли і каміни не 

потребують постійного обслуговування, наприклад, в щоденному прибиранню золи, оскільки у 

більшості сучасних моделей є функція автоматичного очищення. Очищати золу в пелетному 

котлі потрібно приблизно раз на місяць. 

Знову ж з досвіду європейських країн можна сказати, що гранульоване паливо є 

універсальним. Його використовують і для обслуговування районних котелень, і в приватних 

секторах. На ділі ж це біопаливо не просто може застосовуватися як альтернатива газу і дров, 

але і показувати більш високі результати енергопостачання. До речі, паливні гранули активно 

використовують в регіонах, де відсутнє стабільне забезпечення газовими мережами. Автономне 

опалення будинку пелетами дає вагомі переваги для віддалених котеджних селищ. Крім 

опалювальної функції пелети здатні виконувати завдання ліквідації рідких продуктів. Цим 

обумовлено їх застосування в якості наповнювачів для туалетів домашніх тварин, а також в 

усуненні аварійних ділянок при затопленнях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

Конкурентоспроможність сучасної організації багато в чому залежить від якості 

формування складу персоналу, організаційної культури, націленої на професійний та 

особистісний розвиток кожного працівника, процеси командоутворення, підтримки лідерів, а 

також від наявності таких організаційних цінностей, як довіра, відкритість, повага, 
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відповідальність, що сприяють конструктивній взаємодії всіх членів команди, створенню 

організаційних знань та їх комерціалізації. 

Системний підхід до процесу формування складу персоналу, як правило, реалізується за 

наявності таких елементів, як: 

– науково-методичне забезпечення (методи добору персоналу, інструментарій для 

перевірки професійних і особистих якостей претендентів; професіограми і психограми, посадові 

інструкції); 

– фінансове забезпечення (складання і контроль за виконанням кошторису витрат на 

проведення набору та відбору персоналу);  

– матеріально-технічне забезпечення (наявність засобів організаційної техніки, отримання 

й опрацювання інформації про претендентів); 

– організаційне забезпечення (спеціалізація та кооперація в службі управління 

персоналом); 

– правове забезпечення (наявність нормативної основи всіх заходів, пов’язаних із 

персоналом, чітке дотримання нормативних положень); 

– інформаційне забезпечення (отримання всієї можливої інформації про претендента для 

прийняття рішення відносно кадрової безпеки, збір інформації про особливості робочого місця й 

колектив, формалізація інформації для зіставлення та перевірки);  

– кадрове забезпечення (наявність кваліфікованих кадрів у самій службі управління 

персоналом, які спроможні провести весь вищезазначений спектр робіт). 

Першим кроком, з якого починається формування складу персоналу, є планування потреби 

у персоналі та його добір. Кожна компанія стикається із задачами виявлення оптимальної 

потреби у персоналі та джерел його пошуку. Вирішення даних питань ускладнюється в періоди 

нестабільності, зокрема під час надзвичайної ситуації, спричиненої коронакризою. Оскільки не 

всі українські компанії мають в своєму складі професійних рекрутерів, то процес відбору в них 

часто має тривалий хаотичний та неупорядкований характер.  

Знання HR-менеджером ефективних технологій по відбору персоналу допускає створити 

сильну об’єднану команду співробітників, спільна праця яких буде запорукою продуктивності 

та виконання завдань, поставлених керівництвом для досягнення цілей компанії, а їх діяльність 

буде відбуватися в межах корпоративної культури. Навіть достатньо кваліфіковані менеджери 

допускають помилки на етапі відбору персоналу, серед яких такі: помилково або неточно 

складений опис вакансії, що стає причиною появи великої частки кандидатів з несприятливими 

характеристики для вакантної посади; невизначеність вимог до кандидатів – як наслідок – 

прийняття на роботу незадовільного працівника [1].  

Плутанина та похибки в HR-відділі відзначаються і на рекрутменті. Гальмування відбору 

та/або неефективність призначених працівників стають наслідками відсутності чіткої схеми 

взаємодії всередині відділу управління людськими ресурсами зокрема та з іншими відділами 

загалом.  

В деяких компаніях існує тенденція, коли персонал добирається не на вільну посаду і 

роботу, а під конкретного керівника. Така система добору не є передбачливою – зміна лінійного 

керівника нерідко спричиняє до зміни всього відділу. В результаті, потреба у доборі різко 

зростає, а разом з тим – і витрати на набір, відбір та навчання персоналу. 

Відбір персоналу став більш складним та динамічним, конкуренція за персонал зростає, 

з’являються нові технології та рішення. Саме через це досить актуальною проблемою виступає 

недостатня професійна розвиненість менеджерів по персоналу. Тому якщо менеджер спирається 

лише на свій досвід і знання та ігнорує ці процеси, його робота поволі втрачає ефективність. 

Також слід зазначити, що компаніям слід відмовитися від пасивного рекрутингу, активніше 

оновлювати політику щодо підбору персоналу, вдаватися до наполегливіших методів 

переконань та мотивації. Виходячи з цього, постає наступна проблема – недостатнє 



192 
 

фінансування. Керівництво не вважає важливим бізнес-процесом рекрутмент. Ця діяльність 

визначається як другорядна, що і передбачає фінансування за залишковим принципом [2]. 

Пандемія та карантинні заходи радикально реструктурували український ринок праці. 

Компанії на ринку поділилися на два типи: ті, що пригальмували добір персоналу та ті, що 

продовжили активний найм співробітників. Через припинення роботи деяких організацій в 

умовах карантину, ринок праці поповнився новими претендентами. Це дало можливість 

компаніям, які боролися за свою частку ринку поповнити робочий склад професіоналами. Однак 

дефіцит висококваліфікованих кадрів все ще залишається. Тобто мова йде про потребу у 

працівниках вищої та найвищої кваліфікації, частка яких в теперішній час значно менша в 

порівнянні з кваліфікованими [3]. 

У зв’язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції одним з ключових HR-завдань став 

розвиток інноваційного мислення як компетенції, тобто вміння швидко адаптуватися до нових 

умов та середовища, вчасно реагувати, мати зацікавленість у праці з командою. Сьогодні процес 

підбору відбувається дещо інакше – в онлайн-режимі. Компанії надають перевагу 

відеопрезентаціям, онлайн-заявкам, відео резюме, відеоінтерв’ю тощо [3].  

Платформою AIN було проведено опитування серед рекрутерів агентств, продуктових і 

аутсорсингових компаній. На питання відносно труднощів із закриттям вакансій в 30,8% 

випадках карантин не вплинув на кількість вакансій; 25,8% респондентів відзначили незначне 

зменшення; 28,1% рекрутерів карантин змусив значно зменшити кількість вакансій; і 12,2% 

повністю заморозили найм співробітників.  

Не слід розглядати карантинні обмеження лише як негативні, бо вони відкрили нові 

можливості в HR-менеджменті: диджиталізацію співбесід, розширення географії найму, а також 

вказали на дійсну цінність співробітників та посад. 

Процес формування складу персоналу компаній в сучасних умовах коронакризи є 

неоднозначним, залежним від ступеня чутливості компанії щодо карантинних обмежень, 

адаптивності бізнесу до нових умов, гнучкості мислення та стратегічного бачення його 

власника.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ВМІННЯ ЙОГО ПРАВИЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ 

 

Важливим напрямом підвищення ефективності використання часу людини в її житті є 

застосування тайм-менеджменту.  
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Людина може керувати грошима, іншими нематеріальними й матеріальними ресурсами, 

колективом, власним здоров`ям – всім тим, на що ми можемо спрямовувати свій вплив. 

Впливати на час неможливо. Найкраще, що людина може зробити – осмислити природу часу й 

навчитися будувати своє життя з урахуванням його двох основних особливостей – 

безповоротність плину часу та обмеженість часового ресурсу. Для кожної людини важливо 

вміти організовувати свій час, робочий день, управляти власним часом і досягати поставлених 

цілей.  

Знання основ тайм-менеджменту допомагає управляти власним часом, – новітні технології, 

дають змогу організувати час та істотно підвищити ефективність його застосування. Технологія 

його розроблена на принципі того, що у людини, не здатної організувати свій час, просто-

напросто відсутня мотивація для такої організації. Якщо не має мотивації, то людина починає 

відтягувати початок справи, обходить стороною питання, які вже мають бути врегульовані. 

Таким чином, збільшує психологічний тягар провини перед навколишнім світом за свої 

нереалізовані наміри та виправдовує себе дефіцитом часу.  

З метою поліпшення ситуації, людині необхідний особистий тайм- менеджмент. 

Останній починається з пошуку мотивації для виконання тих чи інших завдань. Для 

прикладу, не хочеться людині виконувати конкретні завдання. Для цього варто знайти плюси, 

які принесе це заняття. Це може бути отримання нових вмінь та навичок, отримання 

задоволення від виконаного обов'язку, відпочинок після того, як все буде здійснено. 

Ефективний тайм-менеджмент для будь-якої людини – це детально обдумане планування 

кожного дня, яке має здійснюватися напередодні. Таке планування дасть змогу зекономити 

багато часу. План варто складати в письмовій формі, а потім, при виконанні того чи іншого 

пункту, викреслювати його і, за необхідності, додавати новий.  

Відповідно до засад тайм-менеджменту, всі справи в плані бажано розділити на три групи. 

До першої з них варто включити першочергові, які не можуть бути відкладенні. Проблемних 

справ для ефективного тайм-менеджменту потрібно передбачити не більше двох. Всі ці питання, 

незалежно від того, які почуття вони викликають, треба вирішувати неодмінно саме в той день, 

на який вони заплановані. До другої групи варто включити важливі справи, які не потребують 

негайно виконання. Їх варто виконати, якщо впродовж дня раптово вивільниться частина часу, 

розрахованого на інше. Якщо ж виконати важливе, але не термінове завдання, в запланований 

день не вдається, то з часом воно переміститься з другої групи плану в першу. До третьої групи 

плану входять дрібні рутинні справи. Ці дрібниці необхідно не лише враховувати при 

плануванні, але й якнайшвидше ліквідовувати, – вони мають властивість вносити безлад в будь-

яку, навіть дуже добре організовану, діяльність. 

Щоденне планування є особливо важливим для людини, оскільки допомагає виробити 

найбільш значущі моменти у використанні часу. Відповідно до правил тайм-менеджменту, 

кожна велика справа при плануванні має бути розділена на декілька підпунктів. У цих 

підпунктах варто ґрунтовно розписати цілі виконання тієї чи іншої роботи, способи досягнення 

цілей та основні завдання. Потім для кожної групи справ треба визначити оптимальний час, 

коли вони будуть виконуватися, і приблизну тривалість виконання.  

Безумовно, основною причиною втрат часу є «поглиначі часу». До них варто віднести:  

- телебачення, перегляд телепрограм та кіно. При чому, дуже часто телевізор вмикається 

як фон, а люди виконують якісь завдання, і це безумовно знижує їх продуктивність та 

ефективність;  

- комп’ютерні ігри;  

- Інтернет, якщо його використання не має наперед поставлених конкретних цілей;  

- постійна сонливість, недостатність енергії. Відпочинок це не лише відсутність будь-якої 

діяльності, а перш за все, зміна її виду на інший, а ще й повноцінний здоровий сон;  
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- природна байдужість, неуважність. Кращими «ліками» від природної неуважності є 

органайзери, записні книжки;  

- постійний пошук речей і предметів, що зумовлений відсутністю порядку у 

повсякденному житті;  

- невміння визначити час, необхідний на виконання завдання. Такі навички варто 

розвинути, навчившись оцінювати власні сили та зусилля, які вимагає конкретна справа;  

- захоплення блогами, форумами і соціальними мережами. Варто навіть не відкривати такі 

сайти під час роботи.  

Таким чином можна підвести підсумок, що людям варто ретельніше підходити до процесу 

планування власного часу та чітко визначати перелік завдань та робіт на тиждень або день. Для 

того, щоб будь-яка система управління часом ефективно працювала, та для того, щоб виробити 

власну систему, необхідно дотримуватися таких правил: 1) планування часу має бути 

систематичним, впорядкованим і послідовним; 2) складати плани необхідно у письмовій формі, 

переносити невирішені питання і фіксувати результати, а також встановлювати часові рамки; 3) 

плануючи, використовувати вільний час мудро; 4) «розчищення завалів». Застосування таких 

правил дасть змогу створити ефективну систему управління часом, враховуючи власні 

особливості. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Собівартість продукції є якісним показником, що характеризує виробничо-господарську 

діяльність підприємства. Собівартість відображає витрати підприємства на виробництво і збут 

продукції, виражені в грошовому вимірюванні. Окрім цього, в собівартості, як в узагальненому 

економічному показнику, знаходять своє віддзеркалення всі сторони діяльності підприємства: 

ступінь технологічного оснащення виробництва і освоєння технологічних процесів; рівень 

організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей; економічність 

використовування матеріальних і трудових ресурсів й інші умови і чинники, що характеризують 

виробничо-господарську діяльність.  

Для комплексного аналізу собівартості продукції застосовуються спеціальні показники, які 

дозволяють розраховувати та аналізувати витрати підприємства на весь обсяг виробленої 

товарної продукції, витрати на виробництво конкретного виду продукції, а також витрати 

підприємства на отримання кожної гривні виручки. Основними причинами відмови виконання 

окремих підприємств завдань по зниженню собівартості продукції є перевищення встановлених 

норм споживання матеріально-паливно-енергетичних ресурсів, невиконання цілей зростання 

продуктивності; неритмічна робота, значні втрати робочого часу; низький рівень організації 

праці та виробництва. Неритмічна робота підприємств, пов'язаних з перервами в постачанні 

основних видів сировини та матеріалів, порушенням режимів роботи обладнання, його 

простотою також призводить до значних накладних витрат на засоби для обслуговування та 

експлуатації обладнання та собівартості в цілому [1]. 

Загальне зменшення певного виду витрат є результатом багатьох причин. У зв'язку з цим 

при розрахунку впливу кожного техніко-економічного фактора використовуються показники 
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економії матеріальних ресурсів, заробітної плати та інших витрат, пов'язаних з впливом лише 

конкретного фактора. Є чинники і резерви для зниження собівартості продукції. У економічних 

дослідженнях фактори вважаються умовами, необхідними для здійснення економічних процесів, 

а також причини, що впливають на їхні результати. 

Під резервами зниження собівартості продукції необхідно розуміти об'єктивну можливість 

її здешевлення внаслідок управління факторами використання виробничих ресурсів: пряме 

надмірне підвищення продуктивності праці в порівнянні зі збільшенням середньої заробітної 

плати; ефективне використання засобів виробництва на основі досягнень НТП, передового 

досвіду та дотримання економії. 

Під факторами зниження собівартості продукції розуміють засоби і методи використання 

наявних резервів. Підбиваючи підсумки резервів для зниження собівартості продукції, 

необхідно враховувати фактори підвищення ефективності використання виробничих ресурсів та 

їх економічні витрати. Тому все різноманіття факторів слід звести до таких джерел резервів, як: 

підвищення продуктивності праці, підвищення ефективності використання засобів виробництва, 

економії коштів при оплаті праці, засобів виробництва. 

На сучасному етапі розвитку української економіки дуже важливим є найбільш повне 

використання раніше створеного виробничого потенціалу. Одним з показників, що постійно 

реагують на умови виробництва та реалізації продукції, є вартість, яка відображає вартість 

життя та роботи на виробництві, що характеризує ефективність заходів щодо інтенсифікації 

виробництва та підвищення економіки. На індекс вартості, як і на будь-який інший, активно 

впливають багато факторів виробництва. Фактично не відбувається ніяких більш-менш значних 

змін в техніці, технології, організації праці та виробництва, що не вплине на загальний рівень 

собівартості продукції. Проблеми плавного і без стрибка зростання не є новими. Вивчення цього 

питання привернуло увагу багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Постійна 

увага до цього показника призвела до розробки програм мінімізації витрат і впровадження 

заходів щодо їх зниження.  

Проблема зниження собівартості продукції зумовлена насамперед матеріальною 

інтенсивністю. Матеріальні витрати досягають 60% вартості валового соціального продукту і 

75% вартості промислової продукції. Важливим завданням промислових підприємств і 

об'єднань є реалізація плану з точки зору обсягу, якості та асортименту продукції за найменшою 

вартістю. Економічна ефективність підприємств характеризується, перш за все, собівартістю 

продукції.  

Витрати представлені у грошовій формі у вигляді поточних витрат підприємства, 

виробничого об'єднання на виробництво та реалізації продукції. У ході господарської діяльності 

ці витрати мають відшкодовуватися за рахунок надходжень від реалізації продукції, що 

випускається. Використання індексів витрат на практиці у всіх випадках вимагає надання 

однорідних витрат, які включаються до його складу. Для забезпечення такої однорідності, 

конкретний склад витрат, що належить до собівартості, регулюється «Основними положеннями 

щодо планування, обліку та розрахунку вартості промислової продукції». У збільшеному 

вигляді вартість включає: витрати на підготовку продукції; витрати, понесені безпосередньо у 

виробництві продукції (включаючи витрати на управління); витрати на поточне поліпшення 

виробничого процесу та продукції; витрати на поліпшення умов праці та технічну безпеку, на 

підвищення кваліфікації працівників; витрати на реалізацію продукції (враховуються в ціні). 

Витрати на виробництво важливі для конкуренції на внутрішньому і зарубіжному ринках [2].  

Отже, загальне зниження окремого виду витрат є результатом дії багатьох причин. Існують 

фактори і резерви здешевлення собівартості продукції. При економічних дослідженнях під 

факторами прийнято вважати умови, необхідні для здійснення господарських процесів, а також 

причини, що роблять вплив на їхні результати. Під факторами зниження собівартості продукції 

прийнято розуміти засоби і способи використання наявних резервів. Все різноманіття факторів 



196 
 

доцільно звести до таких джерел резервів, як: ріст продуктивності праці, підвищення 

ефективності використання засобів виробництва, ощадлива витрата засобів на оплату праці, 

засобів виробництва. 
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WELLBEING ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ І СТИЛЬ ЖИТТЯ ДЛЯ  

HR-ІНЖИНІРИНГУ 

 

Запорукою стабільності бізнесу є постійний розвиток персоналу, і тому прогресивним 

підприємствам необхідно прагнути забезпечити співробітників можливостями для повної 

реалізації їх потенціалу. 

Сьогодні швидко змінюються реалії бізнесу та світ в цілому. З основних трендів, які 

проявилися під час карантину, можна виділити:  

1. Посилення санітарно-гігієнічних норм. 

2. Турбота про психоемоційний стан співробітників. 

3. Діджиталізація. 

4. Оптимізація кадрового ресурсу. 

5. Переосмислення ролі лідерів 

В 2021 році, як і за останні, HR-світ продовжуватиме працювати над темами ментального 

здоров’я, wellbeing, diversity та інклюзивності в організаціях. Хоча на глобальному рівні ці 

напрямки вже давно – буденність. Вже традиційними для українського бізнесу стали wellbeing 

weeks, лекції з психології, заняття з йоги, медитації, масажі в офісах, які підтримують культуру 

турботи про себе та роз’яснюють, чому це важливо.  

Турбота про здоров’я співробітників та благополуччя працівників на сьогоднішній день 

стала не менш важливою. Якщо ще рік тому wellbeing програми були просто трендом, то зараз 

вони фактично мають стати обов’язковою складовою компаній, які піклуються про майбутнє 

свого бізнесу. В умовах пандемії, локдауну та віддаленої роботи компанії зіштовхнулися з 

додатковим викликами: cтан стресу, виснаження і невизначеності, перехід життя з офлайн в 

онлайн, щоденні зміни в світі та інформаційна перевантаженість, work from home – багато 

компаній почали фокусуватися концепції wellbeing. 

Тому можна сказати, що wellbeing - це частина корпоративної культури підприємства. 

Орієнтуючись на фахівців, як на головну цінність і капітал компанії, великі компанії створюють 

умови праці і програми, які спрямовані на персональне благополуччя працівників та їх 

ментальне здоров’ї, всі комунікації на зовнішню і внутрішню аудиторії побудовані для 

формування стейтменту «Wellbeing - норма в сучасному суспільстві». 

Під благополуччям (well-being) Towers Watson розуміє фізичне, соціальне та ментальне 

(психічне) здоров'я людини. Та ж організація знайомить нас із кореляцією залученості та 

благополуччя. Де висока залученість і низький рівень турботи про триєдине здоров'я людини - 

там вигорання, токсичне середовище і плинність як наслідок. 
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Компанії, які серйозно ставляться до охорони здоров'я, гарного самопочуття та безпеки 

своїх співробітників. Це є не тільки правильний підхід до зниження ризиків, це ще й сприяє 

підвищенню продуктивності персоналу і вдосконаленню бізнес-процесів. Метою таких програм 

полягає в забезпечення безпечних умов праці для працівників. 

Ініціативи, пов’язані з охороною здоров’я, включають медичне страхування 

співробітників, підтримку занять спортом і встановлення зваженого балансу між роботою та 

особистим життям. На сьогоднішній день кожна фірма, підприємство, компанія переживає 

непрості часи для бізнесу і щоб пом’якшити ситуацію зараз актуальні вебінари для 

співробітників та членів їх сімей. Ключові запити: як упоратися з тривогою і стресом, 

налаштуватися психологічно на новий ритм і форму роботи, де знайти ресурси для себе та 

сім’ї[1]. 

Здоров’я – це сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини, які є основною 

її довголіття та необхідною умовою здійснення творчих планів, високої працездатності, 

створення сім’ї, задоволеності життям загалом. 

До прикладу, фізичне здоров’я дає нам гарне самопочуття, бадьорість, силу, а психічне – 

забезпечує спокій та чудовий настрій. Однак, їх можна сформувати лише дотримуючись 

здорового способу життя, а відтак – шляхом постійної роботи над собою. 

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання виконання людиною певних правил, які 

забезпечать їй правильний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу, потрібний 

рівень життєдіяльності та здорове довголіття Головне – замислюватися про наслідки своїх дій. 

Турбота про здоров'я співробітників сьогодні - це необхідність, якщо в компанії хочуть, 

щоб вони працювали довго і продуктивно. Менеджмент прогресивних компаній розуміє, що 

необхідна турбота про здоров'я персоналу - це не тільки допомога в екстрених випадках, це 

комплекс щоденних заходів, який все частіше прийнято називати Health Management. 

Неможливо дбати про клієнтів - а це те, що ми вимагають від співробітників - якщо ти не 

відчуваєш турботу по відношенню до себе. Турбота про співробітників - це те, що буде 

переноситись на клієнтів. Такий підхід дасть можливість підвищити стан працездатності й 

задоволеності своєю роботою. 

Багатьом компаніям сьогодні важливо не тільки зробити для співробітників комфортний 

офіс, а й дбати про їхнє самопочуття, стиль життя, підхід до здоров'я. Важливо виховати 

культуру управління здоров'ям - не просто ходити в спортзал і бігати марафони, а робити це 

системно та зрозуміло. Це база, фундамент, на якому будується тривала та плідна співпраця. 

Така турбота може виражатися по різному: вчити людей, як не вигоряти, проводити тренінги.  

За даними міжнародного кадрового порталу grc.ua, коронакриза поставила багато викликів 

перед роботодавцями: організувати віддалену роботу або захист співробітників, які не можуть 

працювати з дому, підтримати рівень лояльності і мотивації персоналу у стресовий період, 

оптимізувати штат тощо. При цьому зробити це потрібно було швидко і без серйозних 

фінансових вкладень (адже, на жаль, бюджети компаній серйозно постраждали після 

запровадження карантину). І багато роботодавців досить успішно впоралися з цими завданнями.  

Наприклад, у Synevo підхопили тренд на «антихандричний» флешмоб, коли люди 

копіюють відомі картини і викладають фото, та вже створили кілька сотень світових шедеврів у 

виконанні співробітників. 

У lifecell діє психологічний клуб «PSY Club», який має на меті розвиток емоційного 

інтелекту. Останнє онлайн-обговорення «Як зберегти стійкість під час змін?» було присвячене 

викликам, з якими всі ми зіткнулися під час карантину. У рамках «PSY Club» співробітники 

також мають нагоду поспілкуватися зі своїми колегами, які володіють певними психологічними 

практиками, та одержати відповідну психосоціальну підтримку. А співробітники Admixer для 

отримання такої підтримки можуть звернутись до корпоративного психолога. За допомогою 

спортивно-благодійного проекту компанії – DataHeart – співробітники заохочуються 
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тренуватися вдома та реєструвати свої тренування в корпоративній системі – для доброчинної 

допомоги підопічним проекту[2]. 

Отже компаніям необхідно визначити місце well-being в HR стратегії та бізнес-стратегії, 

домовитися з радою директорів (власником) про планомірність та постійність інвестування. 

Запровадити нову культуру: зробити well-being частиною щоденної реальності, поселити його у 

деталях. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Персонал є найскладнішим та специфічним видом ресурсів, що використовує 

підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності підприємства у великій мірі залежить 

від ефективності праці персоналу. Саме через зацікавленість працівника у результатах його 

роботи при створенні належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності праці. 

Однією із головних функцій управління на підприємстві є саме мотивація. Підприємство 

може реалізувати свій потенціал до економічного зростання лише за умов ефективної мотивації. 

У економічній літературі є безліч визначень мотивації, які розкривають її сутність із різних 

сторін. У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, що стимулюють 

людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє 

походження і змушувати людину свідомо або несвідомо робити ті або інші вчинки [6]. 

Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих 

завдань. У структуру мотивів праці входить: потреба, яку хоче задовольнити працівник; благо, 

що здатне задовольнити цю потребу; трудова дія, що необхідна для отримання блага; ціна, тобто 

витрати матеріального і морального характеру, пов’язані із здійсненням трудової дії. 

Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідне вдосконалення мотивації 

працівників, що може дати: підвищення результативності роботи персоналу; оперативне 

досягнення цілей підприємства; зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою та 

нематеріальним стимулюванням; прозорість системи заохочування; зниження плинності кадрів; 

покращення психологічного клімату; покращення командної роботи [4]. 

Мотивація як основна функція менеджменту пов’язана з процесом спонукання себе та 

інших людей до діяльності шляхом формування мотивів поведінки для досягнення особистих 

цілей і цілей організації. Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та 

забезпеченні їх задоволення в організації; розробленні систем винагороди за роботу, що 

виконується; застосуванні різноманітних форм оплати праці; використання стимулів ефективної 

взаємодії працівників у колективах і на підприємстві загалом [3]. 

Способи поліпшення мотивації праці прийнято ділити на матеріальні і нематеріальні. 

Перший спосіб відображає роль мотиваційного механізму оплати праці в системі підвищення 

продуктивності праці. Він включає як елементи вдосконалення системи заробітної плати, 

надання можливості персоналу брати участь у власності і прибутку підприємства. Система 

https://galinfo.com.ua/news/karantynni_trendy_u_roboti_z_personalom_344042.html
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винагороди за роботу розробляється так, щоб ініціатива робітника була направлена на 

підвищення продуктивності праці, своєї кваліфікації, а також можливість збільшити свій дохід.  

Зважаючи на нинішню ситуацію, основним критерієм мотивації для працівників є 

отримання гарантованої заробітної плати. Водночас, на ринку праці з'являються працівники, що 

володіють достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з гарною 

моральною основою і розумінням праці. 

Не менш важливою є нематеріальна (не фінансова) або непряма мотивація, до якої 

належать подарунки, соціальний пакет, навчання, корпоративні святкування та інше. До 

нематеріальних способів поліпшення мотивації відноситься вдосконалення організації праці: 

постановка цілей, розширення трудових функцій, збагачення праці, виробнича та професійна 

ротація, гнучкий графік роботи, поліпшення умов праці [2]. 

Мотиваційна атмосфера на підприємствах дуже тісно переплітається з задоволенням від 

виконуваної роботи, яка обумовлена певними чинниками. Коли працівник відчуває власну 

необхідність, задоволеність при виконанні поставленого завдання, така робота вважається 

найбільш цінною. Такої думки працівники похилого віку. А молоді спеціалісти мають інший 

погляд на умови праці. Вони вибирають ті місця роботи, де краща організація праці, умови 

праці та колектив. Здобути більш вищий професійно-кваліфікаційний рівень намагаються 

працівники старшого віку, але з часом ця закономірність починає падати. 

До найважливіших видів мотивації належить налагодження діалогу між керівництвом і 

персоналом. Основною метою діалогу між керівником і персоналом є отримання нової 

інформації про потреби працівників і допомога у їх реалізації. Тоді працівники так само 

допомагатимуть і керівництву у реалізації інтересів компанії. 

Отримати позитивний результат від роботи працівників можна шляхом певного впливу на 

працю управлінського органу або особи. Для того щоб досягти поставленої мети, керівник 

повинен планувати, організувати та контролювати роботу, а також примусити людей 

дотримуватися відповідно встановленого плану. 

В Україні існують проблеми мотивації праці на підприємствах. А саме:  

– неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого керівник не спроможний 

визначити ті фактори, які впливають на покращення праці робітників; 

– керівники не звертають увагу на покращення психологічного клімату в колективі; 

– відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи 

працівників структурних підрозділів підприємства вона перестала виконувати свою головну – 

стимулюючу функцію, і перетворилась на просту надбавку до посадового окладу [1]. 

Продумані до дрібниць системи матеріальних стимулів ґрунтуються на всебічному 

моніторингу економічних інтересів працівників, урахуванні умов їхньої праці та життя, 

сімейного стану, трудових навичок і є ефективним механізмом поєднання матеріальної 

зацікавленості персоналу та продуктивності його праці [5, с. 62-63]. 

Високо мотивований управлінський персонал це основний чинник забезпечення 

ефективної, конкурентоспроможної діяльності підприємства. Досягнення підприємством 

поставлених цілей повною мірою залежить від ефективності управлінських рішень. У цьому 

зв’язку, посилення мотивації управлінської праці дозволить підприємствам швидше 

здійснювати організаційний розвиток та більш повно реалізовувати свої потенційні можливості. 

Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою системи управління 

підприємством. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Трудова діяльність працівника, як правило, супроводжується інтенсивними 

психофізіологічними процесами, використанням та розтрачанням енергетичних, гормональних, 

м’язових, психічних, інтелектуальних та інших ресурсів організму, що проявляється в зміні 

рівня працездатності. Досліджуючи особливості працездатності, виділяють загальну та 

фактичну [1]. Разом з тим, фактична працездатність працівника залежить від поточного рівня 

здоров’я, самопочуття працівника, а також від типологічних властивостей нервової системи, 

індивідуальних особливостей функціонування психічних процесів, від оцінки працівником 

значущості та доцільності мобілізації певних ресурсів свого організму з метою виконання 

певної діяльності на заданому рівні надійності та протягом заданого часу за умови нормального 

відновлення витрачених ресурсів організму.  

Забезпечення стабільного рівня працездатності працівника на підприємстві є одним з 

найважливіших завдань будь-якого керівника і, звичайно, управлінця. Адже від працездатності 

членів колективу на підприємстві безпосередньо залежить результативність їхньої праці, а 

значить, і ефективність діяльності організації в цілому. Зрозуміло також, що ступінь 

витривалості у всіх різна, оскільки залежить від психофізіологічних особливостей. Однак, 

велике значення мають і зовнішні фактори, яких існує немало. Тому, проблема працездатності є 

центральною в аспекті HR-інжинірингу, оскільки ефективна трудова діяльність може бути 

здійснена з урахуванням психофізіологічного аспекту [2]. 

Доцільно відмітити, що оптимізувати рівень працездатності працівника на підприємстві 

також можливо шляхом вдосконалення організації робочих місць. Керівництву на підприємстві 

варто скорегувати робочі місця, зробивши їх більш ергономічними. Для вирішення поставленої 

мети що оптимізації робочих місць на підприємстві ми пропонуємо запровадити систему 5S, або 

ще іншими словами систему «Ощадливе підприємство». Основна мета даної методики є 

комплексність щодо вирішення проблеми, тобто організація процесів, при яких необхідно 

менше матеріалів, площі, робочого часу та трудових витрат на всіх стадіях виробничого циклу, 

тобто це система заходів щодо мінімізації втрат, а також ключовий фактор досягнення 

максимальних результатів у всіх сферах підприємства. Ми пропонуємо у нашому дослідженні 

більш детально розібратись у впровадженні даної системи на підприємстві [3]. 

Отже, 5S є так званим комплексом організації та раціоналізації робочого простору, а також 

один з інструментів бережливого виробництва, який був розроблений в Японії. 5S – 

розшифровується як п’ять японських слів або 5 Кроків (5 Step). Перший крок, Сеірі 

«сортування», тобто потрібне-непотрібне – чітко розподіляти предмети на потрібні чи ні, та 

ліквідувати ті, що не потрібні. Наступний крок - Сеітон, тобто дотримання порядку, іншими 

слова, ще перекладається як всьому своє місце, необхідно організувати зберігання речей 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=16537


201 
 

відсортованих на першому кроці, що в свою чергу дозволить швидко та зручно знаходити та 

застосовувати предмети в процесі праці. Далі на третьому кроці, Сеісо, що в перекладі звучить 

як утримання в чистоті, прибирання необхідно спланувати заходи направлені на утримання в 

чистоті робочого місця. Четвертий крок, Сеікецу, тобто стандартизація або іншими словами 

підтримання порядку, цей крок необхідний для належного функціонування перших трьох 

правил. Та на останок, п’ятий крок, Сіцуке, а саме вдосконалення в більш точному перекладі на 

українську мову виховання себе, тобто формування звички щодо чіткого виконання визначених 

вище правил, процедур та технологічних операцій. 

Варто відмітити, що дана програма при впровадженні її на підприємстві включає в себе 

ряд інструментів, а саме: кайдзен (Kaizen) - філософія безперервного вдосконалення, 

поліпшення невеликими кроками, на противагу масштабним і дорогим інвестиціям; VSM - карта 

потоку створення цінності; система 5S - технологія створення ефективного робочого місця; 

система SMED - швидке переналагодження обладнання; система JIT - управління всім 

ланцюгом поставок, постачання виробів «точно та вчасно» тощо. Доцільно зауважити, що дана 

система дозволить практично без капітальних витрат навести порядок на підприємстві: окрім 

підвищення продуктивності праці, скоротяться втрати, знизиться рівень браку і травматизму. 

Крім того, при даній системі створюються необхідні стартові умови для реалізації складних і 

дорогих виробничих і організаційних інновацій, забезпечується їх висока ефективність. Дані 

позитивні зрушення відбуваються, в першу чергу, за рахунок радикальної зміни ставлення 

працівників підприємства до своєї справи. У нашому дослідженні варто більш детально 

розглянути 5 кроків методики 5S. Отже, перший крок SEIRI, а саме сортування, спрямований на 

робочому місці працівника розподілити предмети праці на дві категорії: потрібні та непотрібні. 

На даному етапі ми проводимо ліквідацію непотрібного. Дані дії спричиняють покращення 

культури та безпеки праці на підприємстві. Персонал підприємства має без заперечень бути 

залученим в безпосередній процес сортування та відокремлення непотрібних предметів на 

своєму робочому місці за наступним принципом: речі, що потребують негайної утилізації, далі 

речі, які варто перемістити у іншу зону роботи для зручного зберігання та на останок 

визначення предметів, що необхідні в безпосередній роботі. З точки зору, HR-інжинірингу 

керівництву варто прописати правила та принципи даного сортування забезпечуючи цим 

безперервний контролінг персоналу. На другому кроці запропонованої системи, а саме 

самоорганізація та дотримання порядку варто визначити чітке місце розташування для кожного 

робочого предмету. Необхідно на даному кроці навести ґрунтовний порядок з відсортованими 

предметами праці, а саме розташувати їх так, щоб вони були в легкому доступі з максимальною 

їх ергономічністю. Доцільно також внести певне маркування предметів, що забезпечить їх 

швидкий пошук. Третій крок SEISO направлений на систематичне сплановане прибирання та 

дотримання робочого місця в чистоті та порядку. Необхідно за ергономічним принципом 

розмежувати робочий простір на зони прикладання праці. прибирання виконувати на стільки 

часто як це потребує виробничий процес і забезпечити знаходження необхідних предметів та 

інструментів на своїх місцях і в робочому стані. Систематичне ретельне прибирання дозволить 

вчасно виявити недоліки та ліквідувати несправності якщо вони виникли. Далі після 

прибирання, на четвертому кроці системи, а саме крок SEIKETSU необхідно довести процес до 

стандарту, а саме забезпечити підтримку порядку та дотримання в чистоті робоче місце 

застосувавши в повному обсязі перші три кроки. На меті четвертого кроку є письмова фіксація 

раніше прийнятих рішень для забезпечення їх стабільності та доведення до автоматизму. Варто 

розробити керівництву стандарти документів, обслуговування обладнання, правила щодо 

техніки безпеки. Останній п’ятий крок SHITSUKE націлений на вдосконалення попередніх 

кроків та дисципліни, тобто з метою підтримки робочого місця в належному стані варто себе 

дисциплінувати відповідно до прописаних стандартів. Необхідно сприймати систему 5S як щось 

давно загальноприйняте явище в повсякденній діяльності працівника, а також її удосконалення. 
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ЗНАЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ VUCA-СВІТУ ТА 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Ще декілька десятиліть тому організації активно використовували довгострокове 

планування. Це було можливо завдяки відносній передбачуваності та простоті навколишнього 

середовища, а також низькій швидкості передачі інформації. Але з поширенням використання 

інформаційних технологій на зміну стабільному світові прийшов VUCA-світ, котрий 

характеризується складністю, невизначеністю, нестабільністю та неоднозначністю [1]. Всі ці 

зміни певним чином вплинули на роль довгострокового планування в діяльності компанії. 

По-перше, науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Часто можна спостерігати, як 

один продукт витісняє інший, після чого фірма, яка програла в конкурентній боротьбі, може 

закінчити своє існування або значно зменшити свою долю на ринку. Так, компанія Motorola, яка 

свого часу була одним із лідерів на ринку мобільних телефонів, тепер займає останні позиції в 

цьому рейтингу [2]. Даний приклад ілюструє, що дуже легко не встигнути за науковим 

розвитком, тому що вкрай важко спрогнозувати появу нових технологій. Відповідно, процес 

планування ускладнюється. 

По-друге, компанія залежить від споживача: він приносить власникам прибутки, а 

робітникам ‒ зарплати. Важливу роль тут відіграють нецінові чинники попиту. Впровадження 

ринкової економіки в багатьох країнах призвело до вільної конкуренції, тож однотипність і 

стандартні дії відійшли на задній план, а траєкторію майбутніх дій менеджерів визначає 

направленість на забезпечення потреб покупців. Тепер споживачу недостатньо просто якісного 

продукту, він робить свій вибір в тому числі на основі порівняння наявності додаткових послуг 

та сервісу, а також за рахунок продуманого маркетингу. Отже, стає важко застосовувати 

довгострокове планування в умовах, коли конкуренти постійно намагаються знайти нові 

способи привернути увагу потенційних клієнтів, адже важливо не відставати від них та вміти 

перерозподіляти свої ресурси в залежності від певної ситуації. 

Неможливо в сучасному світі не враховувати вплив тенденцій, які змінюють вже не цінову 

політику, а виробничу або ж взагалі всю структуру галузі. Якщо раніше виробники виготовляли 

продукцію, спираючись на максимізацію свого прибутку, то зараз вони повинні думати не 

тільки про себе, а й дотримуватися повістки, яку диктує суспільство. Так, боротьба за 

екологічність змушує виробляти товари без шкоди природі або ж з мінімальним впливом на неї. 
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Підприємці намагаються не порушувати обмежень щодо цього та прагнуть модернізувати 

виробництво відповідним чином, тому що в іншому випадку можуть виникнути проблеми із 

законодавством та негативною реакцією споживачів. Дуже складно передбачити появу та темпи 

розвитку таких течій, а особливо їхній вплив на індустрію бізнесу, тому процес планування на 

майбутнє стає більш складним. 

По-третє, в сучасному світі існує висока ймовірність виникнення шокових ситуацій, котрі 

можуть сильно вплинути на ступінь відхилення фактичних показників діяльності від 

запланованих. Під час таких потрясінь важливо проявляти гнучкість та вміти пристосовуватися, 

як це зробили деякі компанії, швидко зреагувавши на появу пандемії COVID-19. Прикладом 

оперативної реакції на зміни економічної ситуації у світі, спричинені коронакризою, може 

слугувати компанія Louis Vuitton, котра запропонувала споживачам антисептичні засоби [3]. 

Продаж товару, на який в певний проміжок часу активно зростає попит, дає змогу зміцнити 

бренд та частково нівелювати втрати компанії. Таким чином, сучасна організація не потребує 

використання стійкого довгострокового планування під час кризи, тому що важливішим в цьому 

випадку є прояв гнучкості і пристосування до нових умов. 

Коронавірус змусив всі держави зробити певні поправки в законодавстві. Різні обмеження 

щодо перебувань певної кількості осіб в приміщенні створили великі черги та неспроможність 

забезпечити всіх споживачів належною увагою, в результаті чого компанії почали втрачати 

прибуток. Локдаун залишив свій відбиток і на малому бізнесі, відібравши в нього можливість 

здійснювати продажі звичним способом. Внаслідок цього підприємці почали більше 

конкурувати в онлайн-просторі. Навряд чи хтось міг передбачити такий розвиток подій. 

Притримуватися чіткого довгострокового плану тут є недоцільним. Ситуація змушує 

акцентувати максимальну увагу на короткостроковому плануванні. 

Ще одним прикладом форс-мажорних обставин є перекриття Суецького каналу 

контейнеровозом Ever Given, що зупинило рух біля 100 суден [4]. Безумовно, ця ситуація 

негативно вплине на діяльність як державних, так і недержавних підприємств. Неможливість 

вчасно отримати сировину призведе до зупинення виробництва або його скорочення. Варто 

зазначити, що зменшення імпорту нафти призведе до підвищення ціни на матеріальні ресурси, а 

потім і на готову продукцію, в результаті чого ймовірно відбудеться зменшення попиту на 

товар. Наслідком цього може бути суттєве відхилення від запланованих показників. 

Нарешті, активно відбувається побудова нових видів взаємовідносин. Система just-in-time 

(«якраз вчасно») передбачає доставлення ресурсів для виробництва безпосередньо коли вони 

будуть використовуватися, щоб зменшити кількість напівфабрикатів на складі. На прикладі Ever 

Given ми бачимо, що роль цього підходу знижується. Тому світ, підлаштовуючись під сучасні 

умови, буде шукати іншу систему на випадок шокових ситуацій. 

Значення довгострокового планування у VUCA-світі зменшується або ж взагалі втрачає 

свою роль в житті підприємства. Причиною цього є різні чинники, які притаманні сьогоднішнім 

реаліям. Якщо раніше підприємці мали змогу планувати на 10 років вперед, тому що суттєвих 

змін в різних сферах життя було небагато, то зараз це стає неможливим через виклики, які 

пропонує підприємцям сучасний мінливий світ. Власникам компаній в період потрясінь 

важливо сконцентрувати свої сили на пристосуванні до змін, а не думати про прийдешнє. Тобто 

ця функція ґрунтується на неправильному судженні, що майбутнє можна передбачити. Але в 

даних умовах немає надійного способу це зробити. 

Проте не можна казати, що планування зовсім марне. Так, американський психолог Річард 

Фарсон у своїй книзі «Менеджмент абсурду» говорить, що планування неефективне як 

прогностичний інструмент, але допомагає ретельно оцінити свої можливості й недоліки, що 

безумовно буде корисним при рішенні нагальних проблем [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 

РІВНІ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Менеджмент у сфері охорони здоров’я сьогодні зазнає кардинальних змін, пов’язаних із 

трансформаційними процесами, які розпочались із впровадженням в Україні медичної реформи. 

Тому питання вивчення та позначення перспектив трансформації менеджменту на рівні 

лікувального закладу при поточному положенні справ набуває значної актуальності. 

Автономізація лікувальних (медичних) закладів, як базова умова трансформації, стала 

ключовим підґрунтям при визначенні необхідних змін в управлінні цими закладами для їх 

успішного подальшого функціонування. Якщо керівник закладу в дореформений період мав 

розумітись лише на тому, як виконати викладені в кошторисі приписи та не мав потреби у 

стратегічному плануванні, то сьогодні керівник повністю автономізованого медичного закладу 

має вирішувати триєдине завдання (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Ключові завдання менеджменту медичного закладу 

 

По-перше, керівник має забезпечити такі умови функціонування закладу, в яких 

отримуваного потоку доходів від НСЗУ (Національної служби здоров’я України) за надані 

медичні послуги вистачало б для покриття поточних витрат на їх надання. 

По-друге, керівник має сформувати довгострокову стратегію розвитку медичного закладу, 

що відповідала б вимогам держави, які транслюються через відповідні інституції – НСЗУ та 

Забезпечення поточної діяльності
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МОЗ України та, одночасно, могла задовольнити потреби пацієнтів як в короткостроковій, так і 

в довгостроковій перспективі. 

По-третє, керівник має налагодити тісну і плідну співпрацю з місцевими органами 

самоврядування (місцевими органами влади), на які в результаті реформування системи надання 

медичної допомоги покладено функції матеріального забезпечення медичного закладу. А саме: 

забезпечення основними засобами (надання приміщення, його підтримка у придатному для 

використання стані, здійснення закупівлі необхідного медичного і немедичного обладнання 

тощо), оплата комунальних послуг, здійснення необхідних доплат (окремо від оплати, що 

здійснюється НСЗУ) медичним працівникам для покращення їх вмотивованості тощо. 

Якщо до початку медичної реформи управління закладом охорони здоров’я покладалося 

на головного лікаря, який мав керувати не лише медичним процесами, але й господарськими, то 

після впровадження реформи, починаючи з 2018 року, відбулися значні інституційні 

трансформації. Вони стосуються безпосередньо питання менеджменту на рівні медичного 

закладу [1]. Тепер закладом має керувати генеральний директор, до функціональних обов’язків 

якого входить загальне управління виробничо-господарською та фінансово-економічною 

діяльністю медичного закладу. Також на нього покладено відповідальність за фінансово-

господарські результати діяльності медичної установи.  

Генеральному директору підпорядковується медичний директор, який здійснює 

керівництво закладом охорони здоров’я з медичних питань, відповідно до чинного 

законодавства України. Саме медичний директор відповідає за надання медичним закладом 

пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я. 

Наразі, генеральним директором медичного закладу тепер може бути людина без медичної 

освіти. Головна вимога – наявність диплома менеджера та відповідного управлінського досвіду. 

Починаючи з 1 січня 2022 року, обов’язковою вимогою для генерального директора медичного 

закладу стає наявність освіти на рівні не нижче магістра за спеціальностями «Управління та 

адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування». Наявність лікарського фаху не 

буде обов’язковою. 

Це виглядає цілком логічним, адже головним завданням керівника стає забезпечення 

виробничо-господарської та фінансово-економічної складової діяльності медичного закладу. Усі 

ж питання медичного характеру вирішує підлеглий йому медичний директор. 

В такій моделі менеджменту закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) особливо важливими стають 

засоби контролю якості надання медичних послуг, якими держава наділяє Національну службу 

здоров’я України. Адже прагнення ЗОЗ до беззбиткової діяльності не мають призводити до 

зниження якості медичної допомоги, яку отримує населення. Безумовно, реалізована модель має 

внутрішній вбудований механізм саморегулювання, що базується на принципі «гроші йдуть за 

пацієнтом». Проте, в українських реаліях, коли пацієнти є здебільшого необізнаними в своїх 

правах, а додаткові інституції на кшталт громадських організації поки що є не розвинутими, 

державні інституції, а саме НСЗУ та МОЗ, мають активно застосовувати не ринкові, а 

адміністративні засоби контролю та впливу для здійснення захисту інтересів населення України. 

На сьогодні трансформація менеджменту ЗОЗ відбувається не рівномірно, а відповідно до 

рівня стратегічного бачення кожного окремого керівника. Але ті, хто вже зрозумів 

невідворотність змін, що відбуваються у сфері охорони здоров’я, вже працюють над створенням 

потужної матеріально-технічної бази, збирають колективи високопрофесійних лікарів та 

медсестер, налагоджують тісні продуктивні зв’язки з місцевими органами влади. 

Пандемія коронавірусу, безумовно, стала важким випробуванням для вітчизняної 

медицини, але, в той же час, вона виступає своєрідним каталізатором, дія якого прискорює 

позитивні зміни та витісняє з системи ті елементи, що гальмують такі зміни або опираються їх 

здійсненню. 
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З огляду на це, є велика надія, що українська система охорони здоров’я зможе швидко та 

максимально безболісно для пацієнтів трансформуватися в потужну пацієнтоорієнтовану 

систему, яка демонструватиме високу ефективність як в медичному, так і в економічному плані. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ 

 

Колектив – це сукупність людей, об’єднаних спільною метою для досягнення певних 

кінцевих результатів своєї діяльності. Крім цього, для колективу є характерним високий рівень 

міжособистісного спілкування, згуртованість, внутрішня дисципліна. Саме в колективі для 

працівника створюються належні умови для його соціально-психічного, професійного розвитку. 

Для успішного управління в сучасних організаціях необхідний професійно підготовлений 

керівник-менеджер. Професіоналізм такого керівника полягає, перш за все, в опануванні 

спеціальними знаннями й навичками в області організації виробництва й управління, здатності 

працювати з людьми.  

Дія керівника на колектив починається з підбору та розставлення кадрів на різних 

ділянках. Підбираючи людей в колектив, працедавець, як правило, здійснює свій вибір, 

виходячи з навичок, знань і досвіду, що є у претендентів. Але для досягнення ефективності 

колективу важливі не тільки навички, знання і досвід, але в рівному ступені особисті якості й 

особові характеристики членів колективу. Розставлення кадрів має допомогти розкриттю 

особистих здібностей працівників, забезпечувати зростання ефективності сукупної праці всього 

колективу. 

Отже, колектив сформований, спостерігається чіткий розподіл обов’язків і 

відповідальності. Завдання, поставлені перед колективом, виконуються вчасно, якісно, із 

заданими показниками. Здається, так буде завжди.  

Але одного дня виявляється, що з незрозумілих причин робота не може бути виконана. 

Керівник починає розбиратися у причинах, які призвели до такої ситуації. Поверхневий аналіз 

ситуації не виявив відхилень від процесу, за допомогою якого раніше отримували лише 

позитивні результати. Тому потрібно аналізувати ситуацію глибше. 

В будь-якій ситуації між керівником і підлеглим, між підлеглими закладені потенційні 

можливості для конфліктів, змагальності, різних стилів спілкування. Задача керівника – взяти 

ситуацією під контроль, а не контролювати працівника. Це дозволить вирішити складані 

ситуації на ранній стадії ще до того, коли вони стануть катастрофічними. 

І все ж що призвело до складної ситуації в колективі? Виявляється, що в колективі 

з’явилися, так звані проблемні співробітники. На етапі відбору в колектив таких працівників не 

було виявлено, адже людині властиво приховувати свої негативні якості й виставляти на показ 

лише хороше. 

Коли у процесі відбору брали участь працівники, які вже давно працюють, або коли це 

наші знайомі, в цьому випадку ми можемо зібрати інформацію про таких претендентів. Але 

коли це зовсім незнайомі люди, розпізнати їх зовнішньо не можливо. 
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Окрім великих збитків, проблемні або як їх ще називають «токсичні» співробітники, 

призводять до демотивації колективу, розколюють колектив, підривають авторитет керівника, 

заважають іншим, гальмують бізнес [1]. Тобто нічого доброго не можна очікувати від такого 

співробітника. 

Проблемними співробітники стали за певних обставин, хоча до цього часу їм були 

притаманні ролі цілком позитивні. Це трапляється тоді, коли їхня позиція або властиві їм норми 

поведінки не збігаються із позицією більшості членів колективу. До таких людей належать: 

люди, які ніколи не слухають, які приховують інформацію, які на всіх і на все ображаються, які 

завжди чимось незадоволені, які поводять себе, як малі діти й постійно потребують уваги, які 

все завжди знають, у яких завжди трапляються негаразди, з яких їх потрібно витягувати, які 

точно знають, як потрібно вчинити в тій чи іншій ситуації й критикують всі ваші рішення, які 

постійно відчувають потребу йти проти правил, які у всьому знаходять відволікаючі фактори й 

постійно беруться до рутинних справ, забуваючи про основні цілі та таймінг виконання окремих 

завдань і т.п. 

Від таких людей погано всім – не важливо, критикують вони, заздрять, конфліктують, 

кричать або висміюють інших. Це впливає на продуктивність, на загальну атмосферу в 

колективі, на бажання інших учасників колективу досягати спільних цілей. 

Проблемними є також і ті співробітники, які мають недостатньо навичок, необхідних для 

належного виконання своїх обов’язків, які працюють дуже повільно і навіть визначені стандарти 

й цілі нічого не змінюють, які працюють недбало і допускають грубі помилки в роботі, якими 

важко керувати, що може призвести до тяжких наслідків, і ті, хто постійно запізнюється. 

Найважливіше для керівника в роботі з проблемними співробітниками не тільки виявити 

їх, але й розібратися, що робити далі. Як організувати роботу з ними так, щоб вони не завдавали 

шкоди всій компанії. І перше, що потрібно зробити, – це розібратися з причинами, які 

спровокували таку токсичну поведінку. Керівник має об’єктивно пояснити поведінку 

працівнику, допомогти, навчити людину або запропонувати ресурси, щоб розв’язати проблему. 

Також потрібно розуміти, що можуть бути такі, які ніколи не зміняться, не зважаючи на 

переконливі докази й вмовляння. Тому керівник у такому випадку має повідомити такого 

працівника, що єдиним виходом із такої ситуації є звільнення. 

Не виключено, що й інші члени колективу можуть «заразитися» від токсичного 

співробітника, тому важливо, щоб керівник ізолював такого працівника й обмежив контакти. 

Токсичні співробітники можуть переслідувати й особисті цілі. Вони хочуть отримати 

владу, особливий статус і особисті вигоди або просто не володіють необхідними знаннями та 

компетенціями, щоб справлятися з розбіжностями та особливостями комунікації в компанії. Але 

бувають випадки, коли ця демонстративна поведінка, що показує незгоду з системою 

управління або правилами системи, свого роду саботаж, при цьому їм абсолютно байдужі мета 

компанії та корпоративні цінності. Зазвичай вони є майстрами маніпуляцій. 

Отже, токсичні співробітники – відкрите джерело чвар і офісних міжусобиць, відверто 

створюють негативну ауру й атмосферу в колективі. Змінити їх практично нереально – такі 

персонажі не залишають шансів іншим співробітникам, а все, на що здатний менеджер – 

скоріше позбутися від них, якщо інші випробувані варіанти не спрацювали. 

 
Список використаних джерел і літератури 

 

1. Як виявити токсичних співробітників в колективі. URL: https://jobs.ua/articles/yak-viyaviti-toksichnih-

spvrobtnikv-v-kolektiv-13660. 

2. Ложка дёгтя: как токсичные люди разрушают коллектив. URL: https://kfund-media.com/ru/lozhka-dyogtya-

kak-toksychnye-lyudy-razrushayut-kollektyv/. 

 
 



208 
 

Легенька І. О., студентка 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Науковий керівник – Козловська С. Г., к.т.н. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Мотивація й стимулювання є вирішальним фактором в управлінні персоналом. Коли вже є 

штат, сформований із підготовлених, розумних і енергійних людей, як наступний крок потрібно 

стимулювати їх творчі здібності.  

Для ефективного управління мотивацією необхідно: чітко усвідомити модель основного 

процесу мотивації: потреба - мета - дія - досвід - очікування; знати фактори, які впливають на 

мотивацію; набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети й умови, при яких потреби 

можуть бути задоволені; знати, що мотивація – не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її 

доза може призвести до самозадоволення та інерції.  

Активно діяти можна тільки тоді, коли ми впевнені, що вибрана тактика забезпечить 

досягнення бажаної мети. Існують три основні підходи до вибору мотиваційної стратегії.  

1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди – тим, хто добре працює, платять 

добре, а тим, хто працює ще краще, платять ще більше. Тих, хто не працює якісно – карають.  

2. Мотивування через саму роботу: дайте людині цікаву роботу, яка приносить їй 

задоволення і якість виконання буде високою.  

3. Систематичний зв'язок з менеджером: визначайте цілі з підлеглими і дайте позитивну 

оцінку, коли вони діють правильно та негативну, коли помиляються.[1]. 

Мотиваційна стратегія, яку ми вибираємо, має ґрунтуватись на аналізі ситуації і бажаному 

стилі взаємодії керівників з підлеглими. Найбільш загальними критеріями оцінки нижчого 

персоналу є такі показники трудової поведінки працівника: виконання взятих зобов'язань, якість 

роботи, самостійність у роботі, компетентність, надійність, ставлення до праці, ставлення до 

професії, дисциплінованість, прагнення до підвищення кваліфікації, взаємини з колегами, 

взаємини з клієнтами. 

Сьогодні багато компаній розробляють серйозні комплексні програми мотивації 

персоналу. Однак ці програми не завжди працюють ефективно, тому що не враховують 

особливості окремих працівників. Мотивувати людину, що цінує спокій і стабільність, 

можливістю вирішувати складні задачі на свій страх і ризик так само недоцільно, як і 

мотивувати активну заповзятливу людину надбавкою до зарплати за вислугу років. 

Ясно, що будь-які системи, у тому числі і система мотивації, розробляються і 

впроваджуються в руслі загальної стратегії організації. Варто пам'ятати, що сама стратегія 

реалізується на конкретних робочих місцях. Необхідний баланс між інтересами організації в 

цілому й окремих співробітників. Фахівці вважають – система мотивації має коригуватися і 

доводитися до відома кожного співробітника. Від цього залежить, стане пропонована система 

мотивуючим чи демотивуючим фактором [2]. 

Визначивши, який тип працівників переважає в компанії, можна виробити рекомендації зі 

створення оптимальних умов, при яких буде забезпечена максимальна віддача. Для різних типів 

працівників у різному ступені важливі влада, авторитет, гроші, стабільність, суспільне визнання, 

наявність затверджених процедур, збереження статус-кво тощо. Аналогічно ми можемо оцінити, 

наскільки існуючі умови є демотивуючими. 

Якщо розроблена в організації система мотивації входить у суперечність з поведінковими 

характеристиками реальних працівників, треба або коригувати систему, або змінювати 

працівників. Спроби нав'язування мотивів «згори» без обліку існуючої організаційної культури 

малоефективні. 
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У той же час правильне роз'яснення системи мотивації може в значній мірі згладити ці 

протиріччя. Знаючи, до якого поведінкового типу належать підлеглі, лінійний керівник може 

правильно розставити акценти при роз'ясненні не тільки системи мотивації, але і будь-яких 

інших змін, що відбуваються в організації. Задоволеність роботою – це результат 

співвідношення мотивуючих і підтримуючих факторів.  

Підтримуючі фактори: гроші; умови; інструменти для роботи; безпека; надійність. 

Мотивуючі фактори: визнання; ріст; досягнення; відповідальність і повноваження.  

Якщо обидві групи факторів відсутні – робота стає нестерпною. Якщо присутні тільки 

підтримуючі фактори – незадоволеність від роботи мінімальна. Якщо обидві групи факторів 

присутні – робота приносить максимальне задоволення. 

Коли мова йде про мотивацію, на підприємстві, де зарплата (незалежно від її розмірів) 

нижче середньої для окремих категорій фахівців, не відповідає прожитковому мінімуму, де 

відсутня організаційна структура і порядок, де навантаження на персонал перевищує 

оптимальне, тобто на підприємстві, де не створені передумови нормальної роботи, ніяка система 

мотивації не дасть довгострокового ефекту. Скоріше на порядок денний ставиться питання про 

усунення основних демотивуючих факторів. 

Таким чином, перш ніж вибудовувати систему мотивації, потрібно спочатку усунути 

демотивуючі фактори, які, можливо, мають місце у такій організації. В управлінському 

консалтингу існує дивна по простоті й ефективності технологія, що дозволяє не тільки швидко 

виявити й оцінити коло мотиваційних проблем, але і визначити їхню взаємозалежність і 

черговість рішення. В основі цієї методики за назвою «проблемне поле» - SWOT-аналіз, 

інтерв'ю, «слабкі сторони та сигнали», інші діагностичні прийоми вивчення корпоративної 

культури, обліку настроїв і думок топ- і мідл-менеджерів, фахівців і рядових працівників.  

На думку фахівців, спираючи на їхні уявлення і чекання (а не тільки на думку директора), 

можна одержати об'єктивну картину, довідатися про поведінкові стереотипи й ілюзії керівників 

і підлеглих, визначити фактори і причини, що заважають їх ефективній роботі. При цьому треба 

мати на увазі: будь-яка деталь розмови (яка, на перший погляд, може показатися дріб'язком) 

часом є тим єдиним ключем, яким «відкриваються» ті чи інші мотиваційні «двері». Крім того, 

далеко не усі виявлені помилки в управлінні (наприклад, хамський стиль керівництва) мають 

пряме відношення до мотивації. Тим часом їхнє ігнорування поховає будь-які спроби створення 

нових самих досконалих стимулюючих систем.  

Не секрет, що оцінки ситуації і мотиваційні очікування директора і керівників середньої 

ланки часом прямо протилежні.  

Очевидно, що проблеми в кожній організації мають свій контекст і причини виникнення. 

Чи допустимий в цій ситуації універсальний підхід до рішення мотиваційних проблем? Так, 

якщо компенсаційна політика і заходи немонетарного впливу будуть досить гнучкими, що 

дозволяють враховувати всю мозаїку чекань і думок колективу. 

На наш погляд, проблема важлива ще й тому, що пряме перенесення західних зразків 

управління персоналом на українські підприємства не може забезпечити ефективність моделей 

мотивації. Кардинальні зміни в управлінні кадрами відбуваються не тільки в нашій країні, але й 

у країнах з розвинутими ринковими системами господарства. Причому ці зміни мають різну 

спрямованість. Наша країна освоює вироблені на Заході і пристосовані до ринкових умов 

технології керування персоналом, орієнтуючись на підвищення індивідуальної економічної і 

правової відповідальності за застосування праці як з боку самих працівників, так і тих 

господарських одиниць, що його використовують. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується посиленням міждисциплінарних та 

міжгалузевих зв’язків, наслідком чого є поява нових спеціальностей та фахівців. Менеджмент 

соціокультурної діяльності є результатом саме такої тенденції. За той короткий період, 

упродовж якого в Україні здійснюється підготовка відповідних фахівців, потреба у професійних 

менеджерах соціокультурної діяльності кваліфікація яких відповідає вимогам 

високотехнологічного суспільства, усе ще перевищує наявну пропозицію [1]. Освітнє 

середовище підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності нині перебуває на 

стадії становлення та передбачає розв’язання низки складних завдань, враховуючи 

багатогалузевість та багатодисциплінарну структуру професійної підготовки, для змістового 

наповнення якої основоположним є той факт, що соціокультурна діяльність ґрунтується на 

людинотворчості, на розкритті внутрішнього особистісного потенціалу, що веде до 

трансформацій як міжособистісних відносин і навколишнього суспільного середовища, так і 

самих індивідів. Соціокультурна діяльність являє собою якісно новий рівень використання 

людиною своїх здібностей і можливостей, що виявляються у створенні культурних цінностей і 

спрямовуються на особистісний розвиток індивіда через засвоєння ним певної системи знань, 

норм, зразків і цінностей [2].  

Менеджмент у соціокультурній сфері представляє особливий суспільно-науковий інтерес, 

оскільки в його змістовому наповненні та технологічному інструментарії розкривається все 

багатство менеджменту як такого; перспективи наукового аналізу менеджменту соціокультурної 

діяльності важливі для з’'ясування можливостей співпраці зі сферою культури інших сфер 

ділової активності; спостерігається перманентне підвищення вимог до управлінської 

компетентності фахівців соціокультурної сфери у зв’язку з переходом від суто адміністративно-

розподільчої технології управління галуззю до все більш широкого використання економічних 

методів. Переорієнтація з дотаційного бюджетного фінансування на фінансування програм, 

загострення конкуренції за бюджетні кошти, необхідність широкого залучення позабюджетних 

коштів, ідеологічний і політичний плюралізм, господарська самостійність – усе це радикально 

змінює вимоги до професіоналізму менеджера соціокультурної діяльності. 

Вивчення теорії та практики соціокультурного менеджменту, тих форм, методів і систем 

управління, які стрімко розвиваються в умовах сучасного суспільства, не буде ефективним, 

якщо не враховувати історію та механізми їх формування. При цьому принципово важливими є 

два положення: 

1) в кожному конкретному виді діяльності (промислове виробництво, торгівля, сфера 

обслуговування, соціальна, соціально-культурна сфери, культура тощо) менеджмент має свої 

характерні особливості та специфічні ознаки; 

2) характер і тип менеджменту пов’язані з ментальністю різних історичних періодів, із 

системами релігійних вірувань, із формами правління і видами законодавства, типами 

виробничих відносин. 

О. Щербина деталізує ці твердження, акцентуючи увагу на тому, що розуміння 

історичного, політико-економічного культурологічного контекстів соціокультурної діяльності є 

необхідною світоглядною засадою успішного здобуття фахової освіти у галузі управління 

соціокультурною діяльністю: 
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• окремі види культурних цінностей – продукти виробництва (соціально організованої й 

контрольованої трудової діяльності), що в сучасному суспільстві реалізують на ринку як будь-

які інші товари;  

• соціокультурна діяльність в історичному вимірі не завжди має ознаки сфери 

виробництва;  

• у сучасному суспільстві не всі види соціокультурної діяльності є сферами виробництва;  

• не всі продукти соціокультурної діяльності мають ознаки ринкового товару;  

• продукти соціокультурної діяльності перетворюються на ринковий товар лише на певних 

етапах історичного розвитку соціуму й лише в певних типах суспільств;  

• лише певні продукти соціокультурної діяльності набувають ознак ринкового товару, це 

відбувається під час поступового історичного розвитку суспільства [3]. 

При такому підході управління соціокультурною діяльністю – це управління соціально-

економічними умовами культурної діяльності, умовами створення і споживання культурних 

цінностей. Такі умови можуть бути безпосередніми (матеріальні, свобода творчості, моральні 

стимули) та опосередкованими (бюджет вільного часу, розвиток засобів комунікації, рівень 

освіченості творців і споживачів) [4]. Сучасна управлінська культура має будуватися на 

принципах відкритості культурної системи, переходу від вертикальних владних зв’язків в її 

управлінні до горизонтальних добровільно-громадських методів управління. Специфічні 

особливості управління соціокультурними процесами полягають у тому, що управління 

зосереджене на механізмах регулювання соціокультурної діяльності відповідно до норм і 

принципів, цілей і завдань культурної політики, включаючи регулювання фінансових, правових, 

організаційних, кадрових та інших процесів функціонування та розвитку соціокультурної 

діяльності . 

Становлення змістовної вітчизняної культурологічної теорії й уявлень про менеджмент 

соціокультурної діяльності як її складову в сучасних умовах потребує органічного синтезування 

прикладних культурологічних і загальнонаукових методів дослідження (системного, 

синергійного, інформаційного, комунікативного) з філософською методологією, гносеологічним 

(когнітивним), психологічним підходами. Система галузевих відомостей із менеджменту 

соціокультурної діяльності зараз набуває ознак єдиного виду знання в усьому комплексі 

наукових соціально-гуманітарних і культурологічних уявлень. У своїй пізнавально-дослідній та 

організаційно-формувальній діяльності вона успішно поєднує загально теоретичні знання та 

практично спрямовану роботу із соціумом у цілому, його мікрогрупами й окремими особами. 

[3]. Сучасний менеджмент соціокультурної діяльності – це не менеджмент організацій, який 

передбачає адміністрування й управління установами у сфері культури й орієнтується на 

класичну підготовку фахівців зі своїм усталеним функціоналом. Соціокультурний менеджмент – 

це, насамперед, управління процесами та явищами, організація різнорівневих творчих подій, 

проект-менеджмент у галузі творчих індустрій, або креативний менеджмент [4]. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОСУВАННІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ ТА 

ПОСЛУГ 

 

Соціальні мережі – це складне явище, сутність якого можна визначити як інтерактивний 

сайт, соціальна структура, що складається із соціальних груп, особистостей. Це простір, що 

об’єднаний загальним середовищем спілкування і можливістю встановлення безпосередніх 

контактів [1]. 

Соціальні медіа визначаються як Інтернет-платформи та технології, які дозволяють 

користувачам взаємодіяти і сприяють створенню та обміну із користувачами контентом. До 

таких медіа відносять: 

- загальнотематичні соціальні мережі: Facebook, Instagram та ін.; 

- сервіси мікроблогів: Twitter, Futurbra, MySpace та ін.; 

- сервіси соціальних новин: News2, SMI2, Pikabu та ін.; 

- сервіси питань-відповідей: відповіді Google та ін.; 

- соціальні вкладки: Memori, Mister Wong, Delicious та ін.; 

- фото й відео соціальні мережі: YouTube, Dailymotion, Dailymotion та ін.; 

- блоги: Bloger, Typepad та ін.; 

- підкасти: Ustream, Rpod та ін.; 

- веб-форуми: FluxBB, Ikonboard та ін.; 

- тематичні соціальні мережі, які об’єднують користувачів за інтересами тощо [2]. 

Соціальний медіа маркетинг (СММ) – особливий інструмент Інтернет-маркетингу, що 

передбачає просування продукту, послуги, компанії чи бренду за рахунок використання 

соціальних медіа, контент яких створюється та оновлюється зусиллями їх відвідувачів [1]. 

Аналіз та узагальнення наукової літератури дозволяє виділити основні переваги СММ. 

Зокрема,  

- створює можливості цільового моніторингу діалогів у блогах, соціальних об’єднаннях, 

тематичних спільнотах, що значно розширює доступ до інформації; 

- здійснює географічний, демографічний, соціальний та інший таргентинг аудиторії; 

- використовує механізм-PR замість реклами, що є значно ефективнішим; 

- розширює можливості бренд-менеджменту; 

- формує рекламу найменшою мірою нав’язливості; 

- будує взаємовідносини із громадськістю та ЗМІ, що створює можливість поширення 

інформації про компанію та її діяльність у соціальних медіа; 

- створює можливості діалогу із потенційними споживачами; 

- зменшує затрати на просування товару; 

- формує лояльність цільової аудиторії; 

- створює широкі можливості використання «сарафанного радіо» («world-of-mouth») тощо 

[2]. 

Зазначені переваги СММ є орієнтиром для вітчизняних виробників товарів і послуг та 

сприятимуть їх популяризації, отриманню прибутку. Тож, більшість потенційних споживачів 

розуміють такі переваги й використовують у власному приватному та діловому житті. Такий 

підхід став невід’ємною частиною у формуванні цільової аудиторії й самими підприємствами.  

Однак, є ряд проблем, які вникають у процесі використання соціальних мереж. Зокрема: 

- існують ризики пов’язані із нераціональним використанням часу та фінансів;  

- існують ризики пов’язані із неправильним вибором цільової аудиторії;  
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- моніторинг соціальних мереж щодо збору та аналізу інформації робиться вручну.  

Такий процес займає досить багато часу у SMM-фахівця. Тож, необхідно забезпечувати 

швидкість актуалізації інформації про цільову аудиторію з огладу на те, що в соціальних 

мережах усе стрімко змінюється; 

- якщо є недоліки в структурі управління компанією або якість товарів чи послуг 

неприйнятні, то управління репутацією в соціальних мережах не поліпшить ситуацію;  

- відсутність докладної стратегії за позиціонування компанії в соціальних мережах не 

сприятиме просуванню товару або послуги; 

- сприйняття аудиторією новин компанії як спам. Спочатку люди перестають їх читати, а 

потім і зовсім виходять із товариства; 

- проблема формування якісної цільової аудиторії. Найчастіше під час організації 

спільноти увага приділяється тільки кількості людей, що невірно, оскільки ядро лояльних до 

бренду клієнтів формує саме цільова аудиторія; 

- недостатні знання community-менеджера. Якщо відповідальний за розвиток і підтримку 

дискусії менеджер не є знавцем цієї теми, він буде не здатний керувати діалогом і задавати 

напрям спілкування. 

Однак, є й ряд переваг соціального медіа-маркетингу [3]. Він сприяє: 

- підвищенню продажів на 40%; 

- зниженню витрат на маркетинг на 46%; 

- діловому партнерству на 51%; 

- рейтингу у пошукових системах на 55%; 

- формуванню відданих прихильників на 58%; 

- залученню потенційних клієнтів на 58%; 

- забезпеченню розуміння ринку на 65%; 

- сприянню підвищенню трафіку на 69%; 

- сприянню розвитку бізнесу на 85%. 

Згідно дослідження [3] респонденти-маркетологи відзначали, за навіть за мінімальних 

витрат часу СММ сприяє розвитку бізнесу, розширює цільову аудиторію, допомагає визначити 

вподобання та преференції потенційних споживачів, допомагає у процесі проведення 

маркетингових досліджень, в т. ч. тих, що стосуються конкурентів або партнерів.  

Отже, маркетинг у соціальних мережах є важливим фактором у напрямі просування 

бренду, товару чи компанії на ринку. Даний процес вимагає побудови стратегії із врахуванням 

як практичного досвіду, так і теоретичних знань. Еволюція є стрімкою але потребує постійного 

моніторингу за процесами персоналізації аудиторії, впровадження рекламних технологій, 

дотримання анонімності, залучення інструментів електронної комерції. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ НА РИНКУ 

 

Конкурентоспроможність виражає інтереси господарюючих суб'єктів щодо способів та 

мети економічного виживання в ринковому середовищі товарів та послуг із затребуваними, або 

наперед узгодженими вартісними і споживчими властивостями, які проявляються в процесі 

різноманітних форм конкурентної боротьби. 

Конкурентоспроможність має якісну та кількісну сторони. Якісна сторона 

конкурентоспроможності включає в себе протистояння конкурентів, зіткнення і збільшення їх 

економічних інтересів при відносній рівновазі між попитом та пропозицією . Якість товару – це 

здатність товару виконувати всі споживчі функції. Проблема якості та конкурентоспроможності 

продукції носить в сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона 

вирішується, залежить багато в економічному і соціальному житті будь-якої країни, практично 

будь-якого споживача. Об'єктивний фактор, який пояснює причини наших економічних і 

соціальних труднощів, зниження темпів економічного розвитку за останні десятиріччя, з одного 

боку, і причини підвищення ефективності виробництва і рівня життя в розвинутих країнах 

Заходу, з іншого, це якість виробленої і випущеної продукції. 

Конкурентоспроможність і якість – концентроване вираження всієї сукупності 

можливостей країни, будь-якого виробника створювати, випускати і реалізовувати товар [1]. 

Якість це синтетичний показник, який відображає сукупне виявлення багатьох факторів – від 

динаміки і рівня розвитку національної економіки до вміння організувати і управляти процесом 

формування якості на ринках будь-якої господарської одиниці. Разом з тим, світовий досвід 

показує, що саме в умовах відкритої ринкової економіки, неможливої без гострої конкуренції, 

проявляються фактори, котрі роблять якість умовою виживання товаровиробників, мірою 

результативності їх господарської діяльності, економічного благополуччя країни. 

Фактор конкуренції носить примусовий характер, заставляючи виробників під загрозою 

витіснення з ринку, безперервно займатися системою якості і в цілому конкурентоспроможністю 

своїх товарів, а ринок об'єктивно і суворо оцінює результати їх діяльності. 

Перехід до ринкової економіки примушує по-новому подивитися на проблему якості, 

виходячи з того, що якщо не сьогодні, то завтра розвинутий конкурентний ринок буде диктувати 

рівень і динаміку розвитку якості продукції, визначати конкурентоспроможність її виробників. 

Конкурентоспроможність товару – вирішальний фактор його комерційного успіху на 

розвинутому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, яке означає відповідність товару 

умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми якісними, технічними, 

економічними, естетичними параметрами, але й за комерційними і іншими умовами його 

реалізації (ціна, строки поставки, канали збуту, сервіс, реклама). Більше того, важливою 

складовою частиною конкурентоспроможності товару є рівень затрат споживача за час його 

експлуатації. 

Інакше кажучи, під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних 

цінових характеристик товару, які визначають його успіх на ринку, тобто перевага саме цього 

товару над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих товарів-аналогів. І, оскільки, за 

товарами стоять їх виробники, то можна з повною підставою говорити про 

конкурентоспроможність підприємств, об'єднань, фірм та країн в яких вони базуються [2]. 

Будь-який товар, винесений на ринок, фактично проходить там перевірку на ступінь 

задоволення суспільних потреб: кожний покупець придбає той товар, котрий максимально 

задовольняє його особисті потреби, а вся сукупність покупців – той товар, котрий найбільш 
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повно відповідає суспільним потребам, ніж конкуруючі з ним товари. Тому 

конкурентоспроможність (тобто можливість комерційно вигідного збуту на конкурентному 

ринку) товару можна визначити тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Іншими 

словами конкурентоспроможність – поняття відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку і 

часу продажу. І, оскільки, у кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення 

власних потреб, конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку. 

Досвід економічної перебудови в Україні та інших країнах з перехідною економікою, 

зокрема СНД, дає підстави вважати, що на сучасному етапі економічних реформ вагомим 

чинником оздоровлення економіки, яка зазнає труднощів від скорочення внутрішнього попиту на 

промислову продукцію, може стати істотне розширення зовнішньої торгівлі. Для України цей 

фактор має особливе значення, тому що він сприятиме прискоренню ринкової трансформації 

економіки, входженню її до регіональних і світових товарних ринків і створенню валютних 

резервів, необхідних для модернізації та структурної перебудови виробництва. Проте, 

розраховувати на успішну торгівлю можуть лише країни, які мають конкурентоспроможну 

економіку. Водночас сама торгівля не може зробити економіку конкурентоспроможною. 

Конкурентоспроможність – це комплексна категорія, її переваги остаточно реалізуються через 

торгівлю, але базис конкурентних переваг створюється на всіх ланках суспільного виробництва, 

у тому числі значною мірою за рахунок структурної перебудови і дійової промислової політики. 

Світовий досвід показує, що країни, як правило, експортують ту продукцію, для якої у них 

є надлишок факторів виробництва і яка має найменшу відносну вартість, а імпортують, навпаки, 

товари, що потребують дефіцитних факторів і підвищених витрат на їх виготовлення. Тому 

основна увага у практичній роботі з підвищення конкурентоспроможності має приділятися 

забезпеченості факторами виробництва, які можуть використовуватися для розвитку галузі і 

створення конкурентних переваг. Окремі фактори по-різному впливають на створення 

конкурентних переваг, до того ж, вони можуть відрізнятися за характером дії та джерелами 

відтворення, що також треба враховувати. Свого часу конкурентоспроможність держави значною 

мірою залежала від наявності у неї основних факторів виробництва - природних ресурсів (землі, 

лісів, води, мінеральної сировини), трудових ресурсів та капіталу. З розвитком виробництва і 

технічним прогресом конкурентоспроможність стали визначати фактори вищого рівня, так звані 

розвинуті, це, насамперед, інфраструктура країни, її науковий потенціал, рівень освіти населення 

тощо. Але найвизначнішу роль у створенні конкурентних переваг відіграють спеціалізовані 

фактори - спеціальна інфраструктура, спеціальні знання у вигляді науково-технічних баз даних 

по окремих галузях і виробництвах, наявність фахівців відповідного профілю знань тощо. 

Теорія конкуренції і світовий досвід показують, що наявність факторів виробництва є 

важливою, але недостатньою умовою успішної конкуренції. Для цього ще потрібні певний попит 

на продукцію, зокрема, вимогливі споживачі, конкурентоспроможні постачальники і суміжники, 

сумлінне ведення конкуренції, відповідна стратегія підприємств щодо їх розвитку і підвищення 

конкурентоспроможності. Істотну роль у забезпеченні успішної конкуренції може відігравати 

також держава, а саме державна політика як система погоджених поглядів і заходів, спрямованих 

на створення сприятливого нормативно-правового поля конкуренції і реалізації конкурентних 

переваг, що є у розпорядженні національних товаровиробників.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-

МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Поняття «компетенції» фіксує коло заданих ззовні цілей і способів діяльності, тобто 

відображує переважно соціальний бік діяльності суб'єкта. Так, у професійній діяльності 

компетенція суб'єкта визначається посадовими обов'язками й посадовою інструкцією, а в 

системі освіти цілями навчальної діяльності суб'єкта освіти і навчальним планом. Компетенція 

характеризує явища зовнішні по відношенню до суб'єкта і такі, що є для нього об'єктом 

опанування, тоді як компетентність - це внутрішня якість суб'єкта, яка сформувалася у нього в 

результаті оволодіння компетенцією [1, с. 141]. 

Професійна компетентність є інтегративною якістю особистості, яка визначає здатність 

фахівця розв’язувати професійні проблеми та завдання, що виникають у реальних ситуаціях 

професійної діяльності з опорою на особистісні якості: знання, уміння, навички, життєвий 

досвід, здібності, цінності та нахили, наявні у вигляді сукупності компетенцій. 

На формування професійної компетентності майбутнього фахівця впливають різні 

фактори: 

– зовнішні: рівень розвитку технології, науки, техніки, економіки, освіти; процеси, що 

відбуваються в суспільстві; суспільне замовлення, яке відображає загальний рівень 

суспільноекономічного розвитку суспільства, людської цивілізації загалом; 

– внутрішні: мотивація досягнення успіху, рівень самооцінки особистості тощо [2]. 

За результатами досліджень Г. Гузєєвої, формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців менеджерів залежить від розвитку таких професійно важливих якостей 

особистості, як професійна самостійність; вміння швидко знаходити шляхи розв’язання 

професійних задач, їх оригінальність і нестандартність; професійна мобільність; 

комунікативність; відповідальність за свої рішення та результати своєї діяльності; здоров’я як 

основа збереження й розвитку психічних і фізіологічних функцій; оптимальна 

працеспроможність і соціальна активність [3, с. 10]. 

Процес розвитку професійної компетентності студентів має три стадії: становлення, 

активного розвитку й саморозвитку. На стадії становлення відбувається засвоєння студентами 

знань, вироблення умінь на репродуктивному рівні, формування мотивації до навчання, 

позитивного ставлення до навчально-пізнавальної діяльності. На стадії активного розвитку 

студенти осмислено оперують уміннями та знаннями, мають потребу в особистій самореалізації 

в освітньому середовищі, у них розвинені такі якості, як рефлективність, креативність, 

критичність мислення та сформовані навички саморегуляції навчально-пізнавальної діяльності. 

Основна мета стадії саморозвитку – розвиток самостійності, творчої активності, самоорганізації 

та самоуправління своєю діяльністю, актуалізація потреби у саморозвитку. 

Таким чином, професійна компетентність майбутнього фахівця менеджера є 

інтегративним комплексним утворенням, яке забезпечується єдністю знань, умінь і навичок, 

цінностей та мотивацією особистості. Керуючись цим утворенням, фахівець виконує професійні 

обов’язки. 

Заслуговує на увагу концепція «інтегрованого розвитку компетентності», розроблена 

шведськими й американськими вченими (В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед). Розвиток 

компетентності спеціаліста тут пов’язується з інтеграцією інтелектуальних, моральних, 
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соціальних, естетичних, політичних аспектів знань та умінь. Професійна компетентність у 

контексті зазначеної концепції охоплює знання й уміння з різних сфер життєдіяльності людини, 

які необхідні для формування умінь і навичок здійснення діяльності творчого рівня [4, с.498]. 

Однією з основних складових професійної компетентності майбутнього менеджера є 

правова компетенція, оскільки він має мати ґрунтовні правові знання у сфері своєї фахової 

діяльності, бути правосвідомим та чітко розуміти свою відповідальність зa прийняті рішення.  

Фахівці виділяють три рівні формування правової компетентності особистості. Перший 

рівень – формування ключових правових компетенцій, яке відбувається з моменту народження 

особистості до її професійно спрямованого навчання. Другий рівень – формування базових 

правових компетенцій, яке відбувається з моменту визначення особистості щодо майбутньої 

професійної діяльності та до закінчення закладу вищої освіти. Третій рівень – формування 

спеціальних правових компетенцій, яке відбувається в процесі самонавчання та підвищення 

своєї кваліфікації. Тобто, в процесі отримання спеціальності “Менеджмент” у студентів 

відбувається формування базових правових компетенцій на основі наявних ключових правових 

компетенцій. 

Проблема формування правової компетенції у майбутніх менеджерів полягає в тому, що в 

практиці вищої школи найпоширенішим залишається традиційний підхід до викладання 

дисциплін правового циклу, не зважаючи на рекомендації досліджень з запровадження 

компетентнісного підходу в науковій літературі. Набути правових знань лише вивченням 

основних термінів і положень законів неможливо. Для набуття правової компетенції 

студентами-менеджерами потрібно використання міжпредметних зв’язків та організація занять і 

консультацій з практичного застосування норм права. 

Крім того, виходячи з позицій компетентнісного підходу, майбутні менеджери мають 

опанувати знання механізмів правового регулювання господарського життя країни та світу, 

набути вміння виділяти правові аспекти виникаючих виробничих ситуацій і визначати їх 

правомірність з точки зору чинного законодавства, розвинути здатність аналізувати правову 

ситуацію з різних позицій; напрацювати вміння бачити правові наслідки власних прийнятих 

рішень; бути готовими використовувати механізми та засоби правового вирішення проблем.  

Таким чином, правова компетенція фахівців з менеджменту, яка формується в процесі їх 

професійної підготовки у закладах вищої освіти, є комплексною характеристикою, яка охоплює 

не лише знання, вміння та навички, але й засвоєння способів і набуття досвіду діяльності, 

необхідного фахівцю в рамках виконання професійних завдань. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське 

виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів – робочої сили, 

основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче 

споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних 

задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати 

ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів 

підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому 

випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю [1]. 

Ефективність – це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними 

результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, причому при вимірюванні 

ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первісною 

(переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих 

витрат (виробничо спожиті ресурси). Якщо при цьому врахувати, що результати виробництва не 

лише є різноманітними, але й можуть бути представлені в різних формах: вартісній, 

натуральній, соціальній, то стає очевидною необхідність в ідентифікації категорії ефективності 

відповідно до тих аспектів діяльності підприємства, які важливо проаналізувати й оцінити. 

Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, доцільно розрізняти такі види 

ефективності: технологічну, економічну й соціальну [2]. 

Технологічна ефективність – це результат взаємодії факторів виробництва, що 

характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, які використовуються в сільському 

господарстві як засоби виробництва. 

У тваринництві технологічними показниками ефективності є продуктивність худоби і 

птиці, а також основні параметри якості тваринницької продукції. Наприклад, у скотарстві 

такими технологічними показниками є надій молока на одну корову, вихід приплоду на 100 

корів основного стада, середньодобовий приріст живої маси молодняка тварин і тварин на 

відгодівлі, а показниками якості – вміст білка і жиру в молоці, категорія вгодованості тварин 

(вища, середня, нижчесередня, худа); в свинарстві – середньодобовий приріст живої маси 

свиней , вихід ділового приплоду на свиноматку, виробництво живої маси свиней за рік у 

розрахунку на одну свиноматку. За результат діяльності підприємств тут береться вироблена 

продукція тваринництва, а за ресурс, з яким зіставляється цей результат, – поголів’я тварин. 

Досягнутий рівень технологічної ефективності виробництва істотно впливає на економічну 

ефективність, насамперед через існування постійних витрат, на які, як відомо, виробники в 

короткостроковому періоді впливати не можуть. Важливо й те, що показники технологічної 

ефективності відображають специфіку й особливості сільського господарства, пов’язані з 

функціонуванням у цій галузі основного засобу виробництва – землі і живих організмів як 

засобів виробництва. Вони дають змогу здійснювати порівняльну оцінку результативності 

виробництва в динаміці і в територіальному аспекті за окремими підприємствами і регіонами. 

Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами 

виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. При цьому 

можливі три варіанти вказаного співвідношення: 1) ресурси і результати виражені у вартісній 

формі; 2) ресурси – у вартісній, а результати – у натуральній формі; 3) ресурси – у натуральній, 

а результати — у вартісній формі. Вимірювальну систему економічної ефективності 
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сільськогосподарського виробництва доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна 

повністю розкривати дві взаємопов’язані і взаємодоповнюючі результативні сторони діяльності 

аграрних підприємств – раціональність використання ними землі через показники загального 

ефекту, приведені до одиниці площі сільськогосподарських угідь, і економічність виробництва, 

показники якої розкривали б, якою ціною одержано цей ефект. З огляду на сказане для оцінки 

ефективності діяльності аграрних підприємств слід широко використовувати показники 

ефективності використання авансованого капіталу, показники собівартості продукції і 

продуктивності праці, фондовіддачі виробничих фондів. 

Проте для всебічної оцінки ефективності виробництва та її поглибленого аналізу 

необхідно також широко використовувати традиційні показники рентабельності. В них 

акумулюється вплив усіх факторів – природних, економічних і організаційно-господарських. 

Водночас на них істотно відбивається дія зовнішнього середовища, насамперед тих його ланок, 

на які аграрні підприємства не мають будь-якого впливу. 

Важливість показників рентабельності для оцінки та аналізу економічної ефективності 

виробництва вимагає їх спеціального розгляду. 

Соціальна ефективність – поняття, що відображає поліпшення соціальних умов життя 

людей (поліпшення умов праці і побуту, поліпшення зовнішнього довкілля, підвищення рівня 

зайнятості і безпеки життя людей, скорочення тривалості робочого тижня без зменшення 

заробітної плати, ліквідація важкої фізичної праці тощо). Соціальна ефективність є, по суті, 

похідною від економічної ефективності. Вона, за однакових інших умов, буде тим вищою, чим 

вищого рівня економічної ефективності досягнуто. Соціальна ефективність не завжди може 

бути кількісно визначена. Проте досить ґрунтовно про досягнуту соціальну ефективність можна 

судити за такими показниками, визначеними у динаміці, як питома вага прибутку, направленого 

на соціальні заходи, в загальній масі чистого прибутку; величина цього прибутку в розрахунку 

на одного середньооблікового працівника підприємства. 

Для оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 

використовують систему показників. Основні вартісні показники [3]: 

- вартість валової продукції, сума валового доходу і прибутку в розрахунку на одного 

працівника, в галузі, одну затрачену людино-годину, 100 грн. виробничих основних засобів; 

- сума виробничих затрат у розрахунку на 1 грн. вартості продукції; 

- рівень рентабельності виробленої та реалізованої продукції загалом; 

- норма прибутку. 

Для порівняльної економічної оцінки виробництва окремих видів продукції тваринництва, 

з метою виявлення найбільш економічно доцільних, використовують систему натуральних і 

вартісних показників. 

Основними показниками економічної ефективності скотарства є рівень продуктивності 

праці, собівартість виробництва молока та м'яса, їх рентабельність. Рівень продуктивності праці 

залежить від суми затрат часу в розрахунку на одну голову та її продуктивності. На 

виробництво 1 ц молока в середньому затрачається 6 людино-годин, а на 1 ц приросту живої 

маси - близько 36 людино-годин. Собівартість центнера молока та приросту великої рогатої 

худоби постійно зростає, що зумовлено підвищенням собівартості кормів, витрат на утримання 

основних засобів і зростання ціни на енергоносії. 

Найважливішим показником ефективності виробництва продукції скотарства (молока та 

м'яса) є рентабельність. На неї безпосередньо або побічно впливає низка чинників. Основні з 

них – якість і собівартість продукції, канали реалізації, реалізаційна ціна. У зв'язку з 

випереджанням темпів зростання витрат над ціною реалізації продукції рівень рентабельності 

залишається поки що низьким. 
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ЛІДЕРСТВО ЯК КОМПЛЕКС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА 

 

Кожний менеджер знаходить свій стиль у роботі. Один динамічний, чарівний, спроможний 

надихати інших. Інший спокійний, стриманий у розмові і поведінці. Проте обидва вони можуть 

діяти з рівною ефективністю – викликати до себе довіру і домагатися того, щоб робота 

виконувалася швидко і якісно. Але деякі загальні характерні риси властиві лідерам 

різноманітних стилів. 

Лідер відданий своїй фірмі, він не принижує свою фірму в очах співробітників і не 

принижує своїх співробітників в очах керівництва фірми. 

Лідер має бути оптимістом. Оптиміст завжди охоче вислуховує інших і їхні ідеї, тому що 

він завжди чекає гарних новин. Песиміст слухає якнайменше тому, що очікує поганих новин. 

Оптиміст думає, що люди переважно готові прийти на допомогу, мають творчий початок, 

прагнуть до творення. Песиміст вважає, що вони ледачі, норовливі й від них мало пуття. Цікаво, 

що обидва підходи звичайно виявляються правильними [1]. 

Лідер любить людей. Якщо робота менеджера полягає в управлінні людьми, як він може 

виконувати її добре, якщо не любить людей. Кращі лідери піклуються про своїх співробітників. 

Їх цікавить, що роблять інші. Гарний лідер доступний і не ховається за дверима кабінету. Кращі 

лідери людяні, вони усвідомлюють власні слабості, що робить їх поблажливими до слабостей 

інших. 

Лідер має бути сміливим. Він завжди спробує знайти новий засіб виконати завдання тільки 

тому, що цей засіб краще. Але він ніколи не робить це необґрунтовано. Якщо він дозволить 

комусь провести експеримент і той закінчиться невдачею, то він не складе провину на нього і не 

загубить у нього віру. 

Лідер має широту поглядів. Він ніколи не скаже: «Це не моя справа». Якщо Ви очікуєте, 

що Ваша група співробітників енергійно включиться в роботу, коли виникнуть які-небудь 

незвичні ситуації, потрібно продемонструвати їм, що Ви самі готові узятися за нову справу, 

коли Вас про це попросять. Лідер виявляє великий інтерес до всіх аспектів діяльності фірми. 

Керівник має бути рішучим. Лідер завжди готовий ухвалювати рішення. Коли є вся 

необхідна інформація правильне рішення лежить на поверхні. Важко, коли відомі не всі вихідні 

дані, а рішення все рівно необхідно ухвалити. 

Потрібна справжня сміливість, щоб ухвалити рішення й усвідомлювати при цьому, що 

воно може бути помилковим [2]. 

Лідер тактовний і уважний. Основний принцип: критикувати роботу, а не людину, що її 

виконала. Один мудрець сказав, що кожне критичне зауваження потрібно упаковувати як 

бутерброд – з-поміж двох скибок похвали. 

Справедливість – теж важлива риса лідера. Наприклад, якщо співробітник одержує 

надбавку, а він нічого не зробив, щоб її заслужити, у Вас, мабуть, з'явиться десяток 
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незадоволених. Коли підлеглий робить помилку, йому потрібно вказати на неї, він має її 

визнати, а потім треба забути про це. 

Лідер завжди чесний. Бути чесним стосовно керівництва – це говорити вищестоящим 

менеджерам те, що їм, можливо, не завжди приємно чути. Бути чесним стосовно підлеглого – 

говорити про те, коли вони праві, і коли вони неправі. Бути чесним – це уміння визнавати свої 

помилки. Не завжди легко сказати правду, не уразити почуття інших і не показатись безтактним, 

але чесність в інтересах спільного блага – фірми і її співробітників – завжди має бути перш за 

все [3]. 

Лідер честолюбний. Він радіє не тільки за себе, але і за досягнення співробітників і 

розділяє їхній успіх. Він надихає в такий спосіб інших своїм ентузіазмом й енергією, і всі 

встигають по службі. 

Лідер послідовний і скромний. Він не вимагає похвали навколишніх, до того ж йому не 

треба приховувати свої помилки. 

Лідер має бути наставником. Він допомагає своїм підлеглим розвивати в собі впевненість, 

любов до людей, честолюбство, ентузіазм, чесність, врівноваженість і рішучість. 

Лідер упевнений у собі. Впевненість у собі без зарозумілості, віра у свої сили без 

гордовитості – от відмітні риси сильного лідера [4]. 

Завдяки цій роботі я ще більше переконався в тому, що справжнім менеджером не може 

стати проста людина. Мені дуже сподобалося дослідження цього питання. Для себе я мабуть 

все-таки вибрав би посаду керівника, оскільки ця структура полістабільна, дозволяє 

здійснювати взаємодію з підлеглими на фактах і в рамках встановлених цілей. Проте я хотів би 

бути керівником, який надихає людей і вселяє ентузіазм в працівників, передаючи їм своє 

бачення майбутнього і допомагаючи їм адаптуватися до нового, пройти етап змін. Тобто бути 

більш різностороннім і відкритим для людей. Організаціям потрібні дійсно професіонали своєї 

справи, а не ті, які просто володіють мінімумом знань, Сучасні керуючі (лідери, керівники) 

мають жити в гущі працівників, знати їх життя вздовж і впоперек, уміти безпомилково 

визначати за будь-якого приводу і в будь-який момент їх настрої, їх реальні потреби, прагнення, 

думки, ступінь свідомості і силу впливу тих чи інших забобонів, вміти завоювати собі безмежну 

довіру тисяч людей товариським ставленням до них, дбайливим задоволенням їх інтересів [3]. 
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Удосконалення охорони здоров’я в сучасному світі є відповіддю на виклики 

постіндустріальної економіки, а також логічним наслідком удосконалення демократичних 

інститутів. З одного боку, в умовах формування інноваційного типу розвитку висуваються 
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принципово нові вимоги до якості людського капіталу, і водночас зростає необхідність 

нейтралізації ризиків, породжуваних виробництвом, для підвищення якості життя людей. 

З іншого боку, повсюдно формалізуються права на рівний доступ до медичних послуг, що 

вимагає істотного збільшення фінансування охорони здоров’я на фоні обмеженості ресурсів. Це 

спонукає до пошуку резервів підвищення ефективності їх використання і активізації елементів 

ринкового механізму на противагу масштабному росту витрат. 

Однак, на жаль, проблемами ринку медичних послуг займаються досі переважно 

працівники медицини, які здебільшого не сповна уявляють собі механізми дії економічних 

факторів, тенденцій, закономірностей цього ринку і зводять можливості його реформування 

виключно до удосконалення організації самої галузі охорони здоров’я або до збільшення її 

фінансування. Економісти ж до певної міри самоусуваються від узагальнення цих 

закономірностей.  

Ринок медичних послуг є складною системою, в яку входять державна, муніципальна і 

приватна системи, і потребує державного регулювання, яке підвищувало б доступність і якість 

надання медичних послуг. Держава виступає основним замовником медичних послуг, що 

сприяють зміцненню здоров’я пацієнта, поліпшенню якості життя й національної безпеки 

країни. Платність медичної послуги визначається ступенем її соціальної значущості та 

доступності споживачеві, з урахуванням ранжування доходів населення.  

На нашу думку, розвиток ринкових відносин у сфері охорони здоров’я робить питання про 

якість наданих медичних послуг все актуальнішим. До того ж медична послуга відрізняється від 

будь-якої послуги в іншій сфері індивідуальністю та неповторністю, тому постає проблема 

оцінювання якості медичних послуг, а першим кроком до визначення показників якості є 

виділення основних її критеріїв.  

До основних критеріїв якості медичних послуг, на наш погляд, належать наступні:  

1. Доступність медичної послуги – це вільний доступ до служб охорони здоров’я 

незалежно від географічних, економічних, соціальних, культурних, організаційних чи мовних 

бар’єрів.  

2. Адекватність медичної послуги – показник відповідності технології медичного 

обслуговування потребам і очікуванням населення у межах прийнятної для пацієнта якості 

життя. На думку деяких авторів, адекватність охоплює характеристики доступності та 

своєчасності медичної допомоги, яку розуміють як можливість споживача отримати необхідну 

йому допомогу в потрібний час, у зручному для нього місці, в достатньому обсязі та з 

прийнятними витратами.  

3. Наступність і безперервність медичної послуги – це координація діяльності в процесі 

надання пацієнтові медичної послуги в різний час, різними фахівцями і лікувальними 

установами. Наступність під час надання медичної послуги великою мірою забезпечується 

стандартними вимогами до медичної документації, технічним оснащенням процесу та 

персоналом. Така координація діяльності медпрацівників гарантує стабільність процесу 

лікування і його результат.  

4. Ефективність і дієвість – відповідність фактично наданої медичної допомоги 

оптимальному для конкретних умов результату. Ефективна охорона здоров’я повинна 

забезпечувати оптимальну (за наявних ресурсів), а не максимальну медичну допомогу, тобто 

відповідати стандартам якості та нормам етики. Згідно з визначенням ВООЗ, оптимальна 

медична допомога – це належне проведення (згідно зі стандартами) всіх заходів, які є 

безпечними і прийнятними щодо витрачених коштів, прийнятих у цій системі охорони здоров’я.  

5. Орієнтованість на пацієнта, його задоволеність означає участь пацієнта в ухваленні 

рішень щодо надання медичної послуги та задоволеність її результатами. Цей критерій 

відображає права пацієнтів не тільки на якісну медичну допомогу, але і на уважне і чуйне 
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ставлення медперсоналу і передбачає необхідність інформованої згоди на медичне втручання та 

дотримання інших прав пацієнтів. 

6. Безпека процесу лікування – критерій гарантії безпеки для життя і здоров’я пацієнта і 

відсутності шкідливих впливів на хворого і лікаря у конкретному медичному закладі з 

урахуванням санітарно-епідеміологічної безпеки. Безпека та ефективність лікування 

конкретного пацієнта значною мірою залежать від повноти інформації, яку має лікуючий лікар. 

Тому безпека процесу лікування, як і інші критерії, залежить від стандартизації процесу 

лікування і підготовки лікаря.  

7. Своєчасність медичної послуги: надання медичної допомоги в міру необхідності, тобто 

за медичними показаннями, швидко і за відсутності черговості. Своєчасність надання послуги 

конкретизує і доповнює критерій її доступності та великою мірою забезпечується 

високоефективними діагностичними процедурами, що дають змогу своєчасно почати лікування, 

високим рівнем підготовки лікарів, стандартизацією процесу надання допомоги і встановленням 

вимог до медичної документації.  

8. Відсутність (мінімізація) лікарських помилок, що ускладнюють одужання або 

збільшують ризик прогресування наявного у пацієнта захворювання, а також підвищують ризик 

виникнення нового. Ця складова якісної медичної послуги прямо залежить від рівня підготовки 

лікаря, використання сучасних діагностичних і лікувальних технологій, а також встановлення 

критеріїв кваліфікації на конкретному робочому місці у формі інструкцій, ліцензій, акредитацій 

та забезпечення санітарно-гігієнічних і метрологічних вимог.  

9. Науково-технічний рівень. Найважливішим компонентом якості медичної послуги є 

науковотехнічний рівень застосовуваних методів лікування, діагностики і профілактики, що дає 

змогу оцінити ступінь повноти надання послуги з урахуванням сучасних досягнень у сфері 

медичних знань і технологій.  

Незважаючи на закріплене в конституціях багатьох країн право на доступну і якісну 

медичну допомогу, механізми реалізації цього права у різних державах, відрізняються, що 

багато в чому залежить від типу системи охорони здоров’я у країні. У більшості країн 

основними механізмами, що забезпечують доступність та належну якість медичної допомоги, є 

нормативно-правова база галузі, що регламентує надання, управління і контроль медичної 

допомоги; стандартизація галузі, здійснювана за допомогою нормативно-технічних документів, 

і система експертизи. 

 
Список використаних джерел і літератури 

 

1. Каминская Т. М. Рынок медицинских услуг: опыт теоретико-институционального анализа: монография. 

Харьков: Издание «Контраст», 2006. 296 с. 

2. Савіна Н. Б., Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Нагорний Д. О. Фармацевтичний маркетинг: економіко-

правові основи управління брендами на фармацевтичному ринку. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. Серія: «Економічні науки». 2020. № 4 (92). С. 509-519. 

 3. Янчак Я. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та 

інтеграційних процесів у охороні здоров’я. «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: 

«Юридичні науки». 2017. Випуск 4. № 876 (15). С. 227-235. 

 

  

http://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-876-15-2017/efektyvnyy-rozvytok-ta-funkcionuvannya-rynku-medychnyh
http://science.lpnu.ua/uk/law/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-876-15-2017/efektyvnyy-rozvytok-ta-funkcionuvannya-rynku-medychnyh


224 
 

Панченко М.О., к.е.н., доцент 

Одеський національний політехнічний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Україна має високий рівень інтелектуального потенціалу, однак є однією з не багатьох 

держав, де існує велика різниця між наявним інтелектуальним потенціалом та можливістю його 

повноцінно реалізовувати в готовий продукт. Це спричинено складною економічною ситуацією 

в нашій країні, що є наслідком трансформаційних перетворень останніх десятиліть, які 

спровокували скорочення видатків держави на науково-дослідні роботи, фінансування науки і 

освіти тощо . В реалізації творчих здібностей і знань науковців через забезпечення їх 

необхідними ресурсами для довгострокових і середньострокових проектів і програм можуть 

надати підтримку та допомогу вітчизняні і закордонні організації, фонди і установи. 

Дослідження фандрайзингу є досить актуальним завданням через стрімке зростання 

кількості некомерційних і громадських організацій в Україні за останні роки. Деякі 

некомерційні організації існують за рахунок коштів, виручених від платних послуг, але з часом 

все ж виникає ситуація нестачі коштів чи інших ресурсів для подальшого ефективного розвитку, 

пошуком яких необхідно займатися. У такій ситуації і доцільно застосувати фандрайзинг, який 

має бути одним із основних напрямів діяльності неприбуткових організацій та відігравати 

значну роль у формуванні їх джерел фінансування. У зв'язку з інтенсивним розвитком 

громадянського суспільства діяльність неприбуткових організацій поширилася і в Україні, і в 

світі.  

У процесі діяльності українських фондів та інших НПО виникають проблеми через 

недовіру щодо прозорості роботи їх керівництва. Багато донорів впевнені, що на 80—90 % їх 

кошти привласнюють або витрачають на власні потреби. Це, в основному, спричинено слабкою 

матеріальною базою і фактичною відсутністю соціального іміджу, культури спілкування, а 

також відсутністю вміння налагоджувати контакти, інформаційні зв'язки; недостатнім 

володінням документальною та правовою практикою. 

Наступною проблемою є низький рівень організаційної компетентності та 

професіоналізму, через яку потенційні донори вважають за краще мати справу не з 

вітчизняними, а із зарубіжними фондами із привабливим іміджем та можливістю забезпечувати 

високий рівень організаційної діяльності, більш різноманітні форми роботи та співпраці. 

Вирішенням даних проблем і займається фандрайзинг, тому його розвиток в нашій країні та 

застосування фандрайзингової діяльності у неприбуткових організаціях є обов'язковим та 

невід'ємним процесом їх ефективного функціонування [1].  

Об'єктами фандрайзингу виступають різні категорії донорів, основними з яких є благодійні 

фонди, приватні особи, корпорації, бізнес-структури. Основне завдання фандрайзера — пошук 

та забезпечення участі донора у вирішенні суспільних проблем, поданих у вигляді 

безприбуткового проекту, спонукання до соціального інвестування. 

Донори (об'єкти фандрайзингу) — це міжнародні організації, державні установи, 

комерцiйнi структури, громадськi некомерцiйнi органiзацiї (релiгiйнi, науковi тощо), приватнi 

благодiйнi фонди або приватні особи, що надають громадянам та безприбутковим організаціям 

на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду, на цілі які 

спрямовані в цілому на благо усього суспільства. Кожен донор потребує індивідуального 

підходу [2]. Це обумовлено рядом факторів, таких як: сфера та вид діяльності організації 

(особи), історія виникнення, життєдіяльності, поставлені пріоритети, мета, цілі і способи їх 

досягнення, умови існування та розвитку тощо, що формує свої особливості та відмінні риси 

співпраці для кожного донора.  
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Фонд — це недержавна некомерційна організація, що володіє первинним капіталом (або 

вкладом), якою керують опікуни і директори, вона надає підтримку або допомогу в благодійній, 

освітній, культурній, релігійній та інших видах діяльності, що приносить користь громадськості, 

та фінансує в першу чергу інші некомерційні організації. Державнi донори — державнi 

установи, якi отримують кошти з бюджету своєї держави. Часто такi донори орiєнтуються 

переважно на громадян своєї держави i не фiнансують iноземцiв, але в деяких випадках надають 

гранти і iноземним заявникам через органiзацiю посередника — "напiвприватного" донора [3]. 

Досвід закордонних та вітчизняних організацій, які займаються фандрайзинговою 

діяльністю свідчить, що донори частіше вкладають ресурси на реалізацію конкретних програм 

та проектів, ніж довгострокових та глобальних, а саме за напрямками: соціальна та медична 

допомога і реабілітація; допомога дітям; культура та мистецтво; екологія; соціальні послуги; 

освіта; захист прав громадян, сприяння розвитку громадянського суспільства та регіонів.  

Щоб перетворити потенційних донорів на донорів, фандрайзеру, необхідно провести 

ретельно сплановану, організаційно впорядковану, з використанням по! етапного аналізу та 

контролю роботу, результатом якої є обгрунтування актуальності, унікальності та цінності 

реалізації саме його пропозиції взамін на задоволення якоїсь із мотиваційних потреб донора. 

Проте, на сьогодні фандрайзинг в Україні не може виступати організованим інструментом 

соціальної допомоги через відсутність наукових досліджень і розробок в даній галузі. Стихійний 

процес надання коштів від різних категорій донорів, які переважно викликані емоційними 

мотивами, може перевтілитися в інформаційно, науково, технологічно забезпечену 

контрольовану систему управління з ефективним механізмом залучення та перерозподілу 

коштів і інших ресурсів тим, хто їх потребує [4].  

Зростання ролі організацій громадянського суспільства, які здатні допомогти державі у 

вирішенні соціальних проблем громадян та підтримці науково-дослідних робіт і проектів, 

сприяє розвитку фандрайзингу в Україні як інструменту пошуку додаткових джерел ресурсів.  

При цьому діяльність фандрайзера націлюється не на випрошування грошей, а на розробку 

комплексу дій, заходів, прийомів у поєднанні з ефективними методами, що вимагає високого 

рівня володіння знаннями і навичками у багатьох сферах: менеджменті, маркетингу, 

стратегічному плануванні, зв'язках з громадськістю, проектній діяльності, фінансах, правовому 

регулюванні тощо. Це передбачає опанування спеціалістом з фандрайзингу великого системного 

обсягу знань, що можливе при здобутті лише спеціальності фандрайзера в навчальному закладі 

відповідного напрямку та рівня. Отже, однією із перспектив розвитку фандрайзингу в Україні є 

необхідність здобуття освіти фандрайзера [5].  

В Україні засновано Інститут професійного фандрайзингу, місією якого є створення 

середовища для ефективної, прозорої та відповідальної благодійності в Україні шляхом 

утвердження демократичних стандартів практики фандрайзингу. Інститут проводить курси та 

семінари для професійного навчання консультантів з фандрайзингу. Після завершення навчання 

та отримання позитивної оцінки, учасники одержують сертифікат Європейської 

фандрайзингової Асоціації та Інституту професійного фандрайзингу.  

Важливою перспективою є створення законодавчих (податкових, правових) умов, які 

дозволили б розширити можливості фандрайзингу та донорів. Адже відсутність сприятливого 

податкового законодавства (податкові пільги, стимули) для розвитку благодійництва; 

нестабільна система оподаткування; неврегульовані правові проблеми неприбуткових 

громадських організацій; відсутність інформації щодо цілей соціального проекту та системи 

оцінки його ефективності, а також професіоналізму у його створенні; відсутність прозорої 

фінансової звітності некомерційної організації; низький кваліфікаційний рівень управлінських 

навичок керівників неприбуткових організацій перешкоджає досягненню ефективного 

результату фандрайзангової кампанії.  
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Перспективним напрямом розширення можливостей фандрайзингової діяльності є 

досконале опанування методик її здійснення та усвідомлення відмінностей між да! ними 

методиками для різних категорій донорів. Для бізнес-структур ефективною формою участі у 

благодійництві є соціальне інвестування, для приватних осіб — їх визнання; для органів влади 

— співпраця та взаємовигідність від реалізації проектів у здійсненні соціальної політики тощо. 

Подоланню проблем з фандрайзингу може сприяти вивчення та впровадження зарубіжного 

досвіду у даній сфері, наприклад, закордонних інструментів фандрайзингу: проведення 

загальнонаціональних конкурсів, метою яких є заохочення та популяризація благодійності і 

меценатства; сприяння успішному розвитку індаументів, ключовою умовою якого є звільнення 

від ПДВ передачі благодійним організаціям цінних паперів; оснащення комп'ютерних систем 

спеціалізованим програмним забезпеченням з фандрайзингу тощо.  

Виявлення проблем та перспектив розвитку фандрайзингової діяльності в Україні 

дозволять розширити теоретичну та практичну базу з метою проведення ефективної 

фандрайзингової кампанії для залучення пожертв на реалізацію соціально значущих та наукових 

проектів. 
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ПРОБЛЕМА ПОГАНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДЛЕГЛИХ 

 

В сучасних компаніях виникає проблема мотивації. Ви керівник, який хоче досягти успіху 

в роботі зі своїми підлеглими та отримати від них ефективність на підприємстві чи організації. 

Ваша ціль це набрати висококваліфіковану команду працівників, які будуть працювати на успіх 

компанії і які не підведуть в тяжку хвилину. 

Існує сім принципів поведінки, які представляє автор багатьох книг з менеджменту Брайан 

Трейсі (один із відомих спікерів світу). Ці принципи можуть мотивувати працівників 

найкращим чином [1]. 

Перший принцип – посміхатися. Коли ви перший раз бачите людину, краще посміхніться. 

Головне дати людині зрозуміти, що ви раді її бачити 

Другий принцип – задавати питання. Говоріть з нею, задавайте різні питання, які навіть 

можуть не стосуватися роботи. Якщо ви виявляєте цікавість до інших, то вони будуть почувати 

себе цінними та потрібними. 

Третій принцип – слухайте. Якщо ви уважно будете, не перебиваючи, слухати, ваші 

працівники будуть почувати себе більш цінними, це підвищує їх самооцінку та краще впливає 

на роботу. 
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Четвертий принцип – будьте ввічливі. Завжди будьте ввічливі та чемні, поважайте тих, хто 

вас оточує. 

П’ятий принцип – кажіть «дякую». Будьте вдячні за все, що ваші підлеглі роблять і не 

важливо, наскільки малий або великий обсяг роботи. Дякуйте за те, що прийшли на засідання 

або за гарну роботу. 

Шостий принцип – тримайте в курсі всіх справ. Підлеглим подобається, коли вони знають 

всю інформацію повністю, а не частково. Особливо, якщо інформація стосується кожного із 

підлеглих і їхньої роботи. 

Сьомий принцип – заохочуйте безперервне вдосконалення. Заохочуйте людей 

придумувати різні способи робити свою роботу краще. 

Взагалі проблема мотивації існує не тільки в компаніях, але навіть в навчанні в школах, 

університетах, дитячих садочках. Проблемним є вмотивувати дитину на навчання, треба щоб 

дитина ходила до школи або університету, зараз дітям не цікаво нічого. Підлеглі це ті самі діти, 

яким не цікаве навчання, тому керівник має подавати особистий приклад, в школі це батьки 

мають подавати приклад, а в університеті Студентська рада та Голова Студентської ради. 

Одним з провідних методів індивідуального впливу є особистий приклад керівника. Він 

ґрунтується на схильності людей до наслідування людині, котра є авторитетом у працівника. 

Особистий приклад проявляється: 

1) у високій дисциплінованості, підтянутості, зовнішньому вигляді;  

2) у високій вимогливості до себе і співробітників, постійному контролі над роботою 

співробітників; 

3) у дбайливому ставленні до співробітників, їх побутового та матеріального забезпечення, 

організації дозвілля; 

4) в постійному підвищенні свого професійного і культурного рівня, вдосконалення 

управлінських навичок й організаторських здібностей; 

5) в строгому дотриманні норм честі, зразковості в сімейних відносинах, поведінці в 

побуті. 

На своєму досвіді я можу сказати, що мотивувати це дуже тяжка робота, але це можливо. 

Якщо ви хочете, щоб підлеглі краще працювали і давали ідеї, станьте наставником для них. 

Ніхто не досягає успіху один. Досягає успіху команда, яка протягом якогось часу працювала на 

цей успіх, але якщо не було би керівника, а, іншими словами, наставника, який більш 

розумніший і може підказувати, підтримувати підлеглих, у якого більше досвіду в тій сфері в 

якій він займається, то ніякого успіху не було б.  

Наставництво – це відносини, в яких досвідченіша чи більш обізнана особа допомагає 

менш досвідченій або менш обізнаній засвоїти певні компетенції. Досвід і знання, щодо яких 

будуються відносини наставництва, можуть стосуватися як особливої професійної тематики, так 

і широкого кола питань особистого розвитку. Сфери застосування наставництва: адаптація 

молодих фахівців, послуги з особистого розвитку [2]. 

За допомогою мотивації можна підвищити продуктивність підлеглих, а також і свою. Щоб 

підвищити продуктивність потрібно більше працювати, швидше працювати, довше працювати. 

Зробіть із своїх підлеглих команду, розділіть всю роботу між колективом і зробіть цю роботу 

разом. Добре організована команда, яка створена із кількох людей і які працюють в унісон, 

здатна зробити більше, ніж кожний окремо. 

Щоб добре працювати, потрібна бадьорість духу, і підтримувати її в собі – це ваше 

завдання. Станьте одночасно і особистим тренером і капітаном вболівальників, створіть 

чудовий собі настрій і покажіть першокласну гру. 

Якщо ви правильно мотивували підлеглих, то вони навіть у вашу відсутність будуть 

робити ті справи, які ви їм доручили. Не потрібно занадто контролювати своїх підлеглих, 

навпаки давати трішки свободи у виконанні тих чи інших завдань.  
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Бодо Шефер автор книги «Просте лідерство» виділяє 5 принципів поліпшення роботи в 

колективі [3]: 

Перший принцип – це відповідальність. Кожному працівнику потрібно дати зрозуміти, що 

за кожну його роботу відповідальний саме він. 

Другий принцип – орієнтація на результат. Керівник має орієнтуватися тільки на 

конкретний результат, після проробленої роботи, яку зробили підлеглі. 

Третій принцип – зосередитися на сильних сторонах. Керівник має зосередити свою увагу 

на сильних сторонах своїх підлеглих і давати ту роботу, яку підлеглий може зробити. 

Четвертий принцип – позитивний робочий клімат. Головне в цьому принципі – це не нити, 

не говорити погано про інших, працювати на повну силу, стимулювати співпрацю, терпимо 

ставитися до особистісних особливостей, спілкуватися та розуміти один одного. 

П’ятий принцип – створення обстановки довіри. Кожний колектив має довіряти своєму 

керівнику та один одному. 

Отже, ваша здатність мотивувати, надихати і розкривати найкращі якості підлеглих 

більше, чим інший фактор, визначить ваш успіх як керівника. 
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ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ: АНАЛІЗ ПРИЧИН 

 

На кожному підприємстві, в організації або установі повинні існувати певні правила і 

норми поведінки. Вони допомагають підтримувати необхідний порядок на підприємстві і 

забезпечують високу ефективність праці персоналу. Трудова дисципліна ґрунтується на 

свідомому й сумлінному виконанні працівниками трудових обов'язків і є необхідною умовою 

продуктивної праці.  

Аналіз наукових публікацій з питань трудової дисципліни свідчить, що зазначене питання 

розглядається виключно у системі елементів трудових правовідносин лише в юридичній 

літературі. Окремі аспекти трудової дисципліни висвітлюються у наукових працях О. Барабаша, 

М. Бойка, В. Венедиктова, С. Кожушко, А. Мацюка, Є. Монастирського, Г. Чанишевої та інших.  

Метою публікації є теоретичне обґрунтування поняття трудової дисципліни та аналіз 

причин виникнення її порушень. 

Під трудовою дисципліною розуміють сукупність правових норм, що регулюють 

внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов'язки сторін трудового 

договору, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання 

трудових обов'язків. 

Різні види порушень трудової дисципліни ділять на дві групи: незначна провина та 

серйозні порушення. Ступінь покарання залежить від тяжкості провини.  

До незначної провини можна віднести: запізнення на роботу; прогул; погано виконане 

службове завдання.  

До серйозних порушень трудової дисципліни відноситься провина, що систематично 

повторюється, а також: нанесення умисного майнового збитку; відмова виконувати вимоги 
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начальства; крадіжка особистих речей співробітників і розкрадання майна підприємства; обман 

керівництва підприємства [1, с. 348-349]. 

Існує два види порушення трудової дисципліни:  

• невиконання обов'язків або неповне і неякісне їх виконання;  

• перевищення прав, які порушують права і свободу інших людей. 

Причинами порушення трудової дисципліни є: недоліки в організації праці, умовах праці, 

які сприяють або примушують працівника порушувати дисципліну; оплаті праці, яка не 

стимулює до виконання певних обов'язків, відсутність контролю трудового процесу; особиста 

неорганізованість працівника.  

Порушенню дисципліни сприяють і протиріччя між: нормами права і реальними нормами, 

за якими формуються трудові відносини; кваліфікованою і некваліфікованою працею; 

розумовою і фізичною працею; інтересами людей.  

Порушення виконавської дисципліни проявляються у такому: не здійснюється контроль за 

термінами виконання розпорядчих документів; узагальнені матеріали про хід виконання та 

плани організації контролю відсутні, що не дає можливості проаналізувати якість і повноту 

виконання завдань, не дозволяє керівництву структурного підрозділу володіти станом справ у 

керованій галузі; порушується порядок розгляду виконання документів органів влади вищого 

рівня, що призводить до часткового виконання завдань, або невиконання взагалі; часто є 

присутнім недостатній фаховий рівень підготовки документів: це стосується перш за все 

проектів розпоряджень; мають місце випадки, коли розпорядження та рішення надходять до 

безпосередніх виконавців після закінчення контрольних термінів виконання; недоліки в 

плануванні роботи; культура діловодства [2, с. 89-90]. 

Причини вказаних недоліків та негативних результатів полягають в наступних явищах та 

діях: 

• у невідповідності регламентуючих документів вимогам нормативно-правових актів і 

типових документів, а також, у недостатньому рівні персональної відповідальності працівників 

за виконання покладених на них обов’язків; 

• у недосконалій системі координації роботи як у власній структурі, так і з іншими 

структурами-співвиконавцями; 

• у недостатній увазі до планування роботи організації та до індивідуального планування 

кожного як основи контрольної діяльності кожної окремої структури і організації загалом; 

• у порушенні системи організації ведення діловодства та контролю за їх виконанням 

розпорядчих документів; 

• у недостатньому рівні уваги з боку керівників вищестоящих ланок до комплексного 

вивчення стану справ та наданні методичної й практичної допомоги структурним підрозділам 

[3, с. 48-49]. 

Недотримання працівниками норм і правил поведінки, встановленого на підприємстві 

трудового розпорядку тягне за собою застосування адміністрацією до працівника 

дисциплінарних процедур. Відповідно до чинного трудового законодавства до працівника може 

бути застосовано два види дисциплінарної відповідальності: загальна і спеціальна. Загальна 

дисциплінарна відповідальність наступає за ст. 147 КЗпП України [4, с. 200]. Спеціальна 

дисципліннарна відповідальність передбачається тільки для конкретно визначених категорій 

працівників на підставі статутів про дисципліну та спеціальних нормативних актів. 

Таким чином роблять висновок, що трудова дисципліна являє собою внутрішній трудовий 

розпорядок, який регулюють правові норми і встановлюють трудові обов’язки працівників і 

власника. Вона забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної роботи на підприємствах. За правомірне виконання, тобто отримання трудової 

дисципліни застосовуються заходи заохочення, за її порушення – дисциплінарні стягнення, що 
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злагоджує і змушує працівника до виконання більш продуктивної ефективної праці при 

виконанні своїх обов’язків. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КОМАНД 

 

Існує значна різноманітність типів команд. Зауважимо, що вони характеризуються своїми 

особливостями функціонування. Найчастіше виділяють такі типи команд [1]: 

1. Консультативні команди. Вони створюються для того, щоб розширити інформаційну 

основу для прийняття управлінських рішень. Це різного роду комітети і ради, круглі столи, 

гуртки якості. Тут виробляються різні пропозиції і рекомендації. Для таких команд характерна 

низька ступінь координації з іншими підрозділами організації. Їх робочі цикли можуть бути і 

короткими, і довгими в залежності від ситуації, що склалася. 

2. Виробничі команди. Вони відповідальні за виконання повсякденних операцій, 

здійснюваних в організації. Мінімальна підготовка для виконання рутинних завдань 

пояснюється низьким ступенем технічної спеціалізації. У таких випадках високий рівень 

координації дій, тому що робота переходить від однієї команди до іншої. Наприклад, бригада 

технічного обслуговування рейкового шляху потребує свіжої інформації від бригади, яка 

обслуговує поїзд, про необхідний ремонт. До цієї категорії належать монтажні і шахтарські 

бригади, льотні екіпажі, групи обробки даних. Підсумком роботи таких команд є випуск певної 

продукції, надання послуг, ремонт обладнання. У виробничих командах є високий ступінь 

координації з іншими організаційними підрозділами, а їх робочі цикли зазвичай повторюються. 

3. Проектні команди. Вони вимагають креативного вирішення проблем, часто включають 

спеціалізовані знання. Наприклад, для розробки нової марки літака необхідна проектна команда, 

що включає в себе інженерів-конструкторів, виробничників, фахівців з маркетингу та фінансів, 

замовників. До цієї категорії належать також дослідницькі групи і групи планування, 

архітектурні та інженерна команди, різні оперативні групи. Підсумками роботи проектних 

команд є різного роду плани, проекти, дані досліджень і звіти. Цикл життєдіяльності такої 

команди триває до тих пір, поки не закінчується повна розробка проекту. Ступінь координації 

дій з іншими підрозділами невисока, за винятком крос-функціональних підрозділів (в цих 

випадках координація необхідна). 

4. Групи дії. Цей тип команд може бути представлений спортивними командами, 

хірургічними бригадами в госпіталях, експедиціями альпіністів, кінознімальними групами, 

комітетами для переговорів між менеджментом і профспілками, спеціальними поліцейськими 

підрозділами. Підсумками роботи таких команд є відповідні місії, експедиції, контракти, судові 

процеси, кінофільми, хірургічні операції і т. д. Вони існують лише протягом періоду своєї 
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діяльності, але через деякий час можуть з'являтися знову майже в тому ж самому складі. Участь 

в них вимагає попереднього навчання або будь-якої спеціальної підготовки. 

Відзначається, що вищенаведена типологія команд є не статичною, а динамічною, тобто 

схильною до змін. Деякі команди можуть, розвиваючись, переходити від одного типу до іншого. 

Ряд команд є комбінацією деяких з цих типів. 

Є й інші класифікації команд [2]. Так, виділяють насамперед робочі команди (є порівняно 

постійними і зайняті повсякденною роботою), управлінські команди (координують діяльність 

робочих команд в ряді сфер, виробляють пропозиції, підтримують корисні починання) і команди 

вищого менеджменту. Тут відзначаються особливі труднощі формування таких команд в силу 

особливостей західної культури, де перевага віддається індивідуальним, а не колективним 

зусиллям. 

Крос-функціональні команди. Вони створюються в організаціях для того, щоб поліпшити 

координацію діяльності фахівців різних підрозділів [3]. Такі команди включають в себе фахівців 

приблизно одного і того ж ієрархічного рівня, але різних функціональних сфер в рамках однієї і 

тієї ж організації, а часом і кількох організацій для виконання специфічних завдань. Як 

приклади їх діяльності можна назвати розробку нового продукту, його доповнення, підготовку 

нової інформаційної системи, пошук шляхів поліпшення якості продукції, планування 

рекламної кампанії, здійснення консультаційного проекту, розвиток нової оздоровчої програми 

в госпіталі або нової освітньої програми в університеті. 

Гуртки якості іноді виділяють в якості окремого типу команд. Вони являють собою 

невеликі за чисельністю групи (від 10 до 12 осіб), які добровільно і регулярно збираються разом 

з метою виявлення і аналізу проблем якості продукції, щоб розробити певні рекомендації (аж до 

скорочення витрат). Такі зустрічі тривають від однієї до півтори години і проходять один або 

два рази на місяць. У деяких компаніях дозволяється мати справу з зазначеними цілями 

протягом робочого часу, в інших такі зустрічі заохочуються лише після закінчення робочого 

дня. На Заході подібні гуртки часто розглядають в рамках програм по розширенню участі 

працівників в прийнятті рішень. На великих підприємствах може бути багато гуртків якості. 

Менеджмент сприяє цій діяльності, забезпечуючи підвищення кваліфікації учасників шляхом 

спеціального навчання і прислухаючись до їхніх рекомендацій на періодичних презентаціях. 

При цьому грошові винагороди є, скоріше, винятком, ніж правилом. Вважається, що внутрішня 

мотивація, яка формується в ході навчання новим умінням і участі в прийнятті організаційних 

рішень, є головною винагородою для працівників-добровольців. 

Самоврядні команди. Це формальні групи, що складаються з 10-15 працівників, які 

обходяться без менеджера, самі виконуючи його функції. Це замовлення необхідних матеріалів, 

планування і розподіл роботи, колективний контроль її темпу, прийняття оперативних рішень і 

розв’язання великих проблем, взаємодія з постачальниками і клієнтами. Члени команди 

перевіряють якість своєї кінцевої продукції, контролюючи один одного. Вони обговорюють 

різні показники своєї роботи. Характерною рисою самоврядних команд є строгий відбір людей 

для спільної роботи. Однак для того, щоб така команда ефективно здійснювала всю свою 

діяльність, необхідно спочатку мати стійку групову структуру взаємин і саме загальне («не 

втручатися») керівництво. 

Є кілька різновидів віртуальних робочих команд [1]. 

1. Мережеві команди. Складаються з учасників, що взаємодіють один з одним для 

досягнення загальних цілей. Мережева команда відрізняється від традиційної організації тим, 

що склад її учасників постійно змінюється за рахунок того, що її члени беруть участь у 

діяльності організації в цілому тільки тоді, коли потрібна їх думка як експертів. Нерідко 

учасники такої команди навіть не знають реального складу всіх учасників мережі. Команди 

подібного типу часто зустрічаються в консультаційних фірмах і організаціях, що працюють в 

області високих технологій. 
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2. Паралельні команди. Використовуються для виконання спеціальних завдань або 

функцій, які звичайна організація не може або не бажає виконувати. Паралельні команди 

відрізняються від мережевих одноразовим певним складом учасників. Кожен член такої робочої 

команди знає своїх партнерів. Подібні команди зазвичай комплектуються на короткий період 

для вдосконалення будь-яких організаційних процесів або виявлення недоліків в різних 

аспектах діяльності персоналу. 

3. Робочі команди по розробці проектів або продуктів (проектні команди). Працюють над 

отриманим замовленням протягом певного, досить тривалого часу (від шести місяців). Типовий 

результат роботи такої команди – новий продукт, інформаційна система або організаційний 

процес. Різниця між проектною та паралельною командами полягає в тому, що перша існує 

протягом більш тривалого часу і має можливість приймати певні рішення, а не тільки вносити 

рекомендації (як в роботі паралельних груп). Проектна команда більш схожа з мережевою: і там 

і там члени беруть активну участь у спільній роботі тільки тоді, коли необхідна їх думка як 

експертів. Відмінність же полягає в тому, що в проектній команді обов'язки учасників чітко 

розмежовані і заздалегідь запланований кінцевий результат їх діяльності. 

4. Сервісні команди. Їх завдання – супровід і обслуговування основної діяльності 

організації. Так, служба технічної підтримки деяких великих консультаційних фірм в США 

функціонує цілодобово. Команди супроводу якогось певного проекту розташовані так, що коли 

робочий день в одній з них закінчується, то незавершені справи передаються іншій групі в 

регіоні, де робочий день тільки починається. 

5. Команди швидкого реагування. Стали популярними зараз не тільки в галузі вирішення 

надзвичайних ситуацій та військових конфліктів, але і в інших сферах життєдіяльності, 

наприклад в шоу-бізнесі. Обов'язок подібних команд полягає в тому, щоб негайно реагувати на 

надзвичайні або ризиковані ситуації, сенсації та інші відхилення в розвитку подій від 

наміченого плану або прогнозу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Ризик є невід'ємною рисою сучасної підприємницької діяльності. Іншими словами, 

невизначеність ринкового середовища безпосередньо пов'язана із ймовірністю виникнення 

певних загроз, що цілком природно для цього роду діяльності. Немає однозначної відповіді, чи 

являється пандемія тотальною непередбаченою загрозою або ж це ризик, що реалізувався, який 

можна було спрогнозувати і підготуватися до нього. Зате однозначно можна визначити, що 

увесь світ виявився не готовий до темпів і масштабу пандемії COVID-19, і Україна у тому числі. 

Основна мета ризик-менеджменту полягає у зменшенні або усуненні ймовірних втрат від 

ризику. Стратегія ризик-менеджменту є мистецтвом управління ризиками корпорації в умовах 

невизначених господарських ситуацій, яке засноване на прогнозуванні ризиків і впровадження 

методів їх зниження. Така стратегія включає в себе правила, на базі яких приймаються ризикові 



233 
 

рішення і способи визначення варіантів їх вирішення [1]. 

Концепції ризик-менеджменту ‒ досить динамічне середовище для випробування 

численних інструментів оцінки, аналізу і регулювання підприємницькою діяльністю. Друг 

пізнається у біді, а ризик-менеджмент ‒ в кризовій ситуації. Кожна компанія реагує на загрози 

індивідуально: одні дотримуються заздалегідь розробленого плану заходів в надзвичайних 

ситуаціях, інші ‒ розробляють заходи на момент настання кризи, вважаючи за краще приймати 

рішення залежно від розвитку ситуації. Незалежно від стратегії реагування на виникаючі 

загрози, велика частина українських компаній сформувала ризиковий підрозділ (кризовий 

ситуаційний центр), щоб приймати оперативні рішення і координувати свої дії в умовах 

пандемії. 

Для того, щоб зрозуміти, як повинна змінитися сучасна діяльність компанії в цілому і 

функції ризик-менеджменту зокрема, необхідно зрозуміти, як буде вона розвиватися після 

пандемії. На жаль не має сумнівів, що в найближчій перспективі число неплатежів і банкрутств 

буде зростати. Отже основним завданням є збереження фінансової безпеки та пошук нових 

можливостей для довгострокової стратегії з врахуванням ризиків. 

До пандемії використовувалися індивідуальні й епізодичні підходи до управління 

ризиками. Вони базувалися на припущенні, що для прогнозування й управління рівнем загроз 

можна зробити мінімум, тому фокусувалися на пом'якшенні або на усуненні їх наслідків. 

Іншими словами, застосовувався пасивний підхід до управління. Сучасні моделі повинні 

ґрунтуються на активній професійній позиції, яка реалізує інтегрований, безперервний і 

розширений підхід.  

Більшість менеджерів вважають, що профіль підприємницьких ризиків після пандемії 

істотно не зміниться. Можна виділити три варіанти ризик-менеджменту, які вже зараз 

визначають для себе компанії:  

1) збільшення сегменту ринку, наприклад, за рахунок звільнення від конкурентів; 

2) оптимізація напрямків діяльності компанії і витрат; 

3) підвищення кваліфікації і розвиток компетенцій персоналу. 

Вибір стратегії ризик-менеджменту пов'язаний не лише з методами реагування на загрози. 

Управління ризиками в компаніях з позиції системного підходу передбачає також вибір варіанту 

інтеграційної стратегії управління ризиковими подіями. Під інтеграцією розуміється включення 

процедур ухвалення рішень у функціонально-управлінську взаємодію підрозділів компанії і 

зовнішніх суб'єктів діяльності: експертів і консультантів. Тому ключова мета стратегії ризик-

менеджменту ‒ конкурентна перевага в сфері управління небезпеками. Це може бути виконано у 

двох ситуаціях:  

‒ при мінімізації вірогідності настання небезпечних подій і відповідно отримання збитків;  

‒ максимізації потенційної вигоди у ризикових ситуаціях. 

Проте успішне використання стратегії мінімізації ризиків вимагає оптимального 

здійснення таких конкретних заходів, як побудова загальної схеми організації ресурсних 

потоків, принципової схеми управління прибутковим портфелем та схеми оптимізації складу і 

структури ресурсних потоків [2]. 

Слід зазначити, що стратегічний ризик-менеджмент може здійснюватися на наступних 

рівнях:  

1) портфельному ‒ загальне керівництво всіма підрозділами за допомогою цінних паперів; 

2) діловому ‒ керівництво окремими підрозділами або компаніями, що здійснюють 

автономну діяльність;  

3) функціональному ‒ управління окремими структурними підрозділами компанії.  

У практиці, при управлінні ризик-факторами, суттєву роль відіграє конкурентна стратегія. 

Вона повинна включати в себе підходи, якими користується компанія для залучення клієнтів, 

заходи щодо зміцнення позиції на ринку, наступальні або оборонні дії в разі небезпеки тощо. 
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Система ризик-менеджменту повинна будуватися на певній послідовності дій, 

спрямованих на виявлення, оцінку і запобігання ризику або ж його мінімізацію до прийнятного 

рівня. Для того щоб діяльність компанії мала стабільну основу і була захищена від впливу 

непередбачених економічних факторів, у кожного підприємця повинна бути сформована 

методика виявлення та управління ризиками з урахуванням специфіки його діяльності та 

наявних для здійснення цієї методики можливостей [3]. 

Отже, одним з ефективних інструментів реагування на зміни економічного середовища 

функціонування підприємницької діяльності виступає ризик-менеджмент, який визначається як 

сукупність управлінських дій інтегрованого характеру, спрямованих на виявлення, аналіз і 

регулювання ризиків.  

Пандемія показала, що ризик-менеджмент ‒ не порожня формальність. І ті компанії, хто 

провів цю роботу і постійно мав на увазі потенційні загрози, хто швидко реагував на зміни, 

впоралися з кризою і, більше того, змогли впровадити нові корисні інструменти, формати 

роботи, практики. 

 
Список використаних джерел і літератури 

 

1. Ризик-менеджмент чи що таке управління ризиками. URL: https://edin.ua/ rizik-menedzhment-chi-shho-take-

upravlinnya-rizikami (дата звернення 04. 03. 2021). 

2. Нотовський П. В. Механізм стратегічного управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств 

енергетичної галузі // Вісник Дніпропетровського національного університету. Економіка: проблеми теорії та 

практика. Дніпропетровськ: ДНУ. 2009. № 251 (II). С. 306-314 

3. Вітлінський В. В., Мaхaнець Л. Л. Ризикoлoгія в зoвнішньo-екoнoмічній діяльнoсті. К. : КНЕУ, 2008. 432 с. 

 

 

Сурженко Н.В., к.е.н, доцент, 

 Дорохов Д.О., здобувач вищої освіти 

Таврійський державний агротехнологічний  
університет імені Дмитра Моторного 

 

 

СУЧАСНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Найважливішoю умoвoю прискoрення соціальнo-економічнoго рoзвитку є раціoнальне 

фoрмування та ефективне використання кадрового потенціалу підприємством, що дозволить 

забезпечити його кадрами, здaтними вирішувaти пoставлені вирoбничі та oргaнізаційні 

зaвдання, а такoж приймати вірні рішення у вкрaй складних, нестaбільних і швидкo мінливих 

екoнoмічних ситуаціях. Ефективність будь-якого підприємства визначається, в першу чергу, не 

продуктивністю устаткування, а продуктивністю його співробітників [1, 21]. 

Одним із сукупності складових сільськогосподарського підприємства як цілісної 

виробничо-господарської системи поряд з управлінням діяльності є управління персоналом. У 

літературі можна зустріти інші варіанти структурування системи підприємства, але завжди 

виділяється кадрова складова, як основна частина системи управління [1, 23]. 

Зараз широко використовуються такі поняття: управління трудовими ресурсами, 

управління працею, управління кадрами, управління людськими ресурсами, управління 

людським фактором, кадрова політика, кадрова робота і тощо, котрі так чи інакше відносяться 

до трудової діяльності людини та управлінню його поведінки на виробництві. Управління 

персоналом набуває дедалі більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності 

сільського підприємства, досягнення успіху в реалізації його стратегії розвитку.  

Поняття "управління персоналом підприємства" охоплює всю сукупність організаційних 
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заходів, які направлені на раціональне формування кількісного та якісного складу персоналу та 

максимальне використання можливостей у процесі функціонування товариств (система 

лідерства, мотивації, працевлаштування і звільнення, вихід на пенсію, управління конфліктами і 

т.д.) [2, 135].  

Система організаційно закріплює певні функції за структурними одиницями, 

працівниками, а також регламентує потоки інформації в системі управління. Система 

управління людськими ресурсами постійно розвивається й удосконалюється. На кожному етапі 

розвитку суспільства вона повинна приводитись відповідно до вимог розвитку продуктивних 

сил, корегуючи окремі її елементи. Управління персоналом забезпечується взаємодією керуючої 

та керованої системи. 

При всій різноманітності організацій, які є в сучасному суспільстві і видів діяльності, 

якими вони займаються, в роботі з людськими ресурсами вирішують ті самі завдання, 

незалежно від їх специфіки. 

Інноваційною системою управління персоналом підприємства можна вважати гнучку 

систему управління персоналом, що враховує і формує потреби в роботі кадрів, які здатні 

розробляти, впроваджувати і широко використовувати інноваційні механізми. Звідси випливає, 

що інноваційний розвиток визначається, в першу чергу, наявністю фахівців, які здатні 

генерувати інноваційні ідеї. 

Існують різні інноваційні підходи до управління персоналом організації, але всі вони 

націлені на побудову ефективної системи інноваційного управління персоналом для більш 

ефективного та успішного функціонування організації в цілому.  

Роль інновацій в управлінні персоналом полягає не тільки в зміні існуючої практики, але у 

впровадженні принципово іншої практики, більш того, в постійній генерації іншої практики[3, 

271]. 

Для реалізації радикальних перетворень використовуються наступні механізми: 

бенчмаркетинг, реінжиніринг процесів, аналіз витрат, пов'язаних з процесами, створення нових 

процесів і т.д. 

Сучасні агровиробники вважають, що мають актуальні фінансові, технічні та інші 

виробничо-господарські проблеми, а питання удосконалення управлінських аспектів не є 

актуальними. Саме з цього починаються усі проблеми функціонування сільськогосподарських 

підприємств, тому що організація усієї діяльності підприємства залежить від раціональності 

прийнятих управлінських рішень. Особливо недостатньо приділяється уваги управлінню 

персоналом. Проте, враховуючи, що основними складовими виробничого потенціалу є земля, 

матеріально-технічні ресурси та персонал, то досягти підвищення ефективності його 

використання можна лише через управління трудовими ресурсами.  

Тому у загальній системі менеджменту на сільськогосподарському підприємстві 

визначальним елементом слід відокремити управління персоналом. Через організацію 

менеджменту трудовими ресурсами можна досягти підвищення продуктивності праці та 

ефективності виробництва загалом, оскільки з усіма матеріально-технічними та земельними 

ресурсами працює людина і саме вона може забезпечити організацію виробничого процесу та 

впливати на його результативність. Впровадженню на сільськогосподарських підприємствах 

ефективної системи менеджменту персоналу повинна передувати розробка організаційно-

економічного забезпечення цього процесу.  

Вивчення проблем ефективного управління персоналу аграрних підприємств, обумовлено 

об'єктивними якісними змінами, що характеризують сучасну діяльність і трансформації в 

аграрному секторі, активну й визначальну роль людських ресурсів в управлінні підприємством 

[4, 54]. 

Отже, ефективне управління персоналом – це не тільки найважливіший чинник 

економічного успіху сучасного будь-якого підприємства, інструмент підвищення ефективності 
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та продуктивності персоналу, але й соціально-орієнтоване управління, спрямоване на кожного 

конкретного працівника з метою підвищення його трудової мотивації та задоволення потреб 

через систему матеріальних стимулів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному суспільстві розвиток будь-якої країни багато в чому залежить від процесів 

глобалізації та інтеграції, зокрема це стосується сфери діяльності підприємств. Задля отримання 

додаткового прибутку, залучення інвестиційних ресурсів, розширення ринків збуту продукції 

підприємства виходять за межі країни, використовуючи при цьому досвід управління великих 

іноземних корпорацій. В Україні тривалий час існувала закрита економіка, тому впровадження 

світового досвіду управління підприємствами почалось нещодавно та потребує детального 

вивчення та практичної апробації. Проте, перш за все доцільною є оцінка основних проблем 

міжнародного менеджменту в Україні. 

Проблеми впровадження та розвитку міжнародного менеджменту знаходять своє 

відображення у роботах таких вчених, як Віщук В.М., Гошта А. В., Лук‘яненко Д.І. Радченко 

В.В., Семенов А.А. та ін. Не зважаючи на достатність публікацій, багато аспектів впровадження 

та вдосконалення міжнародного менеджменту в Україні залишаються недостатньо вивченими та 

потребують постійного вдосконалення. 

Міжнародний менеджмент – система методів управління, спрямованих на формування, 

утримання, розвиток і використання конкурентних переваг у різних країнах з метою підвищення 

ефективності, стабільності, зміцнення і розширення позицій міжнародних компаній на світових 

ринках [1, с.2-3]. 

Можливості розвитку міжнародного менеджменту обумовлюються не тільки виходом 

національних підприємств на зарубіжні ринки, але і розвитком діяльності міжнародних 

корпорацій на вітчизняній території. Оскільки це дозволяє ефективно адаптувати вже сталі 

методи управління до українських умов. Для результативного використання зарубіжного 

досвіду управління підприємствами у державі мають бути створені певні умови у всіх сферах 

національної економіки. 

Значне місце серед факторів впливу на розвиток міжнародної діяльності, відповідно, і 

впровадження міжнародного менеджменту, посідає група політико-правових чинників. До їх 

прояву можна віднести недосконалість законодавства, зокрема у галузі оподаткування, 

регулювання процесів інвестування (у тому числі іноземного), рівень та характер співпраці 
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України з іншими державами та міжнародними організаціями, повільне входження України до 

міжнародних інституцій, високий розвиток лобізму та корупції тощо [2, с.40]. 

Безперечно, з найбільшими проблемами розвитку міжнародний менеджмент «стикається» 

в економічній сфері. Зокрема, до таких проблем можна віднести недостатню конвертованість 

національної валюти, порушення ринкових принципів ціноутворення, відсутність ефективної 

системи міжнародного маркетингу, високий податковий тиск, проблеми щодо встановлення 

чітких прав власності, низький рівень доходів громадян, перевалювання адміністративних 

методів державного регулювання над економічними, підтримка процесів внутрішнього 

інвестування (створення певних бар‘єрів входження іноземного капіталу), недостатній рівень 

науково-технічного прогресу, слабка державна підтримка бізнесу тощо [3, с. 16-19]. 

Поруч з політичними та економічними факторами значну роль відіграє організаційний 

аспект розвитку міжнародного менеджменту. Насамперед, це проявляється через недосконалість 

матеріальної інфраструктури та забезпечення підприємств, недосконала організаційна структура 

управління, зокрема фінансова служба (чи інший функціональний підрозділ), застосування 

менеджерами неефективних методик оцінки діяльності підприємств, методів планування, 

практична відсутність системи прогнозування через значні мінливі умови, недостатній рівень 

розвитку науки і практики ризик-менеджменту та ін. [2, с. 44-45]. 

Складно назвати всі особливості національної культури, що впливають на менеджмент. 

Найважливішими є: розподіл соціальних ролей і їх статус; критерії успіху та досягнень в 

економічному та соціальному житті; роль традиційних органів влади та лідерів; співвідношення 

демократичних і автократичних традицій; співвідношення індивідуалізму та колективізму; 

пріоритет духовних чи матеріальних цінностей; почуття обов'язку і відданості по відношенню 

до сім'ї, клану й етнічної групи; характер соціалізації та комунікації; прийнятність і форми 

зворотного зв'язку, оцінки і критерії; значення релігії у громадському житті та вплив її на 

економічну діяльність; ставлення до інших культур, релігій, етнічних груп; ставлення до 

соціальних, технологічних і інших змін; поняття часу і простору [1, с. 2]. 

Найважливішими засобами досягнення ефективного управління діяльністю підприємства 

на міжнародному ринку є: 

• формування та реалізація стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства і 

тактики його роботи на зовнішньому ринку, тобто визначення єдиного напрямку, який буде 

враховувати внутрішні можливості підприємства та ринкові умови, в яких йому доводиться 

функціонувати; 

• професійне виконання основних чотирьох функцій менеджменту (планування, 

організації, мотивації та контролю); 

• впровадження нових форм організації та здійснення ЗЕД з використанням новітніх 

технологій та розробок, методів і підходів, інформаційних та економіко-математичних моделей; 

• підтримка зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств з боку держави, 

оскільки найважливішим аспектом економічного добробуту країни є взаємозалежність стану 

економіки держави та ефективності зовнішньоекономічних відносин [4, с.2-3]. 

Зазначені проблеми стримують розвиток міжнародного менеджменту. Проте, Україна як 

незалежна держава має нетривалий період розвитку, існують значні перспективи еволюції 

міжнародної діяльності на всіх рівнях, а більшість проблем поступово знаходять своє 

вирішення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В сучасних жорстких умовах конкуренції ринок висуває нові фінансові та економічні 

вимоги, внаслідок чого підприємству необхідно забезпечувати ефективну й рентабельну 

діяльність. Однією з причин фінансової кризи підприємства є відсутність у керівництва повної й 

достовірної інформації про фінансовий стан організації. Впровадження системи контролінгу на 

підприємстві дозволяє уникати кризові ситуації шляхом підвищення рівня координації, 

планування, бюджетування, контролю та внутрішнього консалтингу. 

Особливості використання контролінгу в діяльності як вітчизняних, так і іноземних 

підприємств досліджували чимало вчених-економістів, а саме Партин Г. О., Маєвська Я. В., 

Ліпич Л. Г., Гадзевич І. О., Суханова А.В., Замятіна Н.В. та інші. Проте, питання пов'язане з 

розкриттям сутності, завдань, організації системи фінансового контролінгу на підприємстві в 

сучасних умовах залишається бути актуальним. 

У зв’язку з неоднозначністю терміну «контролінг» на сьогодні серед закордонних і 

вітчизняних науковців немає єдиної думки щодо визначення сутності контролінгу. На думку О. 

В. Анищенко, «контролінг — це система управління управлінням бізнесу, що ґрунтується на 

автоматичному реагуванні системи на зміни в зовнішньому середовищі підприємства з 

використанням таких інструментів, як управлінський і фінансовий облік (а також маркетинг, 

менеджмент, бюджетування та ін.), що використовуються в міру необхідності для виконання 

тих чи інших завдань. Партина Г. і Маєвська Я. визначають фінансовий контролінг як 

філософію менеджменту, стверджуючи, що це мистецтво управління, спрямоване на визначення 

майбутнього фінансового достатку підприємства. 

Система фінансового контролінгу базується на таких принципах: спрямованість 

контролінгу на досягнення фінансової стратегії підприємства; багатофункціональність; 

орієнтованість на кількісні показники; своєчасність, простота та гнучкість побудови системи 

фінансового контролінгу; економічна ефективність запровадження фінансового контролінгу на 

підприємстві [1]. 

До основних функцій фінансового контролінгу належать: планування, організування, 

мотивування, контроль, регулювання управлінської діяльності. Основні функції контролінгу 

можна доповнити специфічними: консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень; 

створення та забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління; 

діагностика поточного стану і моделювання майбутнього. Суть антикризової діагностики 

полягає в тому, що вона формує комплексну оцінку неплатоспроможних підприємств через 

функції управління: економічну, функціональну, технічну, соціальну, стратегічну, 

менеджменту, зовнішнього середовища підприємства [2].  

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=40104
https://int-konf.org/ru/2013/suchasnist-nauka-chas-vzaemodiya-ta-vzaemovpliv-18-20-11-2013-r/584-goshta-a-v-klimchuk-a-o-rozvitok-menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoji-diyalnosti-vitchiznyanikh-pidpriemstv
https://int-konf.org/ru/2013/suchasnist-nauka-chas-vzaemodiya-ta-vzaemovpliv-18-20-11-2013-r/584-goshta-a-v-klimchuk-a-o-rozvitok-menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoji-diyalnosti-vitchiznyanikh-pidpriemstv
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В Україні фінансовий контролінг розпочали використовувати лише наприкінці 1990-х рр., 

тоді як за кордоном його широко використовували на підприємствах. У зв’язку з переходом 

країни на ринкову економіку необхідним стало замінити «внутрішній» облік на ефективнішу 

систему прийняття управлінських рішень. Вітчизняні підприємства поки що сприймають 

контролінг як допоміжну технічну функцію та ототожнюють контролінг з функцією 

менеджменту. Однак потреба запровадження системи фінансового контролінгу на 

підприємствах в сучасних умовах пояснюється: 

• мінливістю зовнішнього середовища; 

• слабким інформаційним забезпеченням між структурними підрозділами, упущенням в 

прийнятті ефективних управлінських рішень;  

• істотними прорахунками у розробленні довгострокової стратегії діяльності більшості 

підприємств; 

• відсутністю стандартів якості, нормативів витрат, а також уявлень про собівартість та 

прибутковість.  

Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві є складним і послідовним 

процесом, який полягає в розробці блоків системи та у визначенні послідовності етапів її 

побудови. Суб'єктами контролінгу є фінансові контролери, які можуть бути підпорядковані 

безпосередньо керівникові підприємства. 

Фінансові контролери в процесі виконання своїх функцій використовують 

загальноекономічні та специфічні методи. До загальноекономічних методів відносять такi, як 

спостереження, прогнозування, аналіз, порівняння, групування, аналіз, систематизація, синтез, 

систематизація. До основних специфiчних методiв контролiнгу належать: опитування 

(анкетування), аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз, портфельний аналіз, 

SWОТ-аналіз, АВС(XYZ)-аналіз, внутрішній аудит, нуль-базис-бюджетування тощо. 

Способи вдосконалення системи фінансового контролінгу [3]: 

- скорочення часу подання інформації та прийняття рішень, підвищення гнучкості 

підприємств;  

- зміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього; 

- прозорість і достовірність даних;  

- запровадження інформаційних технологій; 

- необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства та 

уникнення кризових ситуацій;  

- удосконалення механізму координації всередині системи управління; 

- стратегічне довгострокове планування;  

Фінансовий контроль допомагає виявляти відхилення фактичних показників від 

нормативних, що дозволяє вчасно їх корегувати, а також брати під контроль витрати 

підприємства як основний об’єкт управління. Кожному підприємству необхідно запроваджувати 

фінансовий контролінг на підприємстві, аби уникнути кризових ситуацій та підвищити 

ефективність його функціонування. Контролінг як інструмент антикризового управління 

підприємством дає можливість уникнути суперечності під час прийняття управлінських рішень і 

вчасно виявити прихований потенціал у системі управління [4].  

Отже, високі темпи розвитку і підвищення конкурентоспроможності підприємства в 

сучасних жорстких умовах забезпечується якісним управлінням фінансами на підприємстві, що 

у свою чергу досягається ефективною організацією та впровадженням системи фінансового 

контролінгу. Запровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу допоможе 

уникнути кризових економічних явищ, з'ясувати причини фінансових проблем та своєчасно їх 

ліквідувати. 
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ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ ПОДАТКОВІЙ БЕЗПЕЦІ ЯК ПОЛОЖЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Формування успішної моделі розвитку незалежно від організаційних масштабів 

починається з розуміння економічного стану, що саме необхідно для формування стратегії 

майбутнього [1]. Виходячи зі значущості запровадження положень сталого розвитку 
національної економіки особливе місце посідає розуміння, ідентифікація і врешті протидія 

загрозам податковій безпеці. Актуальність поставленої обумовлюється також складною 

економічною ситуацією, спричиненою обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зокрема, в середовищі 

подолання негативних наслідків від обмежувальних заходів Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2021» передбачено бюджетний дефіцит на 2021 рік у розмірі 246,6 млрд. 

грн. [2], що свідчить про брак податкових надходжень для покриття видатків держбюджету. 

Досліджуючи останні наукові розробки вітчизняних вчених, слід погодитись з думкою 

З.С.Варналія, що останнім часом сутність категорії «безпека» набула нового системного та 

глибинного сенсу захищеності важливих інтересів від ризиків, загроз і небезпек [3]. Безпека – це 

найважливіша категорія й необхідна передумова збалансованого функціонування системи 

суспільних відносин, що забезпечує захищеність, життєдіяльність і дієздатність держави, 

суспільства, особи від внутрішніх і зовнішніх загроз [4].  
Правову основу забезпечення безпеки держави, його економіки, фінансів, оподаткування 

та інших стратегічно важливих національних пріоритетів складають: Конституція України, 
Закон України «Про національну безпеку України», Стратегія національної безпеки України, 

Податковий кодекс України, норми міжнародного права, міжнародні договори України з 

іншими державами, а також сукупність інших законів та нормативно-правових актів, які 

покладені в основу організації та регулювання системи національної безпеки в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» національна безпека 

тлумачиться як «захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та 

потенційних загроз» [5]. 

Одним з вагомих важелів забезпечення сталого і безпечного розвитку суспільства, 

економіки та бізнесу країни, а також забезпечення життєвого важливих і законодавчо 

встановлених потреб особистості, суспільства, держави виступають податкові надходження. 

Саме вони є головним джерелом доходів бюджетів всіх рівнів. Однак з існуванням податків 

завжди загострюється низка проблем щодо законності розрахунку бази обкладання податками та 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/35.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/55.pdf
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зборами, сплати податків та зборів, приховування доходів та інше. Все це підкреслює 

актуальність проблематики протидії загрозам податкової безпеки в епоху глобалізації. 

У цьому контексті наукове обґрунтування категорії «податкова безпека» є пріоритетним 

напрямком для вивчення і вдосконалення цієї категорії як важливої складової національної та 

економічної безпеки держави. Сутність поняття податкова безпека охоплює всі рівні 

управління, тобто державний (макрорівень), регіональний (мезорівень), муніципальний і 

корпоративний (мікрорівень), і особистий рівень, що представляє податкову безпеку економічно 

активних фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність. 

Забезпечення податкової безпеки виступає важливою складовою національної, 

економічної та фінансової безпеки держави і являє собою систему заходів з протидії загрозам 

податкової безпеки і зниження податкових ризиків. Практика діяльності податкових органів та 

органів виконавчої влади щодо запобігання податкових загроз свідчить, що на загрози 

податкової безпеки впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів, що 

впливають на стан і рівень податкової безпеки, або до причин, що визначають можливість 

настання податкової небезпеки можна віднести: нестабільність, слабкість державних структур 

щодо участі в міжнародних організаціях з податкових питань; втручання у внутрішні справи 

України іноземних держав і організацій, що впливає на податкову політику держави; 

розширення позицій і права голосу України в міжнародній податковій сфері. До внутрішніх 

факторів, які впливає на стан податкової безпеки, перш за все доцільно віднести: забезпечення 

захисту інтересів суб'єктів бізнесу виробничої сфери та створення сприятливого податкового 

клімату в країні; підвищення рівня якості податкового адміністрування на основі вдосконалення 

національної податкової системи; підвищення рівня інформаційного забезпечення платників 

податків і податкової культури державних службовців податкових органів платників податків. 

Одними з основних джерел, що створюють загрозу податковій безпеці держави, є дії 

суб'єктів бізнесу і зайнятого населення з ухилення від оподаткування. В податковій практиці 

виділяються наступні групи і можливі способи, які використовують платники податків з метою 

ухилення від сплати податків: повне або часткове приховування результатів фінансово-

господарської діяльності суб’єктів бізнесу в документах бухгалтерського обліку; використання 

суб'єктами міжнародного бізнесу операцій з податкової оптимізації; використання операцій з 

готівкою, не зафіксованою в бухгалтерських документах; необґрунтоване віднесення на витрати 

виробництва окремих видів витрат; спотворення економічних показників; мінімізація обсягу або 

вартості реалізованих товарів, робіт, послуг; методи, засновані на використанні законодавчо не 

затверджених об'єктів оподаткування; здійснення операцій з підставними фірмами або 

посередницькими аффільованими особами. 

Перераховані причини (фактори), які впливають на стан і рівень податкової безпеки, 

свідчать про те, що, управління діяльністю щодо забезпечення податкової безпеки вимагає не 

тільки організаційно-правового, але й методологічного та інформаційного забезпечення. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що стратегічно важливим положенням сталого 

розвитку національної економіки є: 

- розроблення механізму протидії загрозам податкові безпеці, завдяки якому 

забезпечуватиметься належне виконання ряду завдань і цілей системи податкової безпеки та 

національної безпеки в цілому; 

- прийняття Закону України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року», за 

умови затвердження в розділі Закону механізму протидії загрозам податкові безпеці як 

інструменту реалізації Стратегії. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 

 

Одним з найважливіших завдань керівництва підприємства є створення позитивного 

соціально-психологічного клімату в колективі. Вибір керівником оптимальних форм взаємодії із 

співробітниками і методів впливу на них має ґрунтуватися на знанні особливостей сприйняття 

людьми один одного. Найважливішою проблемою простору соціальних відносин є взаємодії 

всередині колективу. Від соціально-психологічної атмосфери в колективі, специфіки 

організаційної культури багато в чому залежить не тільки ефективність спільної діяльності, яка 

виражається в економічних показниках, а й ставлення співробітників до своєї роботи, емоційний 

настрій і, в кінцевому підсумку, задоволеність роботою. 

Велику увагу дослідженню особливостей соціально-психологічного клімату приділяли такі 

науковці: Свинецький А.Л., Паригін Б.Д., Платонов К.К., Мясищев В.М., Андреева Г.М., 

Карамушка Л. М. та інші. 

Соціально-психологічний клімат – це не тільки проблема сьогоднішніх соціально-

психологічних складнощів соціального і науково-технічного прогресу, але й водночас і 

проблема вирішення завтрашніх перспективних завдань, пов’язаних з моделюванням нових, 

більш досконалих, ніж раніше, людських стосунків і спільнот.  

Мета дослідження – науково-теоретичне обґрунтування підходів та розробка практичних 

рекомендацій, спрямованих на оптимізацію соціально-психологічного клімату в колективі. 

В умовах науково-технічного прогресу характер праці пред'являє вищі вимоги до 

психологічних особливостей людини – до його мислення, швидкості реакції та ін. Ускладнення 

техніки і технології дозволило скоротити частку фізичного і збільшити частку розумової праці 

працівника. З іншого боку, велику частину свого життя людина, яка працює проводить саме в 

трудовому колективі, і цей колектив дає йому психологічну підтримку, допомагаючи відчути 

свою приналежність, наповнити вмістом свій образ «я». Через вказані причини результати праці 

тепер значною мірою залежать від психічного стану працівника. 

Проведений морфологічний аналіз дає зрозуміти, що не існує конкретного поняття 

соціально-психологічного клімату, прийнятого усіма. Це зумовлено різноманітністю факторів, 

що впливають на клімат, і залежить від пріоритету, який надає конкретний дослідник якомусь 

фактору. Наведемо одне з тлумачень соціально-психологічного клімату: соціально-

психологічний клімат колективу відображає характер взаємовідносин між людьми, 

переважаючий тон суспільного настрою в колективі, пов’язаний із задоволенням умовами 

життєдіяльності, стилем і рівнем управління й іншими факторами [1]. 

Серед показників сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу 

виділяють такі: оптимальний рівень вимогливості та довіри серед працівників підприємства 

один до одного; ділова та доброзичлива критика; можливість вільно виражати власну думку під 

час обговорення всіх питань взаємовідносин у трудовому колективі підприємства; задоволеність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
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працею на підприємстві; взаємодопомога на всіх етапах роботи; рівномірна інформованість 

працівників про всі аспекти внутрішнього життя на підприємстві [2, c. 25]. 

Найважливіша особливість соціально-психологічного клімату полягає в тому, що він дає 

узагальнену, інтегральну характеристику психологічного стану всіх проявів життя колективу, 

оскільки об'єднує в собі взаємодію всього різноманіття соціальних, групових і особових 

чинників як умов трудової діяльності. Несприятливий соціально-психологічний клімат 

характеризується напруженими стосунками в колективі, або взагалі відсутністю взаємодії 

персоналу, що негативно відображається на загальному результаті роботи. Тривалі, нерозв'язані 

конфлікти негативно впливають на міжособистісні стосунки, дестабілізують соціально-

психологічний клімат у колективі. 

Конфлікт характеризується як стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які 

характеризуються протиборством за наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, 

ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.) [3, c. 24]. 

Для з’ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки, сформулювати 

умови його виникнення. Конфлікт завжди виникає на основі протилежно спрямованих мотивів і 

суджень, які можна вважати необхідною умовою виникнення конфлікту. Для конфлікту завжди 

характерно протиборство суб’єктів соціальної взаємодії, що виявляється через нанесення 

взаємного збитку (морального, матеріального, фізичного, психологічного і т. п.). Необхідними й 

достатніми умовами виникнення конфлікту є наявність у суб’єктів соціальної взаємодії 

протилежно спрямованих мотивів і суджень, а також стан протиборства між ними [3, c. 25]. 

Оптимізація соціально-психологічного клімату в аспекті вирішення конфліктів може бути 

досягнута шляхом використання технології конфлікт-коучингу. 

Анна Цивінська дає визначення коучингу як процесу підтримки розвитку та закріплення 

умінь за допомогою другої особи – коуча – через спостереження, постановку цілей і завдань, 

регулярне надання зворотного зв’язку і тренування нових моделей поведінки [4]. 

Конфлікт-коучинг є особливою формою консультування та індивідуальної підтримки. Він 

спрямований на конструктивне вирішення конфлікту, а також - на розвиток навичок з 

управління конфліктом. 

Конфлікт-коучинг працює з короткостроковими і з довгостроковими цілями працівників. 

 Конфлікт-коучинг можна застосовувати окремо або в процесі медіації. 

Коуч допомагає отримати більше ясності про ситуацію, про роль, яку працівник займає в 

конфлікті, і про стратегії, які використовує. Це дозволяє впевнено приймати якісні рішення для 

управління конфліктом. 

Таким чином, конфлікт-коучинг є потужним інструментом з управління конфліктом, який 

вже стався, відбувається зараз або може статися в майбутньому, і може бути корисним на будь-

якій стадії конфлікту. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат є умовою підвищення продуктивності праці, 

задоволеності працівників працею і колективом. 

Формування і вдосконалення соціально-психологічного клімату – це постійне практичне 

завдання керівників будь-якого рангу. Створення сприятливого клімату є справою не тільки 

відповідальною, але й творчою, що вимагає знань його природи і засобів регулювання, уміння 

передбачати вірогідні ситуації у взаємостосунках членів колективу. 

Соціально-психологічний клімат колективу є дійсно важливим інструментом, який 

керівнику підприємства треба враховувати, щоб правильно скоординувати діяльність 

працівників для отримання значних результатів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ 

ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розрахунки виробничої потужності залежать від галузевої належності підприємства. Проте 

існують підстави для вдосконалення методичних передумов і вибору вихідних даних. В перелік 

невирішених методичних питань входять такі: 

1. Яку номенклатуру обрати для вираження показника виробничої потужності – планову 

чи оптимальну. 

2. Якими вимірниками оцінювати виробничу потужність – натуральними, вартісними чи 

трудовими. 

3. Який фонд часу приймати в розрахунок – календарний, режимний чи плановий. 

Різноманітний методичний підхід до визначення виробничої потужності має і переваги, і 

також містить потенційну можливість появи небажаних економічних явищ. Суть протиріч 

зводиться до наступного. 

Якщо розрахунок вести за плановою номенклатурою, то в умовах ринкової економіки не 

можливо сформувати виробничу програму на рік. Якщо розрахунок вести за оптимальною 

номенклатурою, то розрахунки будуть значно відрізнятися від реальних умов, бо відірвані від 

потреби покупців конкретних виробів. При розрахунку потужності за плановою номенклатурою 

основою для визначення виробничої потужності приймають виробничу програму, а не навпаки. 

Адже виробнича потужність – основа формування плану виробництва. 

Деякі автори вважають, що питання про вибір номенклатури продукції, що приймається в 

розрахунок потужності, можна вирішити, якщо останню вимірювати не в натуральному або 

вартісному вигляді, а нормативною трудомісткістю або в нормо–станко–годинах. В такому 

випадку потужність можна одержати до формування плану виробництва. Але виробнича 

потужність переходить з поняття, пов'язаного з ринковою економікою, в абстрактну категорію, 

що вимірюється працею. Не можливо визначити, скільки і якої продукції можна виготовити з 

допомогою даних засобів праці. 

Наступне питання – що приймати за фонд часу в розрахунку виробничої потужності Якщо 

розрахунок вести за плановим фондом, то коефіцієнт використання потужності може бути 

більше 1 (що суперечить економічній логіці) за рахунок роботи в деякі вихідні дні і скорочення 

часу на ремонт. Отже, в розрахунок потужності потрібно приймати календарний фонд часу. 

Запереченням проти такої пропозиції завжди був рівень використання потужності в перервному 

виробництві, який буде вкрай низьким (причому не тільки фактичний, але плановий). Однак 

реальне завантаження обладнання на основі якого сформувався портфель замовлень не 

зменшиться, а показник використання потужності буде відображати справжній стан справ, а 

також резерви. 

Невирішені питання методології планування призводять до того, що на практиці 

розраховують не виробничу потужність, а пропускну спроможність. В якості ведучої ланки 

приймають ту дільницю (цех, обладнання), що є найбільш важливим для підприємства. 
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Вдосконалення методики внутрішньофірмового планування виробничої потужності має 

безпосереднє відношення до зміцнення фінансової дисципліни і поліпшення якості продукції. 

Елемент виробничої потужності «основні виробничі фонди», крім основних виробничих 

фондів, містить у собі й інший компонент, віддачу якого доцільно визначати при оцінюванні 

рівня використання виробничої потужності. 

Підвищуючи якість, технічний рівень і в підсумку – продуктивність основних фондів, 

витрати на модернізацію нібито збільшують сукупну масу застосовуваних засобів виробництва. 

Беручи до уваги той факт, що подібні витрати не сумуються протягом циклу «життя» основних 

фондів, визначити віддачу витрат на модернізацію основних виробничих фондів за весь строк 

їхнього функціонування не можливо. 

Основним показником ефективності використання промислово-виробничого персоналу є 

продуктивність праці. Підвищення продуктивності праці означає збільшення кількості 

продукції, що випускається за одиницю часу, або скорочення витрат робочого часу на одиницю 

продукції [1]. 

У продуктивності праці проявляють вплив різні технічні, організаційні й економічні 

фактори на використання у вартісній формі робочої сили. Тим самим вона деякою мірою є й 

комплексним показником, що відображає сумарний вплив усіх інших елементів виробничої 

потужності на рівень та ефективність застосування трудових ресурсів у процесі функціонування 

останнього [2]. 

Показником, що характеризує використання четвертого елемента виробничої потужності 

підприємства, технології, можна вважати показник, який називають – ефективністю технології 

виробництва. Він являє собою відношення кінцевого результату функціонування потужності до 

вартості його технологічної складової й показує результат, який можна одержати на 1 грн. 

вкладень у розвиток технології. 

При оцінці рівня використання технологічного елемента потужності можна застосувати 

інший запропонований нами показник – технологічну оснащеність виробництва. Він є 

величиною, зворотною ефективності технології виробництва, і показує витрати в розвиток 

технології, необхідні для забезпечення одиниці кінцевого результату функціонування 

потужності. 

Таким чином, вивчення ролі кожного з елементів виробничої потужності в процесах 

утворення кінцевого результату функціонування підприємства – важливий елемент стратегії 

управління внутрішньовиробничими можливостями. 

 
Список використаних джерел і літератури 

 

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. Вид 2-ге, перероб. та доп. К.: 

КНЕУ, 2000. 528 с. 

2. Богацька Н. М., Патраманська Л. Ю. Поняття продуктивності праці, фактори та резерви її підвищення 

URL: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/57908.doc.htm. 

 

Lykholat S.M. Ph.D., Associate Professor 

Yushchak B.V., student 

Lviv Polytechnic National University 

 

EMPATHY AS THE KEY TO THE SUCCESS OF PERSONAL SALES 

 

We live in a changing world, dominated by the cult of personality, with all its shortcomings, 

which are accepted without any conviction; where the main trends are legal equality, impartiality, 

comfort, health, identity and emphasis on unique personal traits. The desire to be different from 

everyone has turned into a desire to be yourself. High levels of uncertainty, rapid flow of 
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circumstances, continuous flow of information, deteriorating concentration, laziness, degradation of 

sensitivity due to oversaturation and the inability to make plans more far-sighted than for a week, in a 

concise form build key priorities of the XXI century: saving time, gaining special knowledge , 

increasing the value of power, the need for self-expression and a sense of security, improving health 

and filling life with meaning. 

Therefore, the field of marketing has undergone active development, where empathy has become 

the main professional capital and a significant lever of influence on the minds of consumers. When the 

market is oversaturated and it is difficult to surprise with the exceptional characteristics of the product 

or service, it is not always possible to provide a perfect solution to the customer's problem. If the seller 

understands the customer's wishes, then he will be able to identify his strengths and weaknesses. 

Therefore, the seller needs to develop empathic abilities. Empathy is important because it builds 

customer confidence in the brand and implies a tendency to empathize and understand customer 

emotions. To show empathy for one's interlocutor means to perceive the inner world of another, but 

without losing touch with oneself. This means that you must maintain the ability to return to your world 

of experiences. If the shade "as if it's with me" (the key part - "as if") disappears, then instead of 

empathy there is an identification with the emotional state of the interlocutor, you become infected with 

his emotions and experiences as much as he [1]. Empathy does not mean "putting yourself in the place 

of the interlocutor", it is not copying his feelings - it is an attempt to look at things through the eyes of 

the interlocutor. Another very important point: you can feel empathy, even fundamentally disagreeing 

with the point of view of the interlocutor. That is, you are able to deeply understand the feelings of the 

person you are talking to, and distinguish your own emotions from those that arose in response to the 

emotions of the "other side" in the conversation. 

Empathy in sales is the ability to speak and think from the customer's point of view, to 

understand him, sharing his needs and motivations. Putting yourself in the buyer's shoes is a trait of a 

successful seller [2]. This approach makes it possible to regulate the price on the basis of customization 

of goods and focusing on their exclusivity. That is, the brand forms the character of the desire to stand 

out, the source of which is an unconditional instinct. Customers need to interact with brands that view 

them not as a transaction but as an individual. Empathy does not tolerate patterns and requires 

emotional intelligence in a business relationship. 

To integrate empathy into the business process you need: 

⎯ Create contact and create a value proposition for the client. Based on the postulates of the 

idea of Agile, people, their interaction and communication are more important than any processes and 

tools [3]. Empathy in working with clients requires a complete and unmistakable change of rules for 

each client; 

⎯ Identify the needs of the client based on his experience. To go beyond simply providing a 

product or service, you need to create a positive impression of cooperation, building customer loyalty 

and trust; 

⎯ Present the product or develop the so-called Customer Journey Map [4], where the best 

product is the result of human activity, which requires joint movement on the chosen path of the seller 

and the customer. This approach will depend on the level of training of the seller as a communicator; 

⎯ Work with objections, because emotions are the basis of customer loyalty, and empathy is a 

good way to evoke positive decisions. The application of this skill depends on your own life 

experience, the ability to tune in to one emotional wave with your interlocutor; 

⎯ Carry out active psychological manipulations at the stage of completion of the sale in order 

for the customer to complete the purchase in your favor.  

Empathy is an effective tool that helps to determine the motivation of the consumer, his habits, 

interests, difficulties, expectations, hopes, selection criteria. It allows you to understand what a 

marketing offer should be to attract a customer. Empathy is manifested in all communicative processes. 
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The client needs to be listened to, sympathized with, reassured, instilled with confidence, smoothed 

over with aggression, provided with information, making the incomprehensible clear and the unknown 

known, and, importantly, apologize if necessary. Compassion, understanding, apology and willingness 

to solve the problem can neutralize almost any conflict situation. It is necessary to try to understand the 

client sincerely and with interest, and in a conflict situation to understand that it is not anger, 

capriciousness and meticulousness that governs him, but a more complex and deep range of 

experiences. 

The use of empathy practically determines the ability or inability of the employee to sell, 

persuade, negotiate and persuade other people. Usually, in the interval between the problem that has 

arisen and its solution, the client may be accompanied by emotions such as disappointment that 

expectations did not come true; confusion by the fact that he first encountered the problem, and he does 

not know the algorithm for solving it; fear of a future conversation with a stranger, on whom the 

solution of the problem depends; fear of the unknown; irritation from the fact that he has to spend time, 

effort, emotions to solve her problem. And in the process of conversation with a not very sensitive 

seller, the initial emotions may be joined by another insult; displeasure; indignation at 

misunderstanding and lack of compassion. Empathy on the part of the seller smooths out the negativity 

of these emotions. Therefore, service empathy comes to the fore - the ability to recognize, understand, 

predict and project the interests and needs of the client [5]. If the customer likes the service, he will 

come back to you again. It is this kind of empathy that allows you to save significantly on marketing 

research and find your own target audience. 

So, knowing the client's needs, you can offer him something he didn't even think about, but 

would gladly accept and use. This is the same trigger for creating new products and services that will 

meet customer needs, and thus create a positive user and customer experience (UX / CX), value, 

forming loyalty and trust in both the company and services. 
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THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY IN 

ENTERPRISES  

 

International marketing is a form of marketing, which is to organize a management system of 

production and marketing activities taking into account the economic situation in the world, trends in 

the internationalization of the world economy, relations between different countries and features of 

foreign economic relations. The strategic approach in marketing is to focus on long-term assessments 

of supply and demand and the range of goods, which will later become the basis for solving current 

problems. The marketing strategy should also take the countermeasures taken by the country selected 

for export into account. These are increasing the share of high technologies in the range of science-

https://hbr.org/2006/07/what-makes-a-good-salesman
https://www.guru99.com/agile-scrum-extreme-testing.html
https://www.guru99.com/agile-scrum-extreme-testing.html
https://blog.hubspot.com/service/customer-journey-map
https://blog.hubspot.com/service/customer-journey-map
https://www.researchgate.net/publication/332624279_Empathy_for_service_benefits_unintended_consequences_and_future_research_agenda
https://www.researchgate.net/publication/332624279_Empathy_for_service_benefits_unintended_consequences_and_future_research_agenda


248 
 

intensive goods, development of the services sector (engineering, sale of licenses, etc.), protective 

duties and tariffs [1].  

The work of many foreign and domestic well-known economists is devoted to a detailed 

consideration of the content of the concept of "company strategy". An analysis of the existing 

definitions of the term "company strategy" allows us to conclude that this term is interpreted quite 

broadly: from considering the company's strategy as a general detailed action plan to its interpretation 

as the dominant activity, which aims to achieve certain long-term goals. However, it should be noted 

that most definitions of the term "company strategy" include such general components as the final state 

(ultimate goal, state, result), the way to achieve the ultimate goal (mission, plan or program of action 

aimed at achieving the ultimate goal), a system of guidelines that the company must adhere to in daily 

activities, the rational distribution of company resources while taking external and internal factors into 

account. Foreign companies follow different strategies when entering foreign markets. American 

companies rely on the introduction of new products to expand foreign markets. The strategies of 

European companies are more defensive and prefer to enter already developed markets or markets that 

are closely related to previously developed ones. Japanese companies have a strategy of low-cost, high-

volume production of a limited range of products, which allows them to use price as the main 

competitive tool [2].  

The implementation of the functions of international marketing of an enterprise depends on many 

factors, is complicated and goes through several main phases. Researchers have identified certain levels 

of application of international marketing strategy depending on the level of complexity of international 

marketing: 

- lack of international marketing strategy: the company operates in an internationalized marketing 

environment, but does not engage in strategic planning of marketing activities, which is associated with 

the use of passive forms of foreign economic activity; 

- fragmentary informal international marketing strategy: the company uses separate marketing 

tools (for example, marketing research of foreign markets, participation in international exhibitions, 

promotion activities), but there is no integration of individual tools into a holistic strategy; the 

international marketing strategy is not formulated in writing and is not detailed, but is based rather on 

intuition and previous experience of the company and its management; 

- system formalized international marketing strategy: the company is constantly developing and 

implementing a marketing strategy in an internationalized market environment, which allows to 

strengthen the company's position in the market and reduce risks, but the formation of international 

marketing strategy is based on borrowing and adapting experience. international companies; 

- innovative-holistic international marketing strategy: the company develops and implements a 

holistic (comprehensive) marketing strategy based on holistic marketing, which allows to increase 

efficiency through synergy, while the international marketing strategy is an original development of the 

company's own non-standard and innovative approaches and tools for the market [3]. 

Thus, we can highlight the following characteristics of the company's strategy: 

- the strategy is built in conditions of a certain unpredictability of the development of the external 

environment; 

- the strategy should be based on a long-term forecast of the company's development; 

- the strategy provides for the allocation of resources and activities in such a way as to meet the 

conditions and risks of the external environment, as well as to provide competitive advantages; 

- the strategy provides for the algorithm of the company, as well as the presence of separate 

intermediate goals at each stage and the overall relationship between the stages; 

- the strategy, on one hand, is characterized by strict consistency and integrity, and on the other 

hand, — must allow some adjustment [2]. 

Diversification, which takes place under the influence of market processes for commercial and 

social purposes, allows entrepreneurs to effectively use the marketing opportunities of enterprises in 
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domestic and foreign markets, form new proposals in said markets, increase marketing efficiency and 

profits, reduce business risks through effective management activities. Diversification involves the 

expansion of supply and sales capabilities of the enterprise. Attributes of marketing diversification are 

the following: the basis of market diversification is the development of markets in other geographical 

areas; diversification of methods and distribution channels is associated with the creation of its own 

sales networks, expanding marketing leverage and selection of optimal sales channels for its products 

and services, the organization of after-sales service, for example, product delivery. In modern 

economic conditions of Ukraine more and more companies operate in an international diversification in 

order to avoid complete financial dependence on the cyclical development of the domestic market, but 

also consider the diversification of the enterprise as a strategy for its development, i.e. as a stage in the 

development of the most successful enterprise. In such conditions, when the socio-economic situation 

is changing very quickly, one cannot live in the present and wait for the company's growth 

opportunities in its main market will begin to decline. It is necessary to anticipate such a situation in 

advance and take countermeasures. Therefore, an important issue for any company engaged in 

economic activity in countries with market conditions is the effectiveness of marketing management [4, 

5]. 

The process of forming an international marketing strategy when a company enters a foreign 

market involves the following generalized stages at which appropriate decisions are made: 

- analysis of the current activity of the company in the domestic market in comparison with the 

activities of competing companies; 

- analysis of the state and trends of the foreign market (potential, availability, receptivity, stability 

and opportunities for growth); 

- analysis of competition in the foreign market; 

- analysis of marketing opportunities and risks of the company; 

- selection of promising foreign markets for the company; 

- development of marketing strategies for target foreign markets; 

- the choice of the method of presence in the target foreign markets, the main forms of which may 

be paid sales representatives, delegation of authority without investment, transfer of know-how, joint 

venture, subsidiary production or sales branch with elements of investment; 

- evaluation of performance and adjustment of marketing strategy [2]. 

In conclusion, when entering a foreign market, a company must turn to the tools of international 

marketing, and the use of its basic principles becomes vital. In this case, international marketing directs 

the company's activities to pre-study the markets of countries that may be of commercial interest, 

choose the most favorable region or country, determine how to enter such a market, determine the 

commercial offer in terms of goods, services and prices, sales policy and communications. After all, it 

is strategic marketing with its inherent functional apparatus that is one of the most important elements 

of competition. 
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A STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE 

ENTERPRISES OF TOURISM 

 

A strategic management forming and development of intellectual capital in the context of system-

synergistic methodology is able to provide realization of basic directions of management innovative 

development of enterprises of tourist infrastructure gives an opportunity taking into account of various 

factors of influence on the process of transformation of administrative processes; establishment and 

further co-ordination of connections and relations between the basic elements of administrative 

process; concordance and synchronization of subjects of market of tourist services. In the spotlight of 

strategic management an intellectual capital on the modern stage of development of enterprises of 

tourist infrastructure a task to cooperation of subsystems of administrative process is put in an of long 

duration prospect [1-2].  

Important description of the use of intellectual capital in the economy of innovative type of the 

developed countries also is that the strategic intellectual property management of research structures 

comes forward as one of aims of public policy, next to formation and scientific researches, and means 

next moments: establishment of protocol of limits on distribution of results of researches, achievement 

of independence in researches, permission of financial conflicts of interests of parties, management 

growing disproportions in financing industry, decision question property and allocation of profits from 

research, that financed the state. In this connection the processes of forming and use of intellectual 

capital in such economy are characterized sufficientness and greater efficiency that is based on clear 

implementation of public policy in this industry [3-4]. 

The investigations of the16 hotels, that belong SAS Hotels & Resorts of group Radisson have 

been proved that an intellectual capital improved corporate efficiency of the chosen hotels [5-6]. The 

research of two hotels in Australia in 2004-2007 has been educed the fact of prevailing of human 

capital above other component elements of intellectual capital of enterprise [7].  

For the Jordanian enterprises of the hotel sector have been obtained positive intercommunications 

between structural and relational capitals, and weak – between structural and human capitals 

(intellectual capital consist of: structural capital, human capital and relational capital of the enterprises) 

[8].  

In Turkey for the enterprises of hotel industry (4*& 5* hotels of the Mediterranean region) 

characteristic intercommunication between an intellectual capital and organizational activity of 

establishments, in particular, considerable betweenness (0,56) by a client capital and organizational 

efficiency; at more subzero level (0,33) – between a structural capital and organizational efficiency in 

accordance with the analysis of structural equalizations [9].  

A management of the intellectual capital in leading countries is sent to taking into account of 

differences in relation to the increase of intellectual capital, mechanisms of the creation, management 

and defense of non-material assets of companies and firms in service- and product-oriented companies. 

Exactly for the elite enterprises elements of intellectual capital are sufficiently important, as an 

intellectual capital considerably influences on the productivity of VIP- of hotels [10]. The research of 

Аino Kianto, Pia Hurmelinna and Paavo Ritala of the 418 workers of HR and R&D departments 335 

Finnish companies, it was set that oriented to the grant of services of enterprise, have in the active order 

a considerable human capital and spare more attention to the questions of the creation of intellectual 

capital, than companies are oriented to making and realization of products and commodities [11]. 

For Ukrainian realities basic directions of perfection of management an intellectual capital has 

been indicated: 

- providing of the effective use of intellectual resources of country; 
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- training of personnel of “economy of knowledge”, providing of corresponding quality and 

amount of workers; 

- development of infrastructure of economy of knowledge, especially her of informatively-

communication sector. 

Perfection of institutional environment of economy of knowledge is providing of protection of 

intellectual ownership, application of economic stimuli rights for development of intellectual products 

(innovations), activation of state support of innovative enterprise, development of enterprise culture. In 

this case the sinergy effect of cooperation of all levels of intellectual capital can show up in a complete 

measure.  

As see, an intellectual capital is examined as one of the most effective competitive edges by the 

leading countries of the world. 

A system of strategic management of intellectual capital of tourism infrastructure enterprises has 

been developed, which will help harmonize the goals of interconnected enterprises of the tourism 

industry and ensure the innovative development of enterprises. 

The system will simultaneously achieve the following goals: economic – to ensure the growth of 

the volume of services provided; achieving maximum profit and profitability with the existing range of 

business activities; market – strengthening the market position of tourism infrastructure enterprises; 

ensuring stability in the market environment; justification for new business activities, including in the 

context of green entrepreneurship; social – improving the level of employment and quality of life of the 

population of the tourist region; innovative and investment – gaining access to the introduction of 

innovative projects, government support, updating the logistics base; environmental – restoring the 

state of the natural environment. 
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КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 Сьогодні, коли підприємства та організації працюють в динамічному, конкурентному 

глобальному середовищі, всі прагнуть стабільності. Проте, глобальне ділове середовище є 

складним та неоднозначним, що потребує від організацій готовності та уміння ініціювати зміни 

і керувати ними. Особливо в період перетворень, з боку керівництва важливо сприяти 

співробітникам у досягненні поставлених цілей, заохочувати розвиток і надавати їм підтримку у 

вирішенні проблем, пов'язаних зі змінами. Управління персоналом, насамперед, передбачає 

забезпечення належних умов праці, сприятливого середовища та побудову партнерських 

відносин на всіх рівнях. При цьому, значна увага приділяється розвитку професійного 

потенціалу співробітників. 

 Обмеження та зміни у бізнес-середовищі спонукають керівництво організації розвивати 

нові знання та навички, уміння застосовувати інтегровані способи мислення в короткі терміни. 

Сьогодні існує низка практик, використання яких забезпечує надання підтримки та прискорює 

процес постановки і досягнення пов'язаних з роботою цілей. Одним з таких методів є коучинг.  
Коучинг, як один із інструментів управління персоналом підприємства, допомагає людині 

розвиватися, більш детально пізнавати себе та свої можливості, розкриваючи свій потенціал, й досягати 

своєї мети. Він оснований на прийомах з психології. Фахівця, який займається цим напрямом та 

проводить різні тренінг-сесії, називають коучем. Завдяки вмілому викладачеві, клієнт навчається 

ораторському мистецтву, перестає боятися виступати перед публікою та впевнено поводиться на роботі.  

Основна діяльність коучингу полягає у досягненні мети, саморозвитку, усвідомленні своєї 

життєвої позиції та здобутті кращих результатів під час роботи у різних сферах діяльності. Гравець 

(клієнт коуча) зобов’язаний виконувати те, що йому будуть казати під час тренінг-сесії, аби швидше 

досягти цілі навчання. Для того, щоб поліпшити свої навички та вміння, не обов’язково бути 

працівником якоїсь компанії. Клієнтами можуть бути всі: студенти, спеціалісти, робітники, керівники, 

директори та інші. 

Варто зазначити, що існує понад 40 визначень коучингу. В результаті порівняльного та 

контент-аналізу виявлено, що коучинг визначається як регулярний, синергетичний, навчальний і 

розвиваючий, цілеспрямований процес. Фасилітація є основною його метою. Ранні визначення 

коучингу були зосереджені на поліпшенні індивідуальної та організаційної роботи, в той час як 

більш пізні дослідження визначили коучинг як процес, що підкреслює більш тісний зв'язок з 

навчанням і розвитком. [2]  

 Коучинг стимулює зменшення рольових конфліктів, пов'язаних з прийняттям рішень, і в 

той же час, зменшення кількості невдач. По-друге, підвищує самоефективність співробітників. 

Проте, на сьогодні, коучинг ще не є широко поширеною практикою і не вивчений досконально, 

але стає все більш популярним у сучасному бізнес-середовищі. Тому, все більша кількість 

організацій використовують коучинг, як засіб підвищення ефективності роботи, розвитку 

навичок і можливостей, сприяння розвитку лідерських якостей, а також, управління кар'єрою.  

На думку експертів, керівники або топ-менеджмент повинні бути у верхній частині списку 

тих, хто потребує коучингу. Наступну позицію займають керівники середньої ланки і 

працівники з високим потенціалом, відповідно. У той же час, експерти підкреслили, що коучинг 

буде ефективним, якщо співробітники будуть готові до коучингу [1].  
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Для керівників і фахівців в області управління персоналом ключовою комунікацією буде 

обмін організаційними знаннями, отриманими в результаті коучингу, за допомогою передачі 

знань і створення навчального діалогу [3]. 

Важливим є те, що процес коучингу побудований так, щоб підштовхнути на правильне 

рішення, а не вказати прямо. Не варто плутати це із менторингом і наставництвом, які 

передбачають безпосередній вплив на рішення. В результаті використання коучингу керівники і 

менеджери навчаються ефективно управляти своїми емоціями, підтримуючи відповідний рівень 

впевненості в собі і розвиваючи високий рівень міжособистісних і комунікативних навичок. 

 Необхідно звернути увагу на переваги використання коучингу для індивідуального та 

корпоративного розвитку. Головне – отримання нових можливостей для розвитку 

самосвідомості. Це надзвичайно важливо для менеджерів, особливо в період організаційних 

змін, коли керівникам часто доводиться покладатися на самих себе у прийнятті рішень. В 

результаті коучингових сесій люди стають більш відкритими і більш терпимими до різних 

поглядів, це допомагає організувати відносини всередині організації, засновані на довірі й 

повазі. Така зміна відносин позитивно позначається на мотивації співробітників і менеджерів до 

підтримки змін. Коучинг, також, стимулює здатність більш чітко і структурно організовувати 

процес мислення індивіда. Що стосується організацій, то коучинг забезпечує більшу ясність 

цілей, кращу узгодженість з роллю в організації, що сприяє зміні стилю управління.  

Є також і проблеми в процесі коучингу. Експерти стверджують, що не можна починати 

процес коучингу, якщо працівник не зацікавлений у ньому. Також, сьогодні не виявлено 

універсального визнання критеріїв оцінки ефективності коучингу як інтегрованого процесу 

розвитку лідерських якостей. Саме тому, важко пояснити, наскільки ефективним може бути 

коучинг, адже він неоднорідний та проблематично виміряти його результати.  

Отже, коучинг, безсумнівно, допомагає керівникам і співробітникам вищої ланки 

управління досягати результатів за умови ефективного організаційного навчання і розвитку з 

використанням комплексного підходу, при якому коучинг знаходиться в контексті та культурі 

організації, а також, за наявності внутрішніх і зовнішніх ресурсів, які дозволяють здійснювати 

навчання. Тому, дана практика потребує більш детального дослідження та вивчення для 

впровадження на вітчизняних підприємствах.  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Сучасний перебіг економічних процесів характеризується дією цілого ряду негативних 

ефектів, що позначаються на розвитку всіх країн світу, включаючи Україну, внаслідок 

розгортання пандемічної кризи, природа якої, на відміну від інших криз, лежить у площині ряду 
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адміністративних обмежень, котрі впливають на динаміку виробництва і споживання, зайнятість 

та ділову активність. 

На сьогодні з огляду на суперечливі рекомендації влади та невпевнені прогнози медиків не 

можливо точно передбачити, скільки часу триватиме пандемічна криза, і наскільки серйозними 

будуть її економічні наслідки, адже COVID-19 не тільки загрожує життю людей, а й вражає 

практично усі сфери економіки. Скорочення споживання і зайнятості, загострення проблем 

безробіття і бідності, падіння обсягів світової торгівлі і глобального руху капіталів, обмеження 

транспортно-логістичних операцій і міжнародного бізнесу, зростання бюджетних дефіцитів – 

ось далеко не повний перелік цілого ряду економічних, фінансових і соціальних проблем, що 

виникли через пандемію. Особливо вразливою виявилася сфера послуг, механізм 

функціонування якої потребує тісного контакту між людьми, що є особливо проблематичним за 

умов запроваджених в умовах пандемічної кризи адміністративних обмежень. 

Саме тому такого важливого значення набуває ринок банківських послуг, ефективне 

функціонування якого здатне вирішальною мірою позначитися на можливостях швидкого 

відновлення економіки та забезпечення нормальної господарської активності бізнесу і домашніх 

господарств. Банківський сектор є ключовою ланкою національної економіки і від його 

фінансової стійкості та ефективності функціонування, а також здатності протистояти кризовим 

явищам, вирішальною мірою залежать перспективи економічного розвитку країни. 

Головна роль банківського сектору полягає у його можливостях ефективно виконувати 

свою головну функцію із кредитування економіки. Активізацію банківського кредитування 

реального сектору можна вважати одним із ключових інструментів пом’якшення наслідків 

пандемічної кризи, відновлення виробничого зростання, збереження існуючих та створення 

нових робочих місць, розширення внутрішнього товарного ринку і стимулювання споживчого 

попиту. Тому можна без перебільшення стверджувати, що ефективно діючий механізм 

банківського кредитування реального сектору є основоположними елементом не лише у 

подоланні наслідків пандемічної кризи, але і у всій системі заходів щодо виведення 

національної економіки на траєкторію подальшого стійкого зростання. 

У реальній дійсності, потрібно відзначити, що саме банківський кредитний механізм 

стимулювання економічного розвитку не зміг стати головним антикризовим інструментом 

пом’якшення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на економіку. Періодичний відтік 

депозитних ресурсів із банківських установ, зростання рівня ризиків, погіршення якості 

кредитних портфелів банків та їхня збиткова діяльність не могли не позначитися на 

можливостях банківської системи кредитувати реальний сектор.  

У розпал пандемічної кризи реальний сектор економіки був позбавлений належної 

кредитної підтримки з боку банківської системи країни, а монетарною владою не було вжито 

рішучих кроків щодо вирішення існуючих проблем, які утворювали перешкоди на шляху 

функціонування ефективного ринку банківських кредитів. Йдеться, зокрема, про надмірні 

вимоги Національного банку щодо формування комерційними банками резервів при здійсненні 

кредитних операцій, нераціональну процентну політику регулятора, коли розмір ставок за 

кредитами рефінансування фактично був у декілька разів вищим за темпи інфляції, а відтак 

процентні ставки за кредитами комерційних банків були недосяжні для позичальників, а також 

про таку проблему, як пропозиція Національним банком альтернативних напрямів інвестування 

банками ресурсів, що породжує ефект витіснення, коли депозитні сертифікати НБУ та ОВДП за 

останній період стали безризиковою альтернативою до банківського кредитування реального 

сектору. Тому вирішення цих проблем шляхом створення сприятливих умов для активізації 

банківського кредитування реального сектору слід вважати необхідним елементом порятунку 

бізнесу, збереження робочих місць та стимулювання споживчого попиту. 

Не менш важливим слід вважати також мікроекономічний аспект функціонування ринку 

банківських послуг, що в умовах пандемії потребує активізації існуючих процесів цифровізації 
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банківського бізнесу та розширення можливостей взаємодії комерційних банків з клієнтами 

саме у віртуальній площині. Йдеться по суті про вимушену необхідність в умовах пандемічної 

кризи розробляти напрями посилення можливостей щодо віртуалізації банківської системи, 

відображаючи її рух із фізичного світу у світ віртуальної реальності, коли адміністративні 

обмеження на фізичний контакт людей визначають потребу у просуванні банківських послуг до 

кінцевого споживача саме через віртуальний простір. За таких умов комп’ютеризація та 

інформатизація банківського бізнесу, а також сучасні цифрові технології створюють усі 

необхідні передумови у сфері розробки новітніх банківських послуг у віртуальній площині, що 

означає найбільшу підготовленість саме банківського сектору до нових умов роботи через 

пандемічну кризу, коли унаслідок розвитку інформаційних технологій стало можливим 

необмежене вдосконалення банківських послуг.  

При цьому йдеться не лише про максимальне охоплення інтернет-банкінгом платіжних 

операцій фізичних і юридичних осіб та традиційні кредитно-депозитні банківські операції 

онлайн, але і про розширення сфер застосування таких банківських послуг, як інноваційні 

фінансові інструменти строкового ринку, включаючи його валютний сегмент, 

мікрофінансування, інструменти хеджування фінансових ризиків, включаючи свопи і 

деривативи, технологічно удосконалені безготівкові розрахунки фізичних осіб із застосуванням 

безконтактних і дистанційних платежів за допомогою мобільних телефонів та ряд інших 

продуктів. Їхнє впровадження вже сьогодні змінює порядок і швидкість надання банківських 

послуг та дозволяє вирішувати усе більш складні завдання щодо обслуговування клієнтів, на 

взаємодію із якими спрямовані усі сучасні фінансові інновації у банківській сфері.  

Таким чином, поступово у банківському бізнесі реалізовується ідея перетворення будь-

якого комерційного банку на фінансовий супермаркет, у якому клієнт може придбати 

необхідний пакет послуг, не вдаючись до складних маніпуляцій із роздільним використанням 

власних фінансових ресурсів. З’являється тенденція до зміщення потреб самих клієнтів банків 

від традиційних банківських послуг, наприклад депозитних, на користь послуг із фінансового 

консультування та управління портфелями більш дохідних і ліквідних цінних паперів. У цих 

умовах банки навіть попри імовірність втрати певної частини своїх традиційних процентних 

доходів можуть значно підвищити власну фінансову стійкість і прибутковість за рахунок 

інвестиційного банкінгу, тобто послуг щодо розміщення клієнтських коштів у цінні папери, а 

також консультаційного супроводу виходу клієнтів на відкритий ринок. Цінність таких послуг 

для споживача полягає у тому, що вони розширюють часові та просторові рамки, в яких клієнт 

може здійснити банківські операції, що надає йому можливість самостійно вести роботу зі 

своїми рахунками, не прив’язуючи свої потреби до часу роботи банківських установ. 

Отже в умовах пандемічної кризи ринок банківських послуг усе більше активізує 

фінансові інновації, спрямовані на залучення нових і утримання існуючих клієнтів, на 

розширення спектру послуг, на вдосконалення методів їх надання з тим, щоб в умовах 

адміністративних обмежень, зумовлених пандемією, банки змогли максимально задовольняти 

потреби клієнтів із застосуванням найсучасніших цифрових технологій. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

Ринок страхових послуг відіграє надважливу роль в економічному розвитку будь-якої 

держави. На досліджуваному ринку відбувається захист як фізичних, так і юридичних осіб від 

різноманітних страхових ризиків. Але разом з цим страховики самі підпадають під вплив 

потенційних ризиків, що загрожують їх платоспроможності перед страхувальниками. Для того 

щоб страховий ринок розвивався страхувальники мають бути впевненими в надійності 

страховиків яким вони довірили свої гроші. Саме ефективна фінансова політика регулювання 

ринку страхових послуг може забезпечити довіру страхувальників та подальший розвиток такої 

важливої складової фінансового ринку України. 

Можна виділити ряд факторів, що стримують розвиток ринку страхових продуктів: у 

значної кількості страхових компаній є проблеми з платоспроможністю та ліквідністю, відсутня 

чітка модель подальшого розвитку, рівень корпоративного управління, а також управління 

ризиками є низьким. Все це призводить до того, ринок страхових послуг України, що 

сформувався є непрозорим. Так, наприклад, протягом 2013-2018 рр. великі страхові групи, 

(AEGON, AXA, SEB, AIG і HDI) перестали працювати в Україні через недобросовісну 

конкуренцію. Всі ці проблеми спричинені неналежною фінансовою політикою регулювання 

ринку страхових послуг [1]. 

В 2019 р. страхових компаній в Україні налічувалось 210, з яких лише 23 надавали послуги 

страхування життя [2]. Починаючи з 2000-х років кількість страхових компаній була відносно 

сталою, однак після кризи 2008-2009 рр. почала зменшуватись. Обсяги валових страхових 

премій зростають починаючи з 2015 р. 

В Україні ринок страхових послуг є незначним за обсягом активів та за рівнем споживання 

страхових послуг. Показник проникнення (Insurance Penetration ratio), що визначається як 

співвідношення обсягу залучених страхових премій до ВВП, становить 1,4%. В середньому у 

світі – 6,1%, а в Європі – 5,0% (лідери – Великобританія, Японія та Франція). Показник 

щільності страхування (Insurance Density ratio) – це розмір страхової премії на одну особу, в 

Україні він перебуває на дуже низькому рівні і на кінець 2018 р. становив 34 $. З-поміж 88 

країн, які досліджував Swiss Re Institute, Україна за цими показниками споживання послуг 

загального страхування посідає 73 місце та послуг страхування життя – 82 місце [1].  

Серед ключових проблем українського ринку страхових послуг виділяють: низьку 

платоспроможність та ліквідність страховиків, недосконалість бізнес-моделей страховиків, 

недостатню прозорість ринку та проблеми в корпоративному управлінні та проблеми захисту 

прав споживачів послуг страхування. Вирішити існуючі проблеми можна шляхом внесення змін 

в процедури ліцензування, нормативи та вимоги до платоспроможності страховика, 

пруденційний нагляд, захист прав споживачів та належну ринкову поведінку, фінансовий 

моніторинг, звітність та зовнішній аудит, припинення діяльності та вихід з ринку, законодавство 

в сфері регулювання ринку страхових послуг. При ефективному запровадження вищезгаданих 

змін на ринку страхових послуг очікується: підвищення рівня капіталізації, ліквідності та 

стійкості страхових компаній, диверсифікація страхових продуктів та посилення конкуренції на 

ринку страхових послуг, забезпечення високих стандартів захисту прав споживачів страхових 

послуг та власників полісів, прозорість функціонування ринку страхування та підвищення його 

привабливості для інвесторів.  

Враховуючи вищезгадане пропонуємо модель фінансової політики регулювання ринку 

страхових послуг в Україні, яка подана на рис. 1. 
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Рисунок 1. – Модель фінансової політики регулювання ринку страхових послуг в 

Україні 

Джерело: розробка автора за [1]. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Автотранспортне страхування можна вважати комплексом страхових послуг, що 

надаються користувачам автотранспортних засобів, а також третім особам (вигодонабувачам), 

які є безпосередніми учасниками дорожнього руху.  

Метою цих послуг є забезпечення захисту майнових прав та особистих інтересів учасників 

дорожнього руху. Об’єктом даного виду страхування виступає майновий інтерес фізичних чи 

юридичних осіб. Він пов’язаний з експлуатацією автотранспортних засобів на випадок втрати 

вартості майна, а також працездатності, здоров’я, життя страхувальника або застрахованих осіб 

у випадку настання страхового випадку.  

Ринок послуг автотранспортного страхування представлений такими видами послуг, як 

Каско, обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на території 

України (ОСЦПВ), «Зелена картка» [1]. Отже, необхідно дати коротку характеристику кожної з 

них для подальшого аналізу ринку послуг автотранспортного страхування.  

Каско – це добровільне страхування автомобілів або іншого виду транспорту від таких 

ризиків, як викрадення, дорожньо-транспортна пригода, стихійне лихо, пожежа, вибух тощо. 

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на території 

України – це страхування, при якому, у випадку дорожньо-транспортної пригоди, потерпілим 

виплачується компенсація за відповідним страховим полісом.  

«Зелена картка» – це сертифікат, за яким у випадку дорожньо-транспортної пригоди, якщо 

її винуватець є застрахованим за цим полісом, третім особам виплачується страховою 

компанією компенсація.  

ОСЦПВ - це страхування відповідальності за шкоду, яка може бути спричинена вашим 

автомобілем іншим особам (їх життю, здоров'ю та/або майну) [2].  

Проаналізуємо стан ринку автотранспортного страхування за величиною валових та 

чистих премій і виплат. Динаміка основних показників страхування автотранспорту КАСКО; 

ОСЦПВ; "Зелена картка"– наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 Динаміка основних показників автострахування за І квартал 2019–2020 рр. [3] 
 Показник 

 

 

Вид  

стра-  

хування 

Валові страхові 

премії(млн. грн.) 

Валові страхові 

виплати(млн. 

грн.) 

Рівень валових 

страхових 

виплат(%) 

Темпи приросту, 

%( І півріччя 2020/ 

І півріччя 2019) 

І кв. 

2019 

І кв.  

2020 

І кв.  

2019 

І кв. 

2020 

Станом 

на 31.03. 

2019 

Станом 

на 

31.03. 

2020 

Валові 

страхов

і премії 

Валові 

страхові 

виплати 

 КАСКО 1 732,3 1 830,9 916,1 934,7 55,8 51,1 5,7 2,0 

 ОСЦПВ 1 102,5 1 294,2 600,5 685,8 59,6 53,0 17,4 14,2 

"Зелена 

картка" 

524,4 407,5 109,7 171,7 35,1 42,1 -22,3 56,5 

Всього 3 359,2 3 532,6 1 626,3 1 792,2 54,2 50,7 5,2 10,2 

Розглянувши дану таблицю можна спостерігати, що станом на 31.03.2020 обсяг валових 

премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») збільшився на 5,2%, обсяг 

валових страхових виплат мав зріст на 10,2%. Також, ми можемо побачити , що частка валових 

страхових премій за даний період становить 36,6%, а валових страхових виплат страхування 
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(ОСЦПВ) - 38,3%. Надходження валових страхових премій (КАСКО) за І квартал 2020 року 

збільшилося на 5,7% у порівнянні з І кварталом 2019 року і становило 1 830,9 млн. грн., при 

страхуванні (ОСЦПВ) обсяг валових страхових премій зріс на 17,4% і становив 1 294,2 млн. грн. 

Обсяг валових страхових виплат при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за І квартал 

2020 року становив 934,7 млн. грн., це на 2,0% більше в порівнянні з минулим роком; обсяг 

валових страхових виплат при страхуванні (ОСЦПВ) становив 685,8 млн. грн., що на 14,2% 

більше, ніж за аналогічний період у 2019 році. 

Економічна криза, яка спостерігається в Україні, негативно вплинула на весь вітчизняний 

страховий сектор. Також, можна виділити такі важливі фактори, які тягнуть страховий ринок 

України вниз: зниження попиту на страхові послуги в умовах низького рівня довіри людей до 

фінансових установ, значне зниження платоспроможності населення; відсутність чіткої 

політики щодо державного регулювання та ефективного нагляду за учасниками ринку; 

нерівномірність страхових портфелів щодо корпоративного страхування; низька якість та 

вузький спектр страхових послуг; відсутність механізмів податкового стимулювання 

інвестиційного інтересу страхових компаній; нерозвиненість рейтингової системи страховиків, 

недостатня прозорість ринку, відсутність ефективних механізмів щодо захисту прав 

страхувальників; слабкий фондовий ринок; недостатній розвиток регіональних страхових 

ринків, які мають помітний територіальний нерівномірний розвиток; недостатньо розвинена 

інфраструктура, відсутність прийнятої державної концепції розвитку страхового ринку, 

державних програм навчання страхових посередників (андеррайтерів, брокерів, надзвичайних 

комісарів тощо)[4]. 

Дослідження показало, що для успішного розвитку автострахування в Україні необхідно:  

1. Заохочення страховиків до отримання міжнародних рейтингів фінансової стійкості, 

сприяння інформаційній прозорості страхового бізнесу шляхом постійної оцінки якості 

страхових послуг різних компаній у ЗМІ.  

2. Внесення змін до процедури звітності страховиками, що підвищить нагляд за якістю та 

структурою активів. 

3. Перегляд тарифної політики страхових компаній, зокрема тих, що мають значну питому 

вагу автострахування в своїх портфелях. 

4. Удосконалення системи онлайн страхування, що є дуже зручною для використання як 

для страховиків так і для страхувальників, але ще не має достатнього обсягу послуг які потрібні 

клієнтам. 

5. Розширення міжнародного співробітництва у сфері обміну інформацією про діяльність 

страхових компаній, які надають послуги щодо даного виду. 

6. Зростання ролі страхових брокерів.  

7. Відновлення довіри українського народу до страховиків, що передбачає повернення 

вкладених коштів. 

8. Активізація ролі держави та її органів у зміцненні та розвитку авто страхування. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СУЧАСНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Креативна економіка — це особливий сектор економіки, базується на інтелектуальній 

діяльності людини, основними характеристиками якого є: висока участь нових технологій в 

різних областях діяльності людини, необхідність генерації нових знань, засобом виробництва 

стають інтелектуальні ресурси. У розвитку креативної економіки країни важливу роль 

відіграють нові ідеї та інновації, які пропонують люди, що займаються інноваційними 

розробками в різних напрямках. Також необхідними ознаками креативної економіки є : розвиток 

венчурного капіталу; розвиток інноваційних інфраструктур; інвестиції в нові товари, послуги, 

технології; конкуренція на основі інновацій; високий рівень професійної підготовки 

працівників; захист об’єктів інтелектуальної власності. 

Модель UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, Конференція ООН 

з торгівлі і розвитку), щодо класифікації розуміння креативної економіки виділяє такі чотири 

групи: Культурна спадщина, Мистецтво, Медіа, Функціональний креатив [1]. 

Креативні індустрії в Україні, на думку Л. І. Антошкіної, це такий тип соціально-

культурних практик, інтегруючою домінантою яких є творча компонента, що часто граничить з 

експериментом, новаторством. У експертному середовищі прийнято говорити про те, що в 

Україні наявна модель творчих індустрій, яка має в своїй основі “ творчий початок, талант”, але 

не завжди несе в собі потенціал створення доданої вартості і робочих місць у сфері виробництва 

[2]. Передумовами зростання темпу розвитку креативної економіки є освіта і достатній рівень 

доходів споживачів, професійна підготовка зайнятих працівників в цьому секторі, відкритий 

новим ідеям простір. Попит на креативні товари та послуги існує постійно, тому що споживачі 

потребують певного задоволення своїх культурних та творчих потреб, але досить швидко 

змінюються форми і джерела їх задоволення, що вимагає від креативних галузей високої 

мобільності й адаптивності, в тому числі, нарощування експортного потенціалу. Здійснювана 

політика щодо розвитку креативної економіки має грунтуватися на усвідомленні її 

міждисциплінарної природи — економічної, культурної, соціальної, технологічної та 

екологічної складових [3]. На думку автора, наразі виникла гостра потреба застосовувати 

креативну економіку в усіх сферах виробництва товарів і послуг. Креативна економіка в Україні 

може ефективно існувати і розвиватися у взаємозв’язку з іншими секторами. Креативний підхід 

потрібен при виробництві кожної категорії товарів, а значить виробництво потребує новаторів - 

професіоналів, які здатні впроваджувати принципи креативної економіки у вже існуючих 

категоріях виготовляємої продукції. Світ швидко змінюється і така стратегія буде запорукою 

міжнародної конкурентоспроможності. Можливість скоротити шлях від нової ідеї до виходу 

готового авторського продукту - ось пріоритетне завдання державного рівня. Саме швидке 

реагування на потреби ринку і відповідне рішення, задоволення попиту має стати стратегічним 

завданням держави. Існуючий в країні великий творчій потенціал має давати дохід своїм 

винахідникам, що призведе до подальшого розвитку, а значить прогресу у всіх галузях 

економіки. Важливими факторами розвитку є зрозумілий прозорий механізм реалізації 

авторського права, справедливе оподаткування з боку держави, підтримка творчих задумів. Це 

призведе до того, що ідеї матимуть практичне втілення, а значить приноситимуть прибуток. 

Розвинену державу на Світовому ринку можливо “ впізнати” за товарами, які вона виробляє. 

Тож, застосування кретивної економіки в стратегічному розумінні потрібне заради того, щоб 

мати свої унікальні товари, які можливо в майбутньому експортувати по всьому Світу.  
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Доктрина збалансованого розвитку: Україна 2030 враховує світові мегатренди, щодо 

досягнення високих темпів розвитку, до яких відноситься: забезпечення національної безпеки, 

соціальної стабільності, економічного процвітання, захисту навколишнього середовища. 

Глобальні мегатренди пов’язані між собою, контролюють зміни в економічній, екологічній та 

соціальній сферах всього суспільства. Докладніше взаємозв’язок економічних, екологічних і 

соціальних процесів викладено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Перетворення нашого 

світу: Порядок денний розвитку в галузі сталого розвитку на період до 2030 року”. З огляду на 

процеси світового регулювання фінансових потоків, головним завданням для України є: 

створення надійної економічної системи, яка відповідатиме стратегії національної безпеки, 

збалансованому розвитку і глобальним мегатрендам. Корекції підлягатимуть наступні фінансові 

механізми: стандартизація процесів виробництва; забезпечення справедливого розподілу 

національного багатства, раціональне споживання води, харчів, енергії та палива; узгодження 

пріоритетів державної політики з дисфункціями ринкового механізму [4]. Можливості 

майбутнього розвитку України — це інноваційний стрибок прискореного економічного 

розвитку на основі ефективного використання наявного потенціалу людського капіталу, що 

зміцнить конкурентоспроможність країни. Найсильнішими сторонами України з огляду 

інноваційності визнаються: вища освіта населення, патентна активність. При цьому високі 

позиції України за Індексом розвитку людського капіталу, обмежує низький рівень Індексу прав 

інтелектуальної власності.  

Креативна економіка як сучасний інструмент стратегічного розвитку України має бути 

спрямована на забезпечення взаємодії механізмів креативних досягнень та пов’язаних з ними 

інших галузей виробництва. Фінансові механізми креативної економіки можуть ефективно 

працювати за наявності злагодженої роботи на всіх етапах застосування людського капіталу. 

Нову якість збалансованого розвитку національної економіки достатньо високі темпи 

економічного зростання й високий рівень якості життя кожного громадянина. 
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ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Основним інтересом до ефективної організації державного фінансового контролю сучасної 

України є вивчення досвіду іноземного контролю фінансових установ. Усі реформи, включаючи 

реформу системи державного фінансового контролю в Україні, повинні базуватися на досвіді 

розвинених країн у сфері державного фінансового контролю, рекомендацій міжнародних 

організацій, але одночасно необхідно врахувати історичний досвід розвитку державного 

фінансового контролю в Україні. 
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Державний фінансовий контроль — це система заходів та діяльність суб'єктів державного 

фінансового контролю з метою перевірки законності, достовірності, ефективності, доцільності 

при розподілі та використанні коштів для виявлення, усунення і виключення порушень у 

майбутньому. Державний фінансовий контроль реалізується в різних напрямах, але обов'язково 

від імені та в інтересах держави [1]. 

Державний фінансовий контроль у розвинених країнах діє на основі принципів які 

викладені в Лімській декларації INTOSAI, міжнародної організації вищих аудиторських 

установ, одна з них EUROSAI — Європейська організація вищих контрольних органів, членом 

якої є і Україна. До них відносяться такі універсальні принципи, як незалежність і об'єктивність, 

компетентність і гласність [2]. 

У забезпеченні дієвого державного фінансового контролю невід'ємною частиною, 

звичайно, служить застосування міжнародних знань і практики, але все ж ключовим принаймні 

на початковому етапі, повинен стати вітчизняний досвід. Вищезазначене дає можливість 

визначити завдання соціально значимого державного фінансового контролю в сучасних умовах 

[2]:  

— управління економікою держави відповідно до законодавства;  

— забезпечення цільового і ефективного використання державних фінансових коштів;  

— досягнення раціонального та ефективного розміщення об'єктів державної власності;  

— правомірності і цільового та ефективного використання доходів від майна (в тому числі 

цінних паперів), що перебуває у державній власності;  

— здійснення нормативної адміністративної діяльності;  

— своєчасне інформування державних інстанцій і громадськості;  

— забезпечення можливості проведення необхідних коригувань;  

— притягнення винних до відповідальності. 

Існуючі два значущих органи, які здійснюють такий фінансовий контроль: Рахункова 

палата України і Державна аудиторська служба України характеризують прийняту світову 

практику. Водночас Рахунковою палатою України постійно піднімається питання про передачу 

всього подальшого державного фінансового контролю парламентському органу, тобто їй, 

залишивши органу виконавчої влади — Державній аудиторській службі України тільки 

внутрішній контроль, хоча що розуміється під поняттям "внутрішній". На мою думку, 

внутрішній контроль здійснюють внутрішньовідомчі контрольні органи, а Державна 

аудиторська служба, як і Рахункова палата, здійснює зовнішній контроль [3].  

Багаторічна практика європейських країн показала, що в державному секторі через 

складність владних адміністративних і господарських органів останнього виникає значна 

кількість проблем, пов'язаних з управлінням і контролем. Великий досвід державного 

фінансового контролю накопичений в Швеції, Франції, Великобританії, Німеччини, Сполучених 

Штатах Америки та в ряді інших держав. 

Крім того, простежується їх чітка ієрархічна система: на чолі — Вищий контрольний 

орган, що володіє широким колом прав і повноважень, всі інші — або підпорядковані йому, або 

піддаються координації та перевірці на предмет відповідності та ефективності роботи з його 

боку. 

Так, наприклад, високим авторитетом на національному та міжнародному рівнях 

користується діяльність Федеральної рахункової палати і земельних рахункових палат 

Німеччини, які здійснюють контроль дотримання діючих розпоряджень і принципів 

бюджетного фінансування та управління економікою, зокрема, в таких питаннях [3]:  

— дотримання закону про державний бюджет і бюджетного плану;  

— обгрунтування і документальне підтвердження доходів і витрат, правильне складання 

статистичного звіту про виконання річного кошторису бюджету і звіту про майновий стан 
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державних органів і установ. Така організація контролю унеможливлює хаотичність і підвищує 

ефективність державного фінансового контролю. 

У Великобританії взагалі немає єдиного цілісного законодавства, що регламентує роботу 

контрольно-ревізійного механізму. Традиційно загальний контроль за діяльністю адміністрації 

на всіх рівнях здійснюють законодавчі органи(парламент, місцеві виборні органи), судова влада, 

громадські організації.  

Гарантами ефективності такої системи, на думку англійських фахівців, є безумовна 

підлеглість виконавчої влади законодавчим органам, незалежність суду і традиційне розуміння 

примату закону [4]. 

У кожній країні система контролю має свою специфічну організаційну структуру та 

особливості фінансового контролю, але, тим не менш, діяльність даної системи спирається на 

загальновизнані принципи, вироблені протягом багатьох століть і закріплені в Лімській 

декларації керівних принципів контролю [4]. 

Активне вивчення практики роботи органів державного фінансового контролю зарубіжних 

країн звичайно важливо, однак впровадження необхідно здійснювати обережно і вибірково. В 

своєму дослідженні ми виявили основні ознаки, які притаманні більшості вищих зарубіжних 

органів фінансового контролю [4]:  

— незалежність від гілок влади;  

— визначені повноваження, закріплені в нормативно-законодавчих актах;  

— кваліфікований та вмотивований персонал;  

— чіткі стандарти аудиту;  

— чіткість та недвозначність формулювань положень звітів та висновків. 

Тому продуктивність системи державного фінансового контролю залежить від її якісного 

виробництва на різних етапах та повної та своєчасної реакції контролюючого органу на 

результати контролю (наприклад, виявлення зловживання бюджетними коштами). Можна з 

впевненістю сказати, що надійна система державного фінансового контролю відновить 

координаційну роль держави у фінансовому контролі шляхом створення ефективної системи 

підзвітності у фінансовому секторі, допоможе усунути потенційні загрози безпеці України та 

покращить фінансову та бюджетну дисципліну, в результаті чого збільшаться податкові та 

неподаткові обсяги надходження до українського бюджету. 
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Пандемія коронавірусу і карантин викликали небачену за останнє сторіччя економічну 

кризу. Закриті магазини зменшили попит на товари, а попит на деякі послуги скоротився майже 

на 100% [1]. 
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Неможливість ведення бізнесу офлайн підштовхнула підприємців шукати різні способи 

продавати свої товари через інтернет. Це врятувало багатьох. Особливо тих, хто встиг 

приготуватися заздалегідь.[3] 

Стратегічні дії, які бізнес найбільше очікує від Уряду: 

- продовження потужної програми реформ (87%), 

- продовження співпраці з МВФ для забезпечення макроекономічної стабільності (63%) 

- створення економічних стимулів / заохочень для збереження зайнятості та стимулювання 

інвестицій (50%). 

50% респондентів вказали, що дохід компаній зменшився в зв’язку з пандемією і 

викликаними нею наслідками. 

77% представників бізнесу відзначили, що кількість співробітників в їхніх компаніях за 

останні півроку не змінилося. 

61% респондентів вказали, що вони не змінили заробітну плату співробітників. 

Уряд схвалив безвідсоткове фінансування підприємців, постраждалих від коронавірусної 

інфекції [5]. 

Великий бізнес досить швидко адаптується до викликів криз, але мале підприємництво не 

завжди адекватно реагує на них і є найуразливішою сферою, оскільки суб’єкти малого 

підприємництва переважно не мають фінансового резерву, який би дозволив утриматися і не 

збанкрутіти при настанні фінансової кризи.[3] 

В Україні близько 33 відсотків підприємців в сфері малого бізнесу за період карантину, 

введеного у зв&apos;язку з пандемією коронавируса, втратили від 50 до 75 

відсотків свого доходу [4]. 

Саме тому, країни, що мають розвинену економіку, максимально намагаються сприяти 

розвитку малого підприємництва шляхом створення сприятливого економічного клімату для 

його існування, розробляють та здійснюють різні заходи фінансової підтримки державою [3]. 

Зростання попиту на інтернет-магазини і безготівкові розрахунки стимулювали розвиток 

безготівковій інфраструктури. Зокрема, компанія Portmone, що спеціалізується на забезпеченні 

онлайн-розрахунків, зафіксувала зростання попиту на свої послуги серед бізнес-клієнтів [6]. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 

На даний момент Україна проходить через період фінансово-економічної кризи, яка була 

спричинена багатьма факторами, серед яких неефективні дії управлінського апарату та 

нецільове використання коштів займають не останнє місце. На протязі багатьох років центр 

прийняття управлінських рішень, здебільшого, знаходився в одній інституції, завдяки чому 

склалася пряма фінансова залежність територій від центрального органу управління. Тому, для 

ефективної зміни функціональної та фінансової організації в країні, необхідно активно 

впроваджувати такий процес як децентралізація. 

 Децентралізація – це передача частини повноважень та бюджетних ресурсів від 

центральних органів до органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного 

управління ними та зменшення витрат. Децентралізація включає як політичну так і 

адміністративну сторони. Вона може бути територіальною — переміщення влади від 

центрального міста на інші території, і може бути функціональною — шляхом передання 

повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників 

нижчих рівнів. Цей процес було названо «новим державним управлінням», який був описаний 

як децентралізація, предметне управління, конкуренція урядової і місцевої координації [3]. 

Одним із основних питань децентралізації влади є питання фінансової децентралізації, що 

є головною передумовою фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та 

повинно стати запорукою сталого розвитку територій.  

Як зазначає І. С. Волохова [1], надання суспільних благ є основною ціллю існування 

публічного (державного та місцевого) сектору економіки. Задля максимального задоволення 

потреб населення формується децентралізована система державного устрою з фінансово 

незалежними територіальними утвореннями місцевого та регіонального рівня.  

У рамках фінансової децентралізації розглядають наступні форми фінансової 

самостійності органів місцевого самоврядування: 

 − самофінансування, тобто покриття видатків надання послуги надходженнями, 

отриманими від користувачів; 

 − спільне фінансування чи спільне виробництво, за якого користувачі беруть участь у 

забезпеченні послуг та інфраструктури через грошові та трудові внески;  

− підвищення місцевих доходів шляхом запровадження та збирання прямих та непрямих 

податків та продажу комунальних активів;  

− надання міжурядових трансфертів (дотацій та субвенцій), джерелом яких є податкові 

надходження загального фонду бюджету уряду країни;  

− позики [2]. 

Вищезазначені форми фінансової самостійності органів місцевого самоврядування мають 

стати основними інструментами реалізації процесу фінансової децентралізації.  

До основних принципів, що забезпечують фінансову автономію місцевих органів влади в 

Україні повинні стати [1]: 

 − ефективна та прозора фінансова діяльність органів державної влади, місцевого та 

регіонального самоврядування, що виключає дублювання функцій, здійснення неефективних 

дій, роздуття бюрократичного апарату;  
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− відповідальність органів місцевого / регіонального самоврядування за виконання власної 

компетенції з надання суспільних благ повинна бути повною та винятковою;  

 − максимальна передача прав, функцій та відповідальності щодо фінансової діяльності 

місцевому та регіональному самоврядуванню за умов збереження єдності держави;  

− максимальне залучення населення до участі в рішенні місцевих та регіональних справ;  

− пріоритет розвитку суспільного саморегулюючого фінансового механізму над 

бюрократичним державним фінансовим механізмом;  

− забезпечення гарантованого Конституцією України рівня життя в усіх регіонах держави;  

− диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України повинні бути 

невільовані таким чином, щоб не завдати шкоди розвинутим регіонам;  

− досягнення відповідності в обсягах переданих повноважень щодо здійснення видатків та 

мобілізації необхідних фінансових ресурсів для їхнього фінансування на той рівень влади, який 

охоплює площу (ареал) доступності суспільного блага для споживачів;  

- виробництво суспільного блага повинне бути передане на найнижчий, з можливих, рівень 

влади;  

− адміністративно-територіальний устрій країни повинен бути побудований таким чином, 

щоб одночасно максимально враховувати інтереси жителів та забезпечити економію бюджетних 

коштів з надання суспільних благ. 

 Таким чином, важливим питанням для проведення ефективної політики фінансової 

децентралізації є постановка чітких завдань взаємодії органів та інституцій, які несуть 

відповідальність за поділ бюджетних видатків між відповідними рівнями управління згідно 

визначених принципів. 
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ОЦІНКА МІСЦЯ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НА РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі – АТ «Райффайзен Банк Аваль») є 

одним із лідерів на ринку банківських послуг України. Враховуючи, що заборгованість перед 

клієнтами складала більше 80,0% загального обсягу пасивів банку, розглянемо місце 

досліджуваного банку в рейтингу банків за обсягами депозитів (табл. 1). 
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Таблиця 1  

Рейтинг банків України за обсягом депозитного портфеля у 2015-2019 роках* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ПриватБанк 178,2 ПриватБанк 180,9 Приватбанк 208,1 Приватбанк 224,9 Приватбанк 202,6 

2 Ощадбанк 93,4 Ощадбанк 144,4 Ощадбанк 133,0 Ощадбанк 151,5 Ощадбанк 121,7 

3 Укрексім-банк 77,7 
Укрексім- 

банк 
83,8 

Укрексім- 

банк 
81,9 

Укрексім-

банк 
80,0 Укргазбанк 93,0 

4 
Райффайзен 

Банк Аваль 
39,9 Укргазбанк 46,2 Укргазбанк 60,5 Укргазбанк 65,2 Укрексім-банк 67,5 

5 Укрсиббанк 33,3 
Райффайзен 

Банк Аваль 
44,4 

Райффайзен  

Банк Аваль 
52,3 

Райффайзен 

Банк Аваль 
58,2 

Райффайзен 

Банк Аваль 
66,7 

6 ПУМБ 27,6 Укрсиббанк 36,4 Альфа-Банк 41,3 Альфа-Банк 52,3 ПУМБ 38,3 

7 Укргазбанк 27,5 ПУМБ 33,2 ПУМБ 36,9 ПУМБ 40,3 Альфа-Банк 37,1 

8 Укрсоцбанк 26,8 Альфа-Банк 29,2 Укрсиббанк 35,2 Укрсиббанк 40,1 Укрсиббанк 35,4 

9 Альфа-Банк 25,2 Укрсоцбанк 26,8 ОТП Банк 25,2 

Креді 

Агріколь 

Банк 

26,5 
Промінвест-

банк 
33,1 

10 
Креді Агріколь 

Банк 
18,8 

Креді  

Агріколь  

Банк 

25,2 
Креді Агріколь  

Банк 
24,9 ОТП Банк 26,3 

Креді 

Агріколь Банк 
26,4 

11 ОТП Банк 18,3 ОТП Банк 21,8 Укрсоцбанк 19,2 Сіті Банк 22,2 Сіті Банк 25,3 

12 Сбербанк РФ 17,8 Сбербанк  18,9 Сіті Банк 17,9 Південний 17,4 Південний  18,7 

13 
Промінвест-

банк 
16,7 Сіті Банк 17,6 Південний  16,3 Таскомбанк 13,8 Таскомбанк 16,2 

14 Сіті банк 13,7 Південний  12,3 Таскомбанк 11,4 
Прокредит 

Банк 
12,1 Укрсоцбанк 15,3 

15 Південний 12,2 Прокредит Банк 9,7 Сбербанк РФ 11,1 Кредобанк 11,7 ОТП Банк 9,1 

В
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о
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- 627,1 - 730,8  775,2 - 842,2 - 806,4 

*Примітка. Складено автором за даними джерел [1]. 

 
Так, в 2016-2019 роках банк займав 5-те місце за обсягами депозитного портфеля, який 

складав 44,4 млрд. грн., 52,3 млрд. грн., 58,4 млрд. грн. та 66,7 млрд. грн. відповідно. В 2015 

році АТ «Райффайзен Банк Аваль» займав 4-те місце, обсяг депозитного портфеля складав 39,9 

млрд. грн. 

Розглянемо детальніше динаміку частки АТ «Райффайзен Банк Аваль» у депозитному 

портфелі банків України (рис. 1). 
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 Рисунок 1. – Динаміка частки АТ «Райффайзен Банк Аваль» у депозитному портфелі 

банків України у 2015-2019 роках* 
 *Примітка. Складено автором за даними джерел [1; 2]. 

 
 Так, в 2019 році частка депозитного портфелю АТ «Райффайзен Банк Аваль» складала 

4,5%, а частка депозитного портфелю з урахуванням резервів – 6,1%. Загалом, протягом 

аналізованого періоду спостерігається стабільне підвищення даних часток в загальному обсязі 

депозитного портфелю банків України.  

Пропонуємо розглянути структуру клієнтського депозитного портфеля (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура депозитного портфеля АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розрізі видів клієнтів у 

2015-2019 роках* 
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%
 2015 року, 

в.п. 

2018 року, 

в.п. 

Великі підприємства 15,3 38,4 16,1 36,3 19,7 37,7 22,5 38,6 25,7 38,5 +0,1 -0,1 

Фізичні особи 15,7 39,4 16,3 36,7 19,3 36,8 21,0 36,1 24,8 37,2 -2,2 +1,1 

Мікро-підприємства 5,8 14,5 8,1 18,2 9,5 18,2 10,7 18,4 13,0 19,5 +5,0 +1,1 

Малі підприємства 2,8 7,0 3,5 7,9 3,5 6,7 3,7 6,4 3,1 4,7 -2,3 -1,7 

Бюджетні організації 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,6 0,3 0,5 0,1 0,1 -0,6 -0,4 

Заборгованість перед 

клієнтами 
39,9 100,0 44,4 100,0 52,3 100,0 58,2 100,0 66,7 100,0 - - 

*Примітка. Складено автором за даними джерел [2]. 

 

Найбільший обсяг депозитів протягом аналізованого періоду припав великим 

підприємствам та фізичним особам. В 2019 році кошти великих підприємств складали 38,5%, 

або 27,7 млрд. грн., що на 0,1 в.п. більше порівняно з 2015 роком та на 0,1 в.п. менше, порівняно 

з 2018 роком. Обсяг заборгованості перед фізичними особами склав 37,2%, або 24,8 млрд. грн., 

що на 2,2 в.п. менше в порівнянні з 2015 роком та на 1,1 в.п. більше порівняно з 2018 роком. 

Аналізуючи загальний обсяг депозитного портфеля АТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом 

аналізованого періоду, спостерігаємо тенденцію до збільшення. Так, в 2019 році загальний обсяг 

депозитного портфеля банку склав 66,7 млрд. грн., що на 8,5 млрд. грн. більше, ніж в 2018 році 

та на 26,8 млрд. грн. більше, ніж в 2015 році. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Нові фінансові технології несуть у собі нові ризики, які створюють проблеми для 

державних регуляторів і змушують коригувати існуючу нормативну базу.  

Політика регулювання фінтех-сектору в кожній країні має свої особливості і дає 

можливість компаніям отримувати прибуток за рахунок регуляторного арбітражу, тобто завдяки 

різниці в нормативному регулюванні в різних (національних, регіональних або місцевих) 

юрисдикціях [1, с. 59].  

Розробка регулюючих заходів для фінтех-компаній у усьому світі є серйозною проблемою.  

З одного боку, зазначає Ф. Реста (F. Restoy), керівник Інституту фінансової стабільності 

(Financial stability institute) Банку міжнародних розрахунків, влада повинна сприяти реалізації 

потенційних вигод від технологічного прогресу: фінансові технології дають можливість 

підвищити ефективність надання фінансових послуг, розширити їх спектр, посилити 

конкуренцію і сприяти розширенню доступу до фінансових послуг.  

Регулюючі заходи щодо фінтех-сектору, пише Реста, можна поділити на три групи [4]: 

1) заходи безпосереднього регулювання різних видів діяльності фінтех; 

2) заходи, що регулюють використання нових технологій в сфері надання фінансових 

послуг; 

 3) заходи у сфері розвитку цифрових фінансових та інших послуг. 

 При класичних арбітражних угодах один і той же товар купується на одному ринку, а 

продається на іншому. Прибуток виходить за рахунок різниці в ціні товару на різних ринках. 

Перша група заходів пов'язана з регулюванням конкретних видів діяльності, таких як 

цифровий банкінг, Р2 Р-кредитування або нарощування акціонерного капіталу, робо 

консультування і платіжні послуги. 

 Друга група включає нові правила або рекомендації із використання учасниками ринку 

новітніх технологій: хмарних обчислень, біометрії або штучного інтелекту.  

Третя група регулюючих заходів покликана стимулювати, зокрема, розвиток цифрової 

ідентифікації особистості, обміну даними та створення інноваційних центрів, регуляторних 

пісочниць або стартап-акселераторів. 

За останні кілька років більшість країн застосовували будь-які регулюючі заходи щодо 

фінтех-сектору. 

Коригування нормативно-правового периметра.  

В цілому технологічні інновації поки не призвели до яких-небудь серйозних зрушень в 

структурі фінансового регулювання.  

Зокрема, для здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з істотним ризиком для залучених 

коштів населення, як і раніше потрібна банківська ліцензія. Коли небанківським установам 

дається дозвіл на отримання готівки від населення (як правило, для оплати послуг), то їх 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1
https://www.aval.ua/ru/documents/zviti-banku/finansova-zvitnist-banku-zgidno-z-mizhnarodnimi-standartami-finansovoi-zvitnosti-zi-zvitom-auditor%D0%B0
https://www.aval.ua/ru/documents/zviti-banku/finansova-zvitnist-banku-zgidno-z-mizhnarodnimi-standartami-finansovoi-zvitnosti-zi-zvitom-auditor%D0%B0
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діяльність піддається серйозним регуляторним обмеженнями для захисту коштів клієнтів [3, с. 

115]. 

У деяких юрисдикціях, наприклад, в зоні євро, наглядові органи видали керівництво, який 

роз'яснює, як стандартні правила ліцензування повинні застосовуватися до нових гравців 

фінансового ринку.  

Дії регуляторів у відповідь на розвиток фінансових технологій мають кілька напрямків [2, 

с. 137]: 

- зміна периметра регулювання: в зв'язку з появою таких видів діяльності, як операції з 

криптоактивами, аутсорсинг на основі хмарних обчислень, а також у зв'язку з виходом на ринок 

фінансових послуг нефінансових організацій, периметр регулювання розширюється і також 

може посилюватися інтенсивність регулювання; 

- коригування регулювання роздрібних продажів включає, по-перше, заходи щодо 

забезпечення прозорості операцій та розкриття інформації для підвищення рівня обізнаності 

споживачів про продукти / послуги і відповідні ризики; по-друге, введення заборони або 

обмеження продажів роздрібним споживачам деяких продуктів / послуг і, по-третє, посилення 

вимог до ведення бізнесу з урахуванням реалій фінансового ринку; 

- посилення вимог у сфері захисту персональних даних і використання штучного 

інтелекту). 

- управління регульованими фірмами: регулятори розробляють все більше керівних 

вказівок, щоб підвищити обізнаність керівників і топ-менеджерів фірм в питаннях використання 

фінансових технологій і управління ризиками, які виникають в зв'язку з цим.  

- ризик-менеджмент. Зокрема, мова йде про відмивання грошей і ризики зловживань при 

використанні криптоактивів, технології DLT в платіжних операціях, розрахунках і кліринг, про 

застосування принципів аутсорсингу до таких специфічних технологій, як хмарні обчислення і 

т.д .; 

- кібербезпека: зазвичай регулятори зосереджуються на питаннях застосування 

міжнародних стандартів в національних рамках, в тому числі стандартів, що стосуються 

ключових питань управління, кваліфікації робочої сили, ідентифікації та оцінки кіберризиків, їх 

виявлення та захисту від них і реагування на інциденти; 

- відкритий банкінг: регулятори визначають правила і порядок використання відкритих 

APIs, за допомогою яких реалізується концепція відкритого банкінгу, для обміну даними 

користувачів між різними зацікавленими суб'єктами ринку; 

- бухгалтерський облік і регуляторні режими: поява нових джерел ризиків, таких як 

криптоактиви, вимагає уточнення або ревізії методів бухобліку та вагових коефіцієнтів ризику; 

- фінансова стабільність: перші кроки регуляторів в цьому напрямку зосереджуються на 

зборі та аналізі даних і інформації; 

- підтримка галузевих кодексів та принципів поведінки: регулятори і наглядові органи 

можуть покладатися на кодекси і принципи, вироблені самою фінансовою галуззю. 

Отже, застосування нових технологій посилює операційні ризики; нові платіжні системи 

та інструменти можуть поставити під загрозу цілісність ринку і стабільність грошово-кредитної 

системи; нові продукти та послуги можуть надаватися споживачам, які не розуміють всіх 

ризиків або нездатні їх нести. Крім того, комерційні можливості, створювані новими 

технологіями, можуть порушити принцип конфіденційності і стимулювати неетичну поведінку 

продавців. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Банківська система є елементом фінансової системи країни. Через банківську систему діє 

механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових коштів, відбувається їх мобілізація та 

залучення в економічний обіг. Нині політична та військова нестабільність, карантинні умови, 

значна інфляція та загальна економічна дестабілізація негативно вплинули на банківський 

сектор та показники діяльності банків, що працюють на території України. Стійкість та 

стабільність банківського сектору країни є однією з найголовніших передумов досягнення 

сталого розвитку національної економіки, натомість недостатній їхній рівень може призвести до 

кризових явищ усередині країни. 

За підсумками 9 місяців 2020 року банківська система України впевнено демонструє перші 

ознаки впливу економічної кризи, що виникла через вірус COVID-19. Загальний обсяг прибутку 

банків після оподаткування за 9 місяців 2020 року склав майже 37,6 млрд грн, з яких 15,974 

млрд грн було зароблено за перший квартал. Обсяг чистого процентного доходу перевищив 

62,067 млрд грн, а розмір чистого комісійного доходу – 32,324 млрд грн. Якщо порівнювати з 

показниками 9 місяців 2019 року, то прибуток банків знизився в 1,3 рази, чистий процентний 

дохід та чистий комісійний дохід залишились майже незмінними. З 56-ти банків, які брали 

участь в рейтингу, 32 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному 

портфелі), в жодного з 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу або навіть 

збитків. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію 

зниження прибутковості, хоча показники операційного доходу залишались більш-менш 

сталими. 

З найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9-ти місяців 2020 року, 

можемо виділити такі банки: АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Кредобанк», АТ "Креді 

Агріколь Банк", АТ "Укрсиббанк", АТ "КБ "Приватбанк", АТ "АБ "Укргазбанк", АТ "КБ 

"Глобус", АТ "Банк Форвард", АТ "Ідея Банк", АТ, "Укрексімбанк", АТ "Прокредит Банк", АТ 

"Ощадбанк", АТ "Альфа-Банк". 

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен 

Банк Аваль. За 9 місяців 2020 року банк отримав чистий прибуток у сумі 3,121 млрд грн. 

Станом на 01.10.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 7,55%, 

що, як і раніше, в рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі 

банків. 

Стабільно другу позицію в рейтингу надійності займає Кредобанк. За даними НБУ, за 

перші три квартали 2020 року банк отримав прибуток у розмірі 392,053 млн грн, його чистий 

процентний дохід склав 1,299 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 335,471 млн грн. Також, 

станом на 01.10.2020 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, 
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ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 7,3%. За 9 місяців 2020 року 

Кредобанк скоротив частку NPL у кредитному портфелі банків на 1,72 процентних пункти. 

Третю позицію в рейтингу посів банк Креді Агріколь Банк, прибуток якого за 9 місяців 

2020 року склав 680,270 млн грн, а чистий процентний дохід банку — 1775 млн грн. Станом на 

01.10.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку склала 2,79%, що є одним із 

найменших показників серед банків зареєстрованих в Україні і звісно, значно нижче середнього 

показника по банківській системі. 

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке ми 

спостерігаємо до сьогодні, банківський сектор України готовий до негативного сценарію 

розвитку подій. Втім агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання 

частки проблемних кредитів у банківських портфелях. У третьому кварталі банки ще рухались 

по інерції, і багато хто з банків показав зниження частки NPL, хоча прибутки банківського 

сектору скорочувались в основному за рахунок збільшення резервів за кредитами. Фактично, 

зростання резервів вже показує, що якість кредитних портфелів погіршується, але ситуація 

недостатньо критична щоб вплинути на рівень NPL по сектору у цілому. Також агентство 

допускає, що номінально за підсумками 2021 року рівень NPL буде знижено у цілому по 

банківській системі за рахунок розчищення банківських балансів у державних банках. Втім для 

приватних та іноземних банків номінальне покращення статистики може не вплинути на 

реальну якість портфелів, яка вже буде залежати від того сценарію, за яким буде введено 

локдаун у 2021 році. 

Ризик продовжує стосуватися, насамперед, банків, які спеціалізуються на кредитуванні 

населення. Фізичні особи, як позичальники, дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, 

а також рівня безробіття. Опубліковані прогнози по темпах зниження ВВП від МВФ на рівні 

8,2% та від Світового банку на рівні 3,5% вказують на те, що наші міжнародні партнери 

очікують на суттєве скорочення економічної активності в Україні. Втім агентство вважає, що 

2020 рік завершиться зниженням ВВП України темпом до 5%. Ситуацію із зайнятістю 

населення в Україні трохи амортизує близькість Європейського союзу та контрольований 

перетік трудових мігрантів з України до країн ЄС. Втім для вітчизняних банків заробітчани, як 

правило, не є потенційними клієнтами, особливо по кредитних операціях оскільки ті мають 

доступ до сервісів банків європейських країн. Хоча за 2020 рік заробітчани перерахують до 

України майже 11–12 млрд доларів. 

Найбільш негативний вплив короно-кризи буде відчуватись у звітності банків за 

підсумками 2021 року. Підсумки, які зараз показують банки, демонструють, що банківська 

система залишається прибутковою і певним чином все ще рухається по інерції, маючі певний 

запас міцності. Вважаємо, що згортання економічної активності в Україні відбулось дуже 

швидко, а відновлення буде відбуватися досить повільно і не відбудеться у повному обсязі до 

наступної хвилі захворюваності. Саме до такого сценарію потрібно готуватись більшості 

економічних агентів, які працюють на кредитному ринку. 
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КЕШБЕК ЯК ІННОВАЦІЯ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 Купувати в Інтернет-магазинах стало невід'ємною частиною нашого повсякденного 

життя. Багато людей вже давно звикли робити покупки і замовляти послуги через інтернет. 

Тепер, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в усьому світі, спостерігається ще більше 

зростання онлайн продажів. Крім того, можна легко оформити кредит онлайн, якщо коштів на 

покупку не вистачає. Одна з переваг шопінгу в мережі - можливість придбати продукт значно 

дешевше, ніж оффлайн. Інтернет-магазини часто проводять розпродажі, про які можна дізнатися 

з реклами на сайтах або по ТБ. Але є ще один дуже вигідний спосіб заощадити бюджет – 

Кешбек. 

Такий спосіб набагато швидше і простіше, ніж звичайний похід в магазин, до того ж в 

Інтернеті можна непогано заощадити на придбання. Про акції дізнатися дуже просто, достатньо 

підписатися на оновлення та розсилку повідомлень.  

Таке явище як «cashback» стало практично буденним, і здійснювати покупки в інтернет-

магазинах не використовуючи функцію повернення грошей, як мінімум дивно. Особливо якщо 

враховувати той факт, що від клієнта практично не потрібно ніяких складних дій. 

Кешбек – це спеціальні умови, пропоновані клієнтові банком або Кешбек сервісом, суть 

яких полягає в поверненні частини витрачених на покупку грошей. Іншими словами, можна 

сказати, що кешбек – це спосіб економії грошей при покупках тих чи інших послуг. Як правило, 

відсоток повернення грошей не дуже великий (1% – 10%), але за умови регулярних покупок, 

подібна бонусна програма дозволяє значно економити кошти. 

Термін прийшов з Великобританії і США. Вживають його в різних варіантах в залежності 

від джерела запозичення. 

Наразі існує два основних види Кешбека, які постійно на слуху, і просто заповнюють 

собою інформаційне поле інтернет-користувача, це: 

 -Кешбек по банківських картках; 

-Кешбек сервіси для покупок в інтернет-магазинах. 

Суть програми по банківських картках полягає в тому, що клієнту банку надається 

спеціальна платіжна картка з функцією повернення частини витрачених грошей. Залежно від 

банку, і умов бонусної програми, функція кешбек може діяти, як стосовно всіх покупок за 

допомогою карти, так і тільки щодо певних груп товарів або торгових мереж. В середньому 

відсоток повернення по банківських картах коливається в районі від 0.5% до 5%. Бувають 

звичайно і набагато значніші цифри, але там не завжди, все так однозначно. Як правило, 

відсотки типу 10 або 25, прив’язані до певних товарів в конкретних мережах, з якими тісно 

співпрацює банк. 

Кешбек-сервіси – це ще одна можливість економії на покупках через інтернет. Концепція 

даної програми повернення коштів полягає в тому, що інтернет-магазини замість того, щоб 

вкладати кошти в дорогі рекламні компанії, надають Кешбек сервісів значні знижки (або 

переводять певну суму грошей, тут все залежить від внутрішніх схем взаємодії). У свою чергу, 

дані сервіси залучають за своїм посиланням покупців в інтернет-магазини. При здійсненні 

покупки, Кешбек-сервіс отримує відсоток від продажу, і частиною цих грошей ділиться з 

покупцем, якого він привів в магазин. Таким чином, покупець отримує назад частину коштів, 

витрачених на покупку. Схема досить проста і фінансово вигідна для всіх учасників ланцюжка 

купівлі продажу. 
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Зростання популярності Кешбек привів до збільшення числа подібних сервісів на ринку. 

Звичайно більша частина з них виконують чесно свої обов'язки, але є і такі, на які користувачі 

постійно скаржаться. Для того, щоб вибрати відповідний Кешбек-сервіс в Україні, потрібно 

звернути увагу на термін роботи сервісу та його надійність. Покупцям не рекомендують 

користуватися ще не перевіреними і популярними сервісами. Перед тим як реєструватися в 

такому сервісі найкраще почитати про нього відгуки, щоб скласти свою думку. Але слід пам'яти, 

що негативні відгуки будуть завжди, якщо ж їх буде занадто багато то найкраще пошукати 

кращий варіант. 

Кешбек повертають різні торгові точки. З кожним днем їх стає все більше. Наприклад, 

можна відшкодувати відсотки з покупок, зроблених через магазини: Aliexpress, Booking; iHerb; 

Цитрус; Фокстрот, та ін. 

Після переведення в готівку кешбек, можна використовувати його, як звичайні гроші. 

Користувач може збирати кошти, поповнювати ними баланс мобільного телефону, оплачувати 

комунальні послуги або чергові покупки. 

Іноді Кешбек-портали нараховують не реальні гроші, а бонуси. В даному випадку 

накопичені окуляри можна витрачати в магазинах-партнерах, частково оплачуючи ними 

замовлення на сайтах. 

 У країнах з розвиненими банківськими послугами клієнти не бояться оплачувати 

покупки в онлайні і офлайні за допомогою банківських карт. Крім того, український користувач 

в середньому не звик платити за послуги банку, наприклад, щомісячний тариф за 

обслуговування картки. Тому, слід пам'ятати, що Кешбек - це повернення коштів від комісії, і 

тому чим менше банк заробляє на своїх клієнтах, тим менше він здатний їх заохочувати 

бонусами і поверненнями коштів. 

Отже, Кешбек, як одна з бізнес-технологій, схильна до впливу загального прогресу та 

технічних нововведень, внаслідок чого з’являються нові механізми та розробки і процес 

розвитку таких технологій не має визначеного кінця. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 

Мале підприємництво є одним із основних інструментів розвитку національної економіки 

з ринковим механізмом господарювання. Малий бізнес становить основу дрібнотоварного 

виробництва; встановлює темпи зростання економіки, структуру та якісну характеристику 

внутрішнього валового продукту, ступінь демократизації суспільства; сприяє структурній 

перебудові економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує 

насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; 

характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління; формує 
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соціальний прошарок підприємців-власників, основу середнього класу; сприяє осла- бленню 

монополізму, розвитку конкуренції [1]. 

Впровадження жорсткого карантинного режиму суттєво обмежило роботу підприємств. 

Особливо вразливими до економічних наслідків пандемії виявилися представники малого та 

середнього бізнесу. Так, за результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, кожен 

п’ятий малий бізнес в Україні опинився під загрозою закриття. 

Наразі бізнес знаходиться в доволі травматичній ситуації — попри значне скорочення 

доходів, підприємці все ж мають виконувати свої фінансові зобов’язання, які ще й обтяжуються 

додатковими витратами на організацію дистанційної роботи чи транспортування персоналу. У 

малих підприємств ще немає достатнього запасу міцності, щоб дозволити собі деякий час 

працювати у збиток, і тому він потребує посилених засобів підтримки від держави. 

Виживання малого бізнесу є необхідною умовою для відновлення економіки країни після 

кризи. За даними Мінекономіки, у 2019 році частка малих та мікропідприєств у національному 

ВВП становила 16%, а разом з середнім бізнесом — 55%. Малий бізнес — це тисячі робочих 

місць, основа для регіонального розвитку та формування міцного середнього класу. Тож наразі 

важливо втримати малий бізнес “на плаву” та захистити від негативних наслідків пандемії. 

Звичайно, зараз будуть з’являтися нові міжнародні грантові та кредитні програми для 

підприємців, проте бізнесу треба розуміти, що він має підтримку і всередині країни. 

Розпочаті ініціативи з підтримки малого бізнесу можуть стати програмами порятунку 

підприємств під час кризи. Вважаю дуже доцільним рішення розширити можливості 

застосування програми державного кредитування 5-7-9%. 

Для боротьби з наслідками коронавірусу державним бюджетом передбачено 97 млрд 

гривень, що становить 3% ВВП країни. В рамках антикризової програми допомогу зможуть 

отримати люди, які втратили роботу через карантинні заходи. А серед малого бізнесу, згідно з 

опитуванням Асоціації, близько третини підприємств були вимушені зменшити кількість своїх 

працівників. 

Безумовно, у порівнянні з розвиненими країнами в Україні немає економічних 

можливостей впроваджувати обширні програми допомоги. Натомість з боку українського Уряду 

була прийнята низка рішень, які передбачають тимчасові послаблення для бізнесу під час 

карантину. Основною метою таких заходів є максимально можливе скорочення фінансових 

зобов’язань малого бізнесу перед державою, орендодавцями, а також скасування штрафних 

санкцій за невиконання домовленостей із партнерами та фінустановами-кредиторами. Так, на 

період до 31 травня 2020 року запроваджено мораторій на проведення податкових перевірок, а 

сплата податку на доходи фізичних осіб буде відтерміновано з 1 серпня на 1 жовтня 2020 року. 

За таких несприятливих економічних умов існує великий ризик, що частина малого бізнесу 

піде у тінь. Щоб запобігти тіньовій економіці в короткостроковому та довгостроковому періоді, 

були значно збільшені ліміти для фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною 

системою оподаткування. 

Деякі запроваджені заходи допомагають лише частково. Так, на період з 1 березня до 30 

квітня 2020 року фізичні особи-підприємці тимчасово звільняються від нарахування і сплати 

єдиного соціального внеску. Однак це допоможе заощадити лише мінімальні кошти, в межах 

1000 грн. Також Нацбанком були відтерміновані виплати за кредитами, однак не був скасований 

механізм накопичення відсотків. Виходить, що чим довше підприємці затягнуть з виплатами по 

кредиту, тим більшу суму вони повинні сплачувати потім.  

На період карантину також не нараховуються штрафи за несплату комунальних послуг, а 

виплати за іпотечними кредитами будуть відтерміновані. В контексті орендних канікул, слід 

також згадати про скасування податку на землю та орендної плати за земельну ділянку для 

фізичних та юридичних осіб. Хоча деякі підприємці стверджують, що така допомога є більш 

актуальною для великого бізнесу, а не малого. 
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Отже, хоча українська влада й переймається проблемами малого підприємництва, 

масштаби державної допомоги все ж є досить скромними. При наявній підтримці та 

оптимістичному настрої, у малого бізнесу в Україні є шанси подолати кризову ситуацію, хоч і зі 

значними втратами. Треба усвідомлювати, що проблеми малих підприємств не є тимчасовим 

явищем, і не зникнуть із завершенням кризи. 

Перш за все, щоб дати бізнесу часу на відновлення, було б правильно продовжити дії 

пільгових умов і після карантину. Необхідно також поступово переосмислювати наявну модель 

економіки, та почати впроваджувати необхідні структурні зміни, як наприклад перехід на 

цифрові технології чи створення антикризового фонду, бо підтримку малого бізнесу слід 

здійснювати комплексно та на постійній основі. 

Щоб уникнути “напівзаходів”, коли начебто є допомога, але вона не відповідає дійсним 

потребам компаній, необхідно враховувати думку представників малого бізнесу та відстежувати 

їх потреби та проблеми. Такі дослідження регулярно здійснюються в рамках Unlimit Ukraine – 

проєкту з розвитку малого та мікробізнесу на базі Європейської Бізнес Асоціації. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Добровільне медичне страхування - це один із спосіб отримати на вищому рівні медичну 

допомогу.  

За характером медичне страхування є формою захисту інтересів громадян на випадок 

втрати здоров’я з будь-якої причини. ДМС включає відшкодування: оплату медичної допомоги 

та інші витрати, пов’язані з підтримкою здоров’я. 

ДМС може бути індивідуальним або колективним: 

- Індивідуальне страхування, страхується окремими громадянами, які уклали договір 

страхування зі страховою компанією для себе або третьої особи за рахунок власних коштів. 

- У випадку колективного страхування страхувальником є підприємство, організація чи 

установа, що укладає зі страховою компанією договір про страхування своїх працівників чи 

інших осіб (членів сім'ї працівників, пенсіонерів ) за рахунок своїх коштів [1].  

Добровільне медичне страхування визначає обсяг медичних послуг, можливість вибору 

умов надання медичної допомоги тощо. Програми добровільного медичного страхування 

розширюють можливості та покращують умови надання профілактичної, медико-діагностичної 

та реабілітаційної допомоги [2] .  

Договір добровільного медичного страхування може включати, зокрема: 
- ширше право вибору застрахованих пацієнтів з лікувальних закладів, лікарів для 

обслуговування; 
- поліпшення умов утримання застрахованих осіб у лікарнях, санаторіях, амбулаторіях; 

https://eba.com.ua/unlimit-ukraine/
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- надання спортивних та оздоровчих послуг та інших засобів профілактики; 
- продовження госпітального патронату та догляду за хворими вдома; 
- діагностика, лікування та реабілітація методами нетрадиційної медицини; 
- розвиток системи сімейних лікарів; 
- страхування виплат з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологів та материнства на 

вигідних умовах відповідно до умов та розміру грошової допомоги. 
Розглядаючи ситуацію розвиткуринку добровільного медичного страхування, можна 

спостерігати те що, премії порівняно з 2019 та 2020 роком виросли майже у всіх страхових 
компаній, винятком є страхові компанії такі, як «Нафтогазстрах» та «Колоннейд Україна». Якщо 
розглядати виплати, то тут ситуація трохи інша, у 50% розглянутих страховиї компаній виплати 
збільшились, але також у 50% вони мають потенціал для зменшення (табл. 1) . 

Таблиця 1 Фінансові показники страхових компаній з добровільного медичного 
страхування [3] 

№ Страхова компанія Премії, тис.грн. Виплати, тис.грн. 
2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

1 «УНІКА» 557 701 598 345,0 257 208 286 380,0 

2 «ПРОВІДНА» 401 722 490 036,9 225 989 266 207,7 

3 «ІНГО Україна» 257 944 340 713,0 133 817 157 783,0 

4 «ARX» 239 427 286 161,2 117 255 113 374,6 

5 «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» 214 731 250 966,8 171 600 132 448,6 

6 «НАФТОГАЗСТРАХ» 182 031 167 764,0 124 149 81 939,9 

7 «КРАЇНА» 128 030 144 926,2 77 200 90 141,8 

8 «УСГ & ГЛОБУС» 127 869 154 243,8 99 945 94 327,3 

9 «PZU Україна» 107 430 129 981,0 58 273 60 994,6 

10 «КОЛОННЕЙД Україна» 100 164 81 649,0 52 126 36 187,0 

 
На все це вплинула пандемічна ситуація, яка створилась у 2020 році. Пандемія 2020 року 

змінила звичний ритм і спосіб життя кожного громадянина. На разі дані зміни продовжують 
впливати на ситуацію у всіх сферах діяльності. Ринок страхування не є винятком. Крім того, 
страховим компаніям довелося швидко змінити напрям продажів та обслуговування споживачів 
та товарні лінійки. Завдяки цьому експерти прогнозують ріст страхового ринку в 2021 році на 
15% [4] . 

У травні 2020 року запустили програму ДМС із покриттям COVID-19. Особливість 
програми полягає в тому, що страхові компанії супроводжують клієнтів на всіх етапах 
лікування і виплачують не тільки після одужання пацієнта. Деякі трахові компанії пропонують 
таку програму для невеликих груп з 10 осіб і на даний час користується великим попитом. І в 
результаті, порівняно з минулими роками премії медичного страхування багатьох страхових 
компаній зросли. На разі програма ДМС є однією із найкращих в портфелях багатьох страхових 
компаній. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО- 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Фінансово-економічна безпека підприємства – досить нова категорія в економічній науці, 
адже раніше більша увага науковців була направлена в напрямок економічної безпеки країни в 
цілому. На сьогодні ж ефективне управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
сприяє розвитку вітчизняних фірм, а тому питання оцінки рівня фінансово- економічної безпеки 
підприємств, в тому числі закладів готельно-ресторанного господарства, є досить актуальним [1; 
2, с.113]. 

Безперечно, ефективність управління фінансово-економічною безпекою підприємств 
досягається завдяки численним результатам досліджень вітчизняних та закордонних теоретиків 
та практиків, в тому числі Г.В. Погорілої, Н.М. Давиденко, В.В. Вувуда, Л.А. Кулікової, Б. Роні, 
В.А. Воропай, Н.В. Бондарчука, М. Гуменчука та інших. Але залишається недостатньо 
розглянутою проблема оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств готельно-
ресторанного господарства України в сучасних економічних реаліях.  

Тому метою дослідження є розкриття теоретичної сутності поняття фінансово- 
економічної безпеки підприємств та визначення найбільш оптимальної методики оцінки 
фінансово-економічної безпеки підприємства готельно-ресторанного господарства. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: розкрити зміст і 
сутність управління фінансово-економічною безпекою підприємства; дослідити сучасні методи 
оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств; визначити найбільш оптимальну методику 
оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного господарства. 

В науковій літературі маємо велику кількість визначень поняття фінансово- економічної 
безпеки підприємства. Так, науковець Г.В. Погоріла характеризує загалом процес управління як 
необхідну умову функціонування будь-якого підприємства [2, с.113-116]. За результатами 
наукових досліджень Н.М. Давиденка фінансово-економічна безпека підприємства – це певний 
фінансовий стан підприємства, що містить ефективний набір інструментів, методів та прийомів, 
а також характеризується фінансовою стабільністю, що дозволяє підприємству міцно займати 
свою нішу та протистояти негативним впливам і загрозам середовища функціонування, 
використовуючи наявні ресурси, що є у власності підприємства [3, с.51-58].  

Виділяють такі складові фінансово-економічної безпеки: фінанси підприємства та 
економічна складова. Фінансову складову науковці розглядають як здатність підприємства 
впроваджувати ефективну фінансову стратегію. Економічна складова включає в себе 
інтелектуальну складову, кадрову, технічну та технологічну [4, с.86-88]. 

Незважаючи на велику кількість трактувань поняття фінансово-економічної безпеки 
підприємства, на нашу думку, не слід забувати, що кожне підприємство є специфічним і 
унікальним, а тому для підприємств готельно-ресторанного господарства своя специфіка 
управління фінансово-економічною безпекою. За визначенням Б. Роні, фінансово- економічна 
безпека підприємства готельно-ресторанного господарства – це стан захищеності життєво 
важливих інтересів закладу від внутрішніх і зовнішніх загроз, сформований адміністрацією і 
колективом або відповідними службами закладу шляхом реалізації системи заходів правового, 
економічного, організаційного, інженерно-технічного і соціально-психічного характеру [5]. 

Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства готельно- 
ресторанного господарства можна поділити на такі етапи: чітке визначення фінансових інтересів 
підприємства; прогнозування можливих загроз і збитків та розробка заходів щодо їх 
запобігання; оцінка поточного рівня фінансово-економічної безпеки закладу; порівняння 
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результатів оцінки із пороговими значеннями показників фінансово-економічної безпеки; 
планування бюджету забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; реалізація 
запланованих заходів; контроль підтримки безпечного стану; зворотний зв'язок шляхом 
корегування вже розробленої системи заходів. 

 У процесі реалізації управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
готельно-ресторанного господарства важливого значення набуває саме оцінка поточного рівня 
безпеки закладу. Науковець В.А. Воропай виокремила такі підходи щодо оцінки фінансово-
економічної безпеки підприємств: індикаторний, на основі прогнозування банкрутства, 
програмно –цільовий, ресурсно-функціональний, системний, на основі економіко –
математичних методів та моделей, експертних оцінок [6. с.190-195]. Кожен з даних підходів має 
як переваги, так і недоліки. На нашу думку, в оцінці рівня фінансово- економічної безпеки 
підприємств готельно-ресторанного господарства зручним є інтегральний підхід, який поєднує в 
собі метод експертних оцінок та є досить інформативним у процесі управління закладом. 

 Тому пропонуємо власну методику в рамках даного підходу, сутність якої полягає у 
наступному. Група експертів оцінює за шкалою від 1 до 5 балів фінансово-економічні показники 
підприємства готельно-ресторанного господарства: фінансові, технічні, інтегральні, соціальні, 
виробництво послуг (табл.1). У графу 3 ми включили саме ті показники, які на нашу думку, 
важливо було б оцінити. В результаті розрахований інтегральний показник порівнюється з 
пороговим значенням (100 балів) та робиться висновок щодо поточного стану закладу. До речі, 
оцінки по фінансовій групі експерти ставлять згідно попередньо розрахованих показників 
фінансового стану підприємства за методикою науковців Н.В. Бондарчука та М. Гуменчука [7]. 

Таблиця 1. Оціночна таблиця фінансово-економічної безпеки підприємства готельно- 
ресторанного господарства 
Індикатори фінансово 
–економічної безпеки 

Ум. 
позна
ч. 

Характеристика складової Фактична 
оцінка 
експерта 

1 2 3 4 

Фінансовий індикатор Ф Платоспроможність 1-5 

Ліквідність 1-5 

Ділова активність 1-5 

Фінансова стійкість 1-5 

Технічний індикатор Т Ступінь відповідності обладнання сучасним вимогам ринку 1-5 

Наявність ресурсозберігаючих технологій 1-5 

Оснащеність та якість приміщень  1-5 

Відповідність послуг стандартам якості 1-5 

Індикатор виробництва 
послуг 

ВП Реальний рівень завантаження 1-5 

Частка нових послуг у загальній їх кількості 1-5 

Наявність корпоративної культури  1-5 

Конкурентоздатність послуг 1-5 

 
 
Інтегральний 
індикатор 

І Наявність стійких зв’язків із контрагентами 1-5 

Логістичний фактор 1-5 

Лояльність місцевих органів влади до компанії, яка обумовлена 
інтегрованістю 
компанії в інфраструктуру регіону 

1-5 

Наявність та можливість державного замовлення у компанії 1-5 

Соціальні індикатори СІ Кваліфікованість персоналу 1-5 

Якість управління 1-5 

Наявність кадрового резерву в регіоні 1-5 

Наявність відповідної інфраструктури для навчання підвищення 
кваліфікації існуючих кадрів 

1-5 
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*Джерело: складено автором  
Інтегральний показник розраховується за формулою: 
 ІП = аΣФ+bΣТ+cΣВП+dΣІ+eΣСІ (1) 
де ΣФ, ΣТ, ΣВП, ΣІ, ΣСІ – сумарні бальні оцінки за кожною складовою фінансово- 

економічної безпеки підприємства на основі методу експертних оцінок; 
а,b,c,d,e – вагові коефіцієнти кожної складової в залежності від їх важливості в системі 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Для підприємств готельно-ресторанного господарства ми пропонуємо вагові коефіцієнти, 

що наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 Вагові коефіцієнти для підприємств готельно-ресторанного господарства  

Ваговий 
коефіцієнт 

Сфера 
послуг 

а 0,3 

b 0,3 

c 0,1 

d 0,1 

e 0,25 

*Джерело: складено автором 
Можна стверджувати, що чим ближчий інтегральний показник до 100, тим вищий стан 

захищеності закладу від загроз, а тому вищий рівень фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

Таким чином, оцінка фінансово-економічної безпеки посідає важливе місце в процесі 
управління підприємствами готельно-ресторанного господарства. Зручність інтегрального 
методу полягає у доступності інформації для аналізу, швидкості розрахунків, можливості 
виявлення резервів покращення рівня фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом 
порівняння показників, наприклад, фінансового стану із нормативними межами. Подальші 
дослідження мають бути спрямовані на застосування запропонованої методики в практиці 
діяльності сучасних закладів готельно-ресторанного господарства. 
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