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НАУКОВІ СТАТТІ ТА ДОПОВІДІ

PECULIRIATIES OF CASH FLOW BUDGETING IN 
THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES

Aranchii V.I., 
Ph.D. in Economics, Professor,

Poltava State Agrarian Academy

Annotation. The peculiarities and approaches used in the budgeting process for the 
management of agricultural enterprises are considered. The main goals of the budget process and 
the directions used in the process of cash flow budgeting are determined. A system of the main types 
of current financial plans is proposed.

Key words: budget, cash flows, budgeting, financial plan, planning, solvency.

An important condition for the successful operation of agricultural enterprises is 
the development of a cash flow budget, its analysis and control. In market conditions, 
this strategy is particularly topical, as constantly changing external conditions 
require flexible planning, making it possible to professionally manage the incoming 
and outcoming cash flows of an enterprise in order to maximize profits. Cash flow 
budgeting results from the need to make urgent decisions on what should happen in 
the future and is aimed at forming the long-term development of an enterprise. In 
addition, budgeting, as a process, refers to the business and organizational function 
of management with the orientation of strategic management of financial and 
economic development. 

Budget (English word “budget” – literally “bag”) is an estimated document of 
cash receipts and expenditures for a certain period (year, quarter, month), which 
outlines the quantitative characteristics of a business plan. Budgeting represents 
a process of determining the optimal directions for the use of income and the 
formation of enterprise expenditures in the course of its financial and economic 
activities and is designed for a specific period of time. In this context, budgeting 
covers the development of budgets (plans), the organization and control of their 
implementation [7]. 

The use of budgeting indicates a high level of management of any enterprise, 
the compliance of its management system with modern requirements and operating 
conditions. According to experts, in Ukraine, there is still no understanding that 
most problems arise due to the inability to manage resources and apply modern 
management approaches.

Based on expert estimates, the negative financial results, low solvency and 
liquidity are due not only to objective reasons (transformation of forms of ownership, 
imperfect legal framework, structural economic conversion), but also significant 
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miscalculations in the management of enterprises.
Due to the introduction of budget systems or their elements, the situation in the 

processing industry as a whole is improved, including the improvement of solvency of 
enterprises, making reasonable management decisions based on budget information, 
increasing financial efficiency, intended use of resources, planned organization of 
revenues and expenditures, increasing the level of coordination and increasing the 
level of investment attractiveness of the agricultural sector of the economy.

At present, the methodology of budgeting, which is covered in the works of 
leading national and foreign authors, has significant differences in theoretical and 
applied aspects of budgeting [1]. The vast majority of authors incline to an opinion 
that budgets should be understood as an estimate in which the list of expenditures 
accompanied by the operation of a particular object, or a particular activity, but 
based on the essence of budget, in our opinion, it is a balance plan of an enterprise 
that contains two parts: planned needs and planned resources to meet the needs. 
Hence, budget is a balanced financial and production plan of an enterprise that 
ensures the optimization of synchronicity of revenues and expenditures with their 
control, while an estimate is a detailed elaboration of budget – its element, i.e. the 
element by budget sections and is distributed by directions based on schedules. 

The formation of enterprise budgets should be based on the main goal – the 
information support in the management system. According to the main budgeting 
processes of an enterprise (revenue and expenditure budget, cash flow budget,  budget 
of assets and liabilities – financial budgets), the leading place, in our opinion, should 
be occupied by the cash flow budget that serve and meet the needs of the financial 
and production cycle of producers. Influencing the income generation through the 
sale of products (incoming cash flows), forming the material and technical facilities 
of an enterprise (outcoming cash flows) and creating property capital (assets and 
liabilities), cash flows act as indicators of financial budgets of an enterprise and, 
therefore, are subject to detailed planning by their types and movement. In this case, 
the revenue and expenditure budget and the budget of assets and liabilities set the 
pace for the cash flow budget, i.e. there is an inverse relationship between financial 
budgets, which represents a certain cyclical process of an enterprise activity. In 
other words, the cash flow budget acts as an “intermediary” among the financial 
budgets of an enterprise for the saturation and use of financial resources. (Fig. 1). 

In the process of cash flow budgeting it is necessary to determine its direction:
1. The goal of an enterprise for the long run (synchronization, optimization of 

cash flows, positive balance).
2. The mechanism for achieving the goal (selection of strategy).
3. The quantity of required financial resources by periods (operative planning).
4. The control over the implementation of planned indicators.
5. Budgeting represents a process of developing plans and targets for the 

formation of cash flows by their type in an enterprise activity for a future period and 
forms a basis of the mechanism for their management.
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Fig. 1. The general scheme of cash flow budgeting.
Source: [author’s own research based on 2, 5, 6].

Budgeting of cash flows of an enterprise is an integral part of its internal planning 
and is based on the use of three main systems:

1. Forecasting of the main target movement of cash flows.
2. Current planning of cash flows.
3. Operative planning of cash flows.
Each of these cash flow planning systems has a certain period and its own forms 

of implementation of its results (Fig. 2).

Fig. 2. The system of cash flow budgeting and forms of implementation of its results.
Source: [author’s own research based on 3,4].
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The entire cash flow budgeting system is interconnected and implemented in 
a certain sequence. Thus, a primary initial stage of budgeting is forecasting of the 
main target movement of cash flows in a general system of the financial strategy of 
an enterprise, which defines the tasks of their current planning. In its turn, current 
planning of cash flows lays the foundation for the development of operative planning 
tasks by types of their formations [6].

The forecasting of the target parameters of cash flow movement is carried out 
in the process of developing the overall financial strategy of an enterprise. As such 
a target of cash flows, there is an opportunity to establish: the minimum level of 
profitability by operating activities of an enterprise; the ceiling of input intensity of 
production; the minimum level of absolute and current solvency.

The system of current cash flows planning is based on the development of 
important target parameters of their movement. Planning consists of the development 
of specific types of current financial plans, which reflect the planned indicators of 
cash flows, specifying them by types for the current period (Fig. 3).

Fig. 3. The system of the main types of current financial plans.
Source: [author’s own research based on 3,6].

Planning of income and expenditures by the main activity is one of the main 
types of the current financial plan of an enterprise and is the starting point for the 
development of other types of current planning. The purpose of developing this 
plan is to determine the amount of net profit from the production activities of an 
enterprise, which serves as a basis for the formation of cash flows. In the process 
of developing this plan, it is necessary to make a direct connection between the 
planned indicators of income from sales, expenditures, tax payments, balance and 
net profit of an enterprise. 

The plan of cash flow receipts and expenditures reflects the results of the 
consolidated forecast of cash flows of an enterprise. The purpose of developing 
this plan is to ensure the constant solvency of an enterprise for the planned period. 
In addition, the plan should ensure the balance movement of cash flows (balance 
at the beginning of the period + receipts - expenditures = balance at the end of the 
reporting period).

The balance plan reflects the results of forecasting the composition of assets, 
liabilities and equity at the end of the planning period. The purpose of developing 
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the balance plan is to determine the growth of assets by their type with the provision 
of internal equilibrium (liabilities) and the formation of an optimal capital structure,  
which will ensure the functioning of cash flows in a future period. Indicators of the 
balance plan will enable to determine the final results in the formation of cash flows 
of an enterprise providing the ability to specify the efficiency of their movement.

Thus, the system of operative planning of cash flows consists in developing a 
set of short-term planning tasks with a detailed elaboration of the main directions 
of their implementation. The development of planned tasks is aimed at the gradual 
solution of two problems – to determine the volume and composition of outcoming 
cash flows, which are associated with production activities, and to provide the cost 
of production activities with cash resources. In this context, in our opinion, the 
process of operative planning should be flexible, which guarantees a continuous 
functioning of operative planning of cash flows with the formation of a basis for 
continuous monitoring of the results of this management.
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The modern transformation of enterprises into economic entities of the new 
system of market relations affects all aspects of transformation processes and is a 
key factor in achieving both microeconomic and macroeconomic goals of market 
reforms. Restructuring is the most important factor in the development of local 
and global transition of the national economy. In modern conditions, it involves 
not only market but also civilizational transformation, the result of which is the 
formation of a “new” enterprise, adapted to the realities of the information society. 
Macroeconomic, sectoral and regional reforms directly depend on the results of the 
primary link of restructuring. Internationalization and globalization of enterprise 
activities, the possibility of which is provided by their comprehensive restructuring, 
are considered as a factor in the integration of the national economy into the world 
economic system. Their restructuring affects the social sphere of society at both 
local and national levels, forms the structure of employment, quality of life, social 
stability and economic security. 

Examining the concept «restructuring», it is necessary to select a few constituents 
which determine its economic essence. In our view, firstly, it is the maintenance 
of the process of restructuring; secondly, the object of restructuring; thirdly, the 
reasons (factors) for restructuring; and, fourthly, the purpose of restructuring. The 
research conducted provides evidence that, although the aims of the restructuring 
process of an enterprise can certainly differ, the basic ones tend to be:

– increase in financial firmness;
– increase in the competitiveness of products, production processes or the 

enterprise;
– improvement of management and increase in production efficiency;
– increase in the worth of the enterprise and growth of business value;
– change of property partition and control over activity of enterprise;
– bringing in investments for production and an increase of the investment
– attractiveness of enterprise;
– production of more modern products;
– increase in efficiency of functioning; 
– the exit of the enterprise from the crisis.
Basic pre-conditions of this paradigm of restructuring are: 
– complication of market relations and strengthening of competition;
– market globalization and development of new information technologies;
– distribution of logistic approaches in the economy;
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– formation of clusters;
– formation of new types of enterprises (extended enterprises, resource-saving 

enterprises, horizontal enterprises, flexible enterprises) 
The distinguishing features of the modern stage of enterprise restructuring are:
– variety of forms of enterprise organization;
– flexible structure, oriented to immediate reactions to changes in the external 

environment; 
– development of horizontal corporations and network organizations; priority of 

external connections and the wide use of logistic principles of running businesses. 
If the traditional approach to the restructuring of enterprises derives from an 
analysis of the cooperation of enterprises (internal environment) with their external 
environment, then the modern (Integrationreorganization) approach examines 
the co-operation of three interconnected components: the external environment; 
business-surroundings; and the internal environment.

It should be noted that the content of the notion “restructuring” has changed 
over time. If in the early stages a simplified approach prevailed where restructuring 
was seen as a way to adapt to market demands [10] or as a partial manifestation 
of resource mobilization processes within reorganization measures, then later 
much more complete, generalized approaches [1] appeared, according to which 
restructuring means the comprehensive change of methods and conditions of 
operation of enterprises in accordance with market conditions and enterprise 
development strategy [6]. The existence of different approaches can be explained 
by the fact that for economics the restructuring process is a relatively new object 
under study. 

Considering the classical and modern approaches [1, 5, 6, 7, 8, 10] it is obvious 
that the main features of restructuring are: 

– making changes in the structure of the economy management of an enterprise;
– focus on improving the efficiency of an enterprise;
– restructuring is an appropriate response to changes in the external environment 

of an enterprise;
– system nature of implementing the process, which consists in making changes 

in all aspects of an enterprise.
In a general sense, restructuring is changes in the internal organization of an 

enterprise that occur due to the changes in the external environment, aimed at 
improving the efficiency of operation. 

However, often the essence of restructuring is reduced only to the changes in 
organizational and production structure or to the delay of payments on debts, the 
changes in terms of credit. At the same time, the effective operation of an enterprise 
largely depends on how all its elements are adapted to the external environment. In 
this regard, restructuring is a set of interrelated changes that cover all or most elements 
of the internal organization of an enterprise. The components of a comprehensive 
restructuring of an enterprise are organizational and legal, technological, property, 
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financial restructuring, as well as restructuring of personnel and management.
Organizational and legal restructuring is a change in the production structure 

and legal status of enterprises. Practically, this direction of restructuring is realized 
by the organization of self-supporting divisions, the creation of affiliates and 
subsidiaries on the basis of structural divisions, the allocation of structural divisions 
and units from the structure of an enterprise. This is equally acceptable for productive 
facilities, as well as for social infrastructure facilities and subsidiary farming [4]. 

Technological restructuring is a change in technology of production, works 
and services. The need for such restructuring arises when the demand for products 
produced by an enterprise decreases, resulting in difficulties with their sales. 
This situation is typical for enterprises in which there is a mismatch between 
the nomenclature and range of products and the solvency of demand, loss of 
competitiveness; as a result, products cannot be sold not only on foreign but also 
domestic markets. 

In modern economic conditions, technological restructuring can be carried out 
in the following directions: 

– change in the nomenclature and range of products;
– improvement of product quality;
– introduction of new technologies;
– replacement of fixed assets [3, 4].
Technical and technological restructuring deals with the modernization or 

replacement of obsolete fixed assets, the introduction of new technological 
processes, the investment of measures aimed at better use of production capacity 
and other resources of an enterprise. Closure (liquidation) of divisions and even 
enterprises can be considered as a component of this type of restructuring. A 
broader definition of technical and technological restructuring may involve regional 
relocation of production capacity to take certain strategic advantages, which are 
manifested in lower wages, higher qualifications of personnel, a prospective 
market, better infrastructure and other factors that can be used when changing the 
location of business. This type of restructuring does not significantly increase the 
efficiency of economy management, unless it is accompanied by additional changes 
in the organization, management, development of marketing and product policies, 
as well as without the implementation of policies to stimulate competitiveness of 
production [4, 5]. 

Property restructuring is a change in the volume and composition of the company’s 
assets. The need for such a direction of restructuring is primarily accounted for by a 
mismatch of the demand for products manufactured by an enterprise. The transition 
to the market economy revealed a lack of real demand for certain products or excess 
of supply over demand. In addition, the crisis in the economy has led to the decrease 
in demand for almost all products. These factors have determined the availability of 
excess production capacity and, consequently, property. 

Property restructuring can be carried out by leasing surplus property, by 
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alienating it, as well as by deactivating the production capacity of an enterprise. 
The choice of the way of property transformations depends on the peculiarities of 
the internal organization of an enterprise, as well as on the specifics of the external 
environment. 

Management restructuring is a change in the organizational structure of 
management. In practice, this direction is implemented by eliminating or creating 
new services, departments, offices, as well as by changing their subordination. 

Currently, the creation of marketing services, logistics departments and public 
relations divisions are the most active for domestic enterprises. This is accounted 
for by the fact that in the administrative-command economy, enterprises operated 
in accordance with the concept of sales, according to which the sale of products 
is subject to production: what is produced – that is sold. The transition to the 
market economy and the resulting change in the external environment necessitate 
the operation of enterprises following the customer-oriented concept, according 
to which production is subordinated to the needs of consumers. This requires of 
economic entities to study consumer demand and conduct a relevant marketing 
research. 

The need to sell products according to market laws requires the creation of a 
developed network of trade enterprises, agents, brokers, dealers and more. 

The main aspects of management restructuring are:
– reorganization of an enterprise on the basis of its decentralization, creation of 

centers of responsibility (business units);
– introduction of new management methods;
– organization of new (including international) sales and marketing offices;
– optimization of the number of employees;
– personnel training and retraining;
– development and implementation of schemes to increase performance 

motivation [2, 4, 5].
Personnel restructuring is a change in the number, team and qualifications of 

workers, the acquisition of new competencies by them. This direction is implemented 
through the preservation, reduction or creation of new jobs, or through advanced 
training of personnel. The need for personnel restructuring is explained by the fact 
that when re-profiling production, phasing out of certain types of products, there is 
a need to lay off a large number of employees. 

Financial restructuring is a change in capital structure. It includes capital 
reorganization and subsequent recapitalization. Capital reorganization is aimed at 
changing the structure of debts and is carried out by selling doubtful bad debts, 
enforcing property rights of creditors by exchanging debts for debtor’s shares and 
government securities, through gradually repaying part of the debt or deferring 
non-payment. Under the agreement of an enterprise and to the best of ability of 
local budgets, financial restructuring may also involve the gradual transfer or sale of 
social infrastructure objects to local authorities. Recapitalization is carried out after 
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the reorganization of capital and aims to provide an enterprise with new capital, 
either by obtaining new loans or by increasing equity. A special role in financial 
restructuring belongs to the creditors of an enterprise (banks, financial companies, 
suppliers of raw materials and complimentary articles) [4]. 

Considering these directions of restructuring, in our opinion, compulsory and 
optional restructuring should be distinguished. Compulsory (enforced) restructuring 
is carried out by the decision of the owner of an enterprise providing that the level 
of its performance does not suit the owner. Optional restructuring is carried out at 
the request of the management of an enterprise in order to increase the efficiency 
of economy management with the consent of the owner of an enterprise. In modern 
conditions, compulsory restructuring should be carried out at those state-owned 
enterprises that have an unsatisfactory balance sheet structure and are insolvent for 
more than 6 consecutive months. Restructuring of such enterprises should be aimed 
at restoring their solvency, improving the efficiency of economy management and 
gradual overcoming a crisis. Restructuring is carried out according to the program 
developed by the management of an enterprise. Thus, it confirms the ability, 
readiness and ability to adapt an enterprise to the changed external environment. 

In general, restructuring involves performing the main tasks of an enterprise:
– evaluation of a market situation and opportunities and threats of an enterprise;
– comprehensive business diagnostics of an enterprise;
– determination of the goal of an enterprise;
– determination of priority areas of the activity;
– identification of sources of technology, financial and economic resources, 

personnel, etc.
– determination of the expected effect, main risks and ways to minimize them [9].
Domestic enterprises, in contrast to the enterprises of developed countries, where 

restructuring is carried out regularly, face the task of transforming, and even, in fact, 
creating completely new management structures, systems and management methods. 

That is why, regardless of the direction of restructuring of an enterprise, it is 
necessary to correctly determine the principles to carry out this transformation. In 
this case, the main purpose of restructuring should be to find sources of enterprise 
development based on the development of its competitive potential, and broadly 
speaking, restructuring should: 

– anticipate the complexity of transformations and changes rather than changes 
in only one functional area (marketing, finance, production);

– become a permanent management tool rather than the implementation of a 
one-time event;

– combine property transformations as an element of changes and be subject to 
modification and adjustment during implementation.

Therefore, at restructuring of an enterprise, it is necessary to meet the following 
requirements:

– preservation of the formed scientific, technological, production and personnel 
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potential;
– congruence of interests of all parties (stakeholders, employees, managers, 

creditors, location, etc.);
– solving problems of debt repayment (primarily by means of the budget, state 

non-budgetary funds, the subjects of regional natural monopolies, your employees 
– on salaries and wages);

– increase in real revenues (primarily to the city budget) and to state non-
budgetary funds;

– maximum possible preservation and creation of new jobs;
– protection of stakeholders’ rights;
– respect for the rights of employees provided by the current legislation, 

collective contracts, agreements [2, 4, 5, 9, 10].
The critical analysis of scientific views and the practical use of the notion 

“enterprise restructuring” indicates its meaningfulness, multidimensionality, 
absence of a unified approach to defining the essence. Based on the analysis of 
the content of this notion in the scientific and business literature, restructuring 
is specified as broad tools of functional and structural transformations (assets 
structure, functional structure (production, financial and investment, marketing one, 
personnel management, management system) and organizational and legal form of 
an enterprise), aimed at achieving the goals of bringing an enterprise out of a crisis 
and improving its financial and economic condition, performance, crisis prevention 
and promotion of competitiveness; creating unique competitive advantages, 
increasing the market value of an enterprise.
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Annotation. Current trend of project management shows the sustainability becomes a 

new school in this field. On the other hand, there is a lot of research in the usage of Big 
Data, Text analysis, Text mining, and Natural language processing (NLP), but there is no 
direction of using technology in project field. Moreover, the business model improvements 
are behind technological advancement. For these reasons, this paper reviews the literature 
of sustainability as well as technological advancement and use of big data, text analysis 
and natural language processing in project management. The narrative literature study and 
review has been used to develop a business model canvas to address the circular economics 
and digitalization aspects in project management.
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innovation, circular economy, circular value proposition. 

Introduction and literature. Traditionally, the mechanism of delivering 
professional services for one time with unique characteristics called project 
management and the project manager is responsible for managing directing and 
controlling the project and deliver the deliverables of the project [1,2]. Project 
managers are responsible for project planning, estimations of time and costs, create 
schedules, coordinating between stakeholders, and control the project plans [1,3,4].

Even though, the project managers and project management time education and 
model have been developed dramatically in the last decades but still project managers 
have difficulty to deliver efficient and effective project services [5-8]. The project is 
complex business and project managers are facing the complexity in the services, the 
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volume of details and non-transparency in the project environment lead the project 
managers to solve the problems when they occurred in the project [8,9,10]. The 
project size and the number of the project lead by one project manager is also another 
factor which would cause inefficient and ineffective project service [5-8].   

Poor controlling the project changes are limits project managers to commit to the 
project plans [11]. Intense project change control system is vital for the successful 
project [12]. Also, some researches see the project as information processing 
systems [13,14,15] and the role of IT tools in projects and among project methods 
[16,17]. The project management systems are increasingly used in the project [18] 
and it remodels the pace and complexity of the projects [19].  Also the challenges 
to projects: “heavy formality of several of the techniques to manage large-scale, 
one-time, non-routine projects” [12]. Project managers can tackle with project 
information complexity with big data analysis [20]. 

When we looking at the project we can see the project is a field for dealing 
with ambidexterity [21,22,23], “describe organizational ambidexterity is a form of 
dynamic project capabilities” [24]. Also, reference 8 linked the ambidexterity to 
flexibility and stability in project governance. As Whyte et al 2016 and Ekambaram 
et al 2018 pointed out the big data analysis can help project managers to tackle with 
project complexity and deliver more efficient and effective project services [20,24]. 
Big data is an area of rapid development [20,25]. 

Due to global population growth, economic improvement and change in human 
lifestyle the usage of natural resources increased in the last decades, dramatically [26]. 
According to Keszi Szeremlei, A., Magda, R. sustainable economy is able to mobilize 
new resources, thus it is possible to expand the resources [60]. Economic development 
expands the availability of work and the ability of individuals to secure an income 
to support themselves and their families. Economic development includes industry, 
sustainable agriculture, as well as integration and full participation in the global 
economy. Social and economic developments reinforce and depend on one another for 
full realization [61]. 

As result, managing the environment and sustainable production become 
the vital aspects in our industries. Project management and project business are 
not considering and sustainable business [27,28]. The projects outcomes quality 
of sustainability has been assessed by different researches [29,30,31], but these 
assessments did not cover integration project management perspectives into 
sustainability aspects [32]. Silvius et al 2012 went into integration project 
management and sustainability factors [33]. Pasian and Silvius in 2016 suggested 
the sustainability should be a new school of project management and Silvius 2017 
introduced sustainability as a new school of project management [34,35]. 

“Sustainable business” is financially stable and independent initiative, on the 
other hand, “Business for sustainability” tries to do value proposition with social 
and environmental consideration [36]. Innovation in industry compare to the 
innovation in business model can play a significant role in establishing sustainable 
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corporations [37]. Sustainability is an emerging field of research studies [38,39]. 
The technological advancement and product development are not ensuring 
the companies market competitiveness and structural concern are play a more 
significant role [40]. In the last 15 years, the structural perception becomes the part 
of the business model research study [41].  

A project manager cannot deliver efficient and effective project services and the 
information and data in the project grows dramatically in the last decades. In the 
other hand, due to the human activities environmental impacts, the sustainability 
awareness has been increased. Now a day, for improving the performance to meet 
the economic and environmental aspects, it doesn’t need to invite new technology, it 
just needs to adjust the correct business model to the requirements. Here the business 
model canvas for project management is presented. The first section of the paper is 
about the introduction of the problem and review the literature of the research, the 
second section introduces the methodology. Narrative literature review and study 
has been used to review the background and analysis the problem, and the business 
model canvas has been used to present a new business model. This section followed 
by the last section as a conclusion and at the end, the recommendation and future 
study are presented in section four. 

Methodology. This paper is based on narrative literature study and review, in 
this method researcher for the better understanding of the topic looks at multiple 
studies of the topic and make comprehensive interpretation of the study based on 
researcher’s experiences [42,43]. Or in some reference there is another definition for 
narrative literature study; which it is helping the researches to define and determine 
the research question, hypotheses and or research questions, it is also helpful to 
develop theoretical or conceptual frameworks [44]. This methodology compares to 
systematic literature review seems more informal [45]. 

And for developing a business model for project management in digitalization 
era with circular economies and sustainability concepts the Business model canvas 
which has been presented by Osterwalder and his colleagues is used [46]. This 
method is the most widely used among other business model types [47]. which 
may be used in different economies and different sectors [48]. To look at the 
application of business model canvas we can see the triple-layered business model 
canvas introduced with case study of Nespresso’s business model in 2016 [49], 
in same year the other researcher used the integration of roadmap and business 
model canvas for beverage industry and as case study the researchers reviewed 
more than 1500 industries across several countries [50]. Keane et al. 2018 compare 
the representation of elements of business model canvas among the cooperation 
managers and entrepreneurs [51], and Kozlowski et al. 2018 redesign the canvas 
business model for fashion market with sustainability aspects [52]. The other 
application of business model canvas is, use of clustering algorithms in airline 
industry [53] and comparison of current business models with business model 
canvas in biotechnology [41]. Seroka-Stolka at al. 2017 outlined the need for a 
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special business model structure in sustainable production and management of 
different firms [54]. Figure 1 shows the representation of the business model canvas. 

Value proposition. Kraaijenhagen et al. 2016 for circular economics consideration 
introduced the segmentation in value proposition platforms [55]. Kraaijehangen 
et al. 2016 separated the value proposition to three parts, economical, social and 
environmental, which they might have interrelation. By using big data analysis 
and artificial intelligence for analysis the project data and information, the project 
manager requires less staff for organizing information, and they expend less time 
for data analysis. In the projects time is money and hence any saving in time will 
directly save project expenses. In social perspective, project can be custom made 
and tailored based on customer requirement. With the use of technology and circular 
consideration, the project can less typical and more specific based on the project 
unique condition, and it helps the project to be more effective after completion. 
Also, there are examples of the big infrastructural project which has been made for 
the specific occasion and did not use after that occasion, for example, abandoned 
Olympic stadium after the Olympic events [56]. In environmental factor, we can 
consider less communication and more efficient procurement management, as well 
as reusing project waste material. Also, the project waste management can decrease 
the project environmental effects. 

Customer. Every project has sponsor how will provide projects need and the 
project management team will execute the project [1,2]. The project sponsors can 
be the initial customers of the project and they can be from inside the firm or outside 
the firm. The internal customers could be the management of the company or any 
other department in the company. The outside customer could be the individuals, 
corporations, governments, organizations, and foundations, there no limitation 
for potential customers in project firms, but any project has at least one uniquely 
identifiable customer. 

Channels. In projects there are different ways of communication, there are 
inter and intra communication, we can name some way of communication but the 
communication of the projects methods are varying depend on project characteristics. 
Face to face contact and meeting, message, email, telephone calls [57,58], computer 
3D modeling, virtual reality models, augmented reality in project place, online 
communications method such as online meetings, CCTV in working place to remote 
and constant workplace monitoring. In all way of communication, technological 
solutions are available. Also, effective communication and communication channels 
can reduce the project reworks and wastes as well as empower project team to use 
more environmentally friendly solutions with small changes in the configuration of 
the project in planning stages, with minimum cost effects in the project. 

Customer Relationship. A project is a unique action to provide customer 
requirements, the customer requirement is specified in project scope or project work 
statements and it has its own boundaries [1,2]. Hence, the project management team 
should keep close in touch with the project end user to be sure they have a mutual 
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understanding about project requirements. This is the area digitalization can plan a 
significant role. After project completion, the lesson learned in the project can be 
shared amount all the project parties and project customers. In most of the project 
there is a warranty period and the project team will keep in touch with customers 
in this duration. 

Revenue Streams. The sponsor of the project will provide the budget for the 
project and these budget will shape the project revenue streams. The project 
sponsors can be intra or inter the project-oriented firm. For the intracompany 
sponsor, the firm individually is the budget provider. The external source of money 
for projects can come from the other corporation or individual person or it could be 
governments projects. 

Key Resources. The project organization can be the strength or the threat to 
project success, the week project team is the biggest threat to project and it will lead 
projects to failure and the strong project organization will be main backbone of the 
successful project. Procuring the project requirement such as material and skillful 
team also are two main areas of concerns for researchers in project management 
and some of project management models mostly targeted the procurement part [8]. 

Key Activities. The initial mission of each project manager in projects is to deliver 
the project deliverables [1,2]. This key activity produces a considerable amount of 
data and information, the project managers also have to control and manage the 
data and information. Project managers and project management team expend most 
of their time in communication, hence the effective communication is the key to 
success in projects [1]. Communication is one of the most influenced part of our 
life by technological advancement. The technology can improve communication 
dramatically. At the end of each project we have lessons to learn and register these 
lessons and make knowledge out of the experience is another activity.  

Key Partners. The budget of the project is provided by the project sponsor, and 
the project will deliver to the project sponsor or his/her representative [1,2]. The 
stakeholder in each project is the project partner [1,2], such as project sponsor, project 
team, subcontractors and suppliers the area society and the project environment.  
Some of them can not directly contribute to project but they have the power to 
stop a project, such as local environmental institution and authority and project 
team should be in contact with them closely to keep them aware about the project 
activates. If project base companies are going to digitize their activities, defiantly 
they need technological solution provider. It can name as IT service provider and 
partner. There are several examples of this kind of relation, especially in production 
services not in project-oriented company. For example, the Tesla company (car 
manufacturer) start it partnership with automation company PERBIX Machine 
Company, Inc. for automating the production line and after awhile Tesla bought 
that company (Tesla 7th November 2017) to be a close partner with this company 
[59] (Tesla 2017 annual,2018 P 38). It showed the important role of digitization and 
automation company in these days’ business environment. 
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Table 1
Business model canvas for digitalization era with circular 

economic consideration
C

us
to

m
er

 
se

gm
en

ts
:

Pr
oj

ec
t s

po
ns

or
s,

G
ov

er
nm

en
t, 

In
di

vi
du

al
s, 

C
or

po
ra

tio
ns

,

C
ha

nn
el

s:
Fa

ce
 to

 fa
ce

 c
on

ta
ct

, 
3D

 m
od

el
in

g 
V

ir
tu

al
 re

al
ity

 
O

nl
in

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n,
 

Te
ch

no
lo

gy
 ro

le
 in

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

R
ev

en
ue

 st
re

am
:

C
or

po
ra

tio
n 

bu
dg

et
,

In
di

vi
du

al
s b

ud
ge

t,
G

ov
er

nm
en

ts
 fo

un
ds

 a
nd

 b
ud

ge
t,

Fo
r t

ai
lo

r-m
ad

e 
pr

oj
ec

t f
un

ds
 fr

om
 O

rg
an

iz
at

io
ns

,

C
us

to
m

er
 

re
la

tio
n:

Sc
op

e 
re

al
iz

at
io

n,
 

Fe
ed

ba
ck

 a
nd

 
C

us
to

m
er

 
sa

tis
fa

ct
io

n,
 

Pr
oj

ec
t 

le
ss

on
s l

ea
rn

,  

Va
lu

e 
pr

op
os

iti
on

E
co

no
m

ic
:

 Le
ss

 
co

m
m

un
ic

at
io

n,
 

D
ire

ct
 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

be
tw

ee
n 

en
tit

ie
s, 

 Le
ss

 ti
m

e 
fo

r 
m

an
ag

em
en

t a
nd

 
m

or
e 

tim
e 

fo
r 

pr
od

uc
tio

n,

E
nv

ir
on

m
en

ta
l:

Eff
ec

tiv
e 

pr
oc

ur
em

en
t 

m
an

ag
em

en
t

R
eu

se
 th

e 
w

as
te

 o
f p

ro
je

ct
 

ac
tiv

iti
es

M
an

ag
e 

th
e 

pr
oj

ec
t w

as
te

So
ci

al
:

Pr
oj

ec
ts

 a
re

 
m

or
e 

cu
st

om
 

m
ad

e 
an

d 
re

la
te

d 
to

 th
e 

en
d 

us
er

 
ne

ed
s,

M
ul

ti-
pu

rp
os

e 
pr

oj
ec

ts
 o

ut
pu

ts
, 

C
os

t S
tr

uc
tu

re
: 

Pr
oj

ec
ts

 c
os

ts
, 

Q
ua

lit
y 

co
st

s, 
W

ar
ra

nt
y 

co
st

s,
R

e-
w

or
k 

co
st

s,
Su

st
ai

na
bi

lit
y 

as
pe

ct
s c

os
ts

,
D

ig
ita

liz
at

io
n’

s c
os

ts
, 

K
ey

 A
ct

iv
iti

es
:

D
o 

pr
oj

ec
ts

, 
D

at
a 

an
d 

in
fo

rm
at

io
n 

m
an

ag
em

en
t 

K
no

w
le

dg
e 

m
an

ag
em

en
t, 

le
ss

on
 le

ar
ns

, 

K
ey

 r
es

ou
rc

es
:

H
um

an
 

re
so

ur
ce

s, 
Pr

oj
ec

t t
ea

m
, 

C
on

tr
ac

to
rs

, 
M

at
er

ia
l,

H
ire

 m
ac

hi
ne

ry
,

K
ey

 p
ar

tn
er

s:
Pr

oj
ec

t 
sp

on
so

rs
,

G
ov

er
nm

en
ts

, 
C

or
po

ra
tio

ns
,

Su
bc

on
tr

ac
to

rs
, 

Su
pp

lie
rs

,



28

Cost Structure. The main costs in the project are the project execution costs, 
besides that one the quality costs are considerable. The quality costs are an 
accumulation of the inspections, rectifying, training, documentation, and redoing 
costs [1,2]. While these specific costs can’t affect the environmental but reduction 
in rework and rectification of the project activates will directly reduce the project 
waste and it has an environmental impact. Also, the sustainability aspects and 
environmental protection cost are considerable. To shift to digitalization project 
needs digitalization budgets and it has this kind of expenses which also should be 
considered. For expend for environmental protection and digitalization there is no 
upper limit and the project team can expend any amount of money in these aspects, 
but companies don’t want to bankrupt after a sustainable project. Hence, the project 
cost should be monitored and balanced with project capability. 

Conclusions. Despite all research in project management area still, project 
managers fail to deliver effective and efficient project services. The main activity 
of project managers is communication, and communication generates data 
and these data need to be analyzed, the technology comes handy to enhance 
project management team to analyze the project data and produce useful project 
information. Use of big data analysis and artificial intelligence become in the 
project management area. On the other hand, sustainability becomes a new school 
in project management and it grabs project governors and researchers’ attention. 
The digitalization era business needs more innovation in its business model 
than technological advancement. The business model canvas is an effective tool 
to generate a business model, it has nine elements and proposed novelty in each 
part of a business model can lead to more effective and efficient business. This 
paper presents the business model canvas for sustainable project-oriented firm with 
digitalization consideration. With digitalization concept project manager can make 
projects more environmentally friendly, but in same time project managers has to 
consider the project costs limitation. The maturity of companies plays a significant 
role in the level of digitalization as well as sustainability awareness. 

For future study, this paper suggests work on case studies and get feedback from 
different sectors. Project management for the different sector are different from each 
other for example the project management in construction is more predictable than 
project management in IT sector, hence the business model for each sector can be 
more detail and more specify. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 
ПИТАНЬ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ

Горб-Гаврильченко І.В.,
к.м.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології,

ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»

Annotation. The article presents the features of teaching of section «Periodontal diseases 
« in 4th year students. Estimation of efficiency of study of theme is conducted on the example 
of clinical demonstration of patient by a traditional clinical analysis and by analyzing 
situational tasks. Found that the teaching profession, followed by the use of traditional clinical 
analysis methods, generates future clinical reasoning dentists , allows students to form social 
skills , ability to formulate , express and argue their opinions respected alternative ideas , to 
build relations among the staff and to find a common solution to the problem.

Key words: Preventive dentistry, periodontal disease, teaching methods.

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості 
фахівця здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. 
Вирішення цього завдання навряд чи можливо тільки шляхом передачі знань 
від викладача до студента. Необхідно перевести студента від пасивного 
споживача знань в активного їх творця, що вміє сформувати проблему, 
проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат і довести 
його правильність [1].

Педагогічні дослідження дозволяють констатувати, що переважна 
більшість викладачів вищих навчальних закладів, як інструмент для реалізації 
освітніх завдань, використовують різні прийоми, методи і технології навчання. 
Це пояснюється, з одного боку, тим, що багато методів і педагогічні технології 
мають універсальний характер і можуть бути адаптовані до використання на 
різних рівнях освіти [2]. 

Діагностична робота є нормою професійної діяльності для стоматолога, 
як і для лікаря будь-якої іншої спеціальності. Правильна постановка діагнозу 
можлива тільки в тому випадку, якщо лікар добре знає симптоматику 
захворювання, а також володіє методологією діагностики. Це означає, перш за 
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все, вміння проводити збір суб’єктивних і об’єктивних даних, а також здатність 
піддавати їх систематизації, аналізу, співставлення, подальшого синтезу [3].

Підготовка майбутнього лікаря передбачає не тільки збільшення у студента 
накопичувально-інформаційних знань, а й формування лікарського мислення. 
Сучасна медицина має у своєму розпорядженні величезний арсенал нових 
лабораторних і технічних засобів обстеження хворого, проте завдання лікаря 
- вміти аналізувати весь комплекс отриманих даних і за результатами цих 
досліджень обґрунтувати, поставити діагноз і визначити алгоритм лікування, 
тобто бути професійно компетентним. У зв’язку з цим компетентність учнів є 
одним з важливих показників якості освіти та педагогічного процесу у вузі [4]. 

Для успішної інтенсифікації навчального процесу слід розробляти і 
впроваджувати науково обґрунтовані методи управління пізнавальним 
процесом, що мобілізують творчий потенціал особистості студента. Викладач, 
що проводить практичні заняття в клініці, має на меті поглибити і закріпити 
знання студентів, отримані ними на лекції і в процесі самостійної роботи, 
перевірити якість знань, допомогти розібратися в найбільш складних 
питаннях, виробити вміння правильно застосовувати теоретичні положення в 
практиці майбутньої професійної діяльності [5,6]. 

Захворювання пародонту - один із найскладніших розділів терапевтичної 
стоматології. Від студентів вимагається інтеграція знань і методів дослідження 
по 27 суміжним спеціальностям. Це супроводжується передачею великого 
обсягу навчальної інформації студентам при незмінній тривалості заняття.

Для оптимізації навчального процесу на кафедрі терапевтичної 
стоматології викладання розділу по пародонтології здійснюється декількома 
шляхами. Широко впроваджується розбір клінічної теми на прикладі 
рішення ситуаційних завдань. Моделювання конкретних ситуацій, близьких 
до реальних, дозволяє глибше вивчити клінічні прояви захворювання, 
питання діагностики, диференціальної діагностики та лікування. В якості 
демонстраційного матеріалу використовуються фотографії клінічних 
ситуацій, ортопантомограми, результати додаткових досліджень (загального 
аналізу крові, сечі, аналізу крові на вміст глюкози, результати цитологічних 
та мікробіологічних досліджень) на паперових та електронних носіях. 
Інший, обов’язковий, шлях - клінічна демонстрація пацієнта. Самостійне 
клінічне обстеження хворого студентом дозволяє виявити здібності студента 
інтегративно оцінювати стан пацієнта з урахуванням його віку, супутніх 
захворювань, соціальної та психологічної структурою особистості. Ця форма 
роботи навчає студента бачити і виділяти причинно-наслідкові зв’язки в 
розвитку патологічних процесів, дозволяє включити в обговорення проблеми 
всю групу.

Метою дослідження була оцінка ефективності різних методичних прийомів 
в процесі засвоєння матеріалу.

Матеріали і методи дослідження. У дослідженні брали участь студенти 
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двох груп 4 курсу стоматологічного факультету. В одній групі (група № 1) 
студентів проводилася демонстрація пацієнта із захворюванням пародонту 
(хронічний катаральний гінгівіт), що супроводжувалася клінічним розбором. 
Студенти оцінили суб’єктивні дані, провели об’єктивне обстеження пацієнта, з 
використанням основних і спеціальних методів і інтерпретували їх результати. 
З додаткових методів дослідження провели оцінку стану кісткової тканини за 
ортопантомограмами, оцінили результати додаткових досліджень (загального 
аналізу крові, сечі, аналізу крові на вміст глюкози). Після проведеного 
комплексного обстеження був поставлений остаточний діагноз, складений 
індивідуальний план лікування і проведено необхідний комплекс лікувальних 
маніпуляцій.

В іншій групі студентів (група № 2) матеріал вивчався на основі розбору 
ситуаційних завдань, що супроводжується демонстрацією клінічних проявів 
на електронному носії. Кожна клінічна задача супроводжувалася оцінкою 
результатів додаткових методів обстеження: ортопантомограми, загального 
аналізу крові, сечі, аналізу крові на вміст глюкози. Після розбору кожної 
клінічної ситуації студенти складали індивідуальний план лікування.

На занятті студенти обох груп обов’язково заповнювали амбулаторну 
медичну карту стоматологічного хворого.

Якість засвоєння оцінювалося по тестах вихідного та підсумкового рівня 
знань і теоретичному опитуванні кожного студента.

Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження було 
встановлено, що вихідний рівень знань в досліджуваних групах був різним: в 
першій групі середній бал становив 3,1, у другій - 4,2 бала. Після проведених 
занять результати наступних контролів зрівнялися: в першій групі студентів, 
де проводився клінічний розбір пацієнта, середній бал рівня знань збільшився 
на 1,3 бала і становив 4,4, а в другій групі, де матеріал вивчався на основі 
розбору ситуаційних завдань, середній бал збільшився на 0,3 і становив 4,3 
бала.

Висновки. Хоча результати підсумкових контролів і зрівнялися, але 
можна зробити висновок, що викладання спеціальності, супроводжуване 
клінічної демонстрацією пацієнта, сприяє значному поліпшенню засвоєння 
навчального матеріалу по розділу «Захворювання пародонта». Проводячи 
клінічний розбір пацієнта з хронічним катаральним гінгівітом, у студентів є 
можливість ретельно зібрати скарги, анамнез життя і анамнез захворювання, 
провести об’єктивне обстеження пацієнта з використанням основних і 
додаткових методів обстеження, поставити діагноз і призначити необхідне 
лікування. Такий підхід у вивченні захворювань пародонту дозволяє не тільки 
розібрати поточну тему заняття, але і повторити, а також застосувати на 
практиці, попередні теми (в даному випадку: методи обстеження пацієнтів із 
захворюваннями пародонта).

Курація хворого дозволяє не тільки глибше вивчити дане захворювання 
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за сучасними літературними джерелами, а й сприяє вихованню у студентів 
навичок спілкування з хворими з урахуванням етико-деонтологічних 
особливостей патології і пацієнта, формування клінічного мислення, 
лікарського поведінки, акуратності і дисциплінованості.
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РОЛЬ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ 
У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

Петровчан Д.І.,
студентка 5 курсу, групи – ММСКД-20, 

Київський національний університет культури і мистецтв, 

На сьогоднішній день нараховуються сотні тисяч, то й мільйони клієнтів 
на рахунку різноманітних кампаній.  Задача компаній утримувати клієнта та 
залучити нового за допомогою різних інструментів маркетингу. Сьогодні в 
суспільстві масового використання реклама зобов’язана змінювати свою роль. 
Для утримання та залучення клієнтів компанія дуже складко визначитися 
з якими інструментами вони будуть працювати та якими стратегіями 
притримуватися.  

В даний час відомо безліч способів та інструментів за допомогою яких 
можна розказати про свій продукт чи послугу. Завдяки науково-технічному 
прогресу сьогодні йде стрімкий розвиток та поширення цифрової економіки 
[1]. З’являються нові можливості для розвитку цифрового маркетингу 



35

тому, що споживачі віддають перевагу тим брендам, які швидше освоюють 
цифрові канали [2]. З розвитком інтернету та нових технологій можна 
сміливо стверджувати, що інструменти та канали діджитал-маркетингу є 
найпопулярнішими та найефективнішими.  

Діджитал-маркетинг використовує цифрові технології для просування 
товарів та залучення споживачів [3]. «Цифрова економіка – це глобальна 
мережа економічної та соціальної діяльності, яка доступна через такі 
платформи як Інтернет, мобільні та сенсорні мережі» [4]. 

Діджитал-маркетингові комунікації являють собою онлайн взаємодію 
компанії з покупцями, за допомогою використання цифрових каналів 
комунікацій.

Діджитал-маркетинг - це комплексний підхід щодо просування і реалізації 
товарів і послуг, який включає в себе інтеграцію величезної кількості різних 
технологій (інтернет, мобільні системи, ТВ, CRM тощо). Інструменти входять 
в цей комплекс представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1
Інструменти вхідні і діджитал-маркетинг

SMM (social media marketing)

Маркетинг в соціальних мережах - 
використання соціальних медіа в якості 
каналів для просування компаній або 
бренду і рішення інших бізнес-завдань.

SEO (пошукова оптимізація) Комплекс дій, які виводять сайт в топ 
органічної видачі пошукових систем.

Контент-маркетинг

Сукупність маркетингових прийомів з 
метою завоювання довіри і залучення 
потенційних клієнтів, які засновані 
на створенні та/або розповсюдженні 
корисною для споживача інформації.

Реклама в комп’ютерних та мобільних 
іграх, додатках

Реклама, яка використовує комп’ютерні 
і відеоігри як новий канал просування 
продукту / бренду.

Відео
Рекламні ролики для залучення нової 
аудиторії, підвищення лояльності 
аудиторії, посилення бренду.

Co-creation

Створення спільної цінності - 
виробництво товарів або послуг 
спільними зусиллями розробників і 
зацікавлених сторін.

Джерело: власна розробка

Представлені інструменти є найбільш масштабними і широко 
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використовуваними. Сьогодні діджитал-маркетинг займає лідируючі позиції 
на ринку маркетингових послуг (Рисунок 1). На цей канал доводиться 33,3% 
бюджетів рекламодавців. На другому місці, із значним відривом, знаходиться 
спонсорство (6,2%), на третьому - дослідження ринку (4,8%), на четвертому 
- PR (1,3%).

Рис. 1. Світовий ринок реклами 
Джерело: розроблено на основі [5]

Представлені дані демонструють позитивну динаміку зростання 
ефективності рекламної діяльності при виборі діджитал-маркетингу як 
основного напрямку. Певною перевагою використання даного напрямку 
є можливість ефективно реагувати на потреби цільової аудиторії і вносити 
корективи, як в рекламну компанію, так і кінцевий продукт або послугу, а також 
оцінювати і прогнозувати результати маркетингової діяльності. Діджитал-
маркетинг дозволяє перебувати в постійному контакті, як між рекламодавцем 
і продуктом, так і між клієнтом та продавцем. 

Використовуючи інструменти діджитал-маркетингу, дуже важливо вміти 
інтегрувати технології й людські ресурси, дотримуватися балансу спираючись 
на потреби цільової аудиторії та характеристики продукту, товару або послуги, 
які просуваються. Цифрові медіа дозволяють маркетологам вести постійний 
двосторонній персоніфікований діалог з кожним споживачем [6]. Таким 
чином, на сьогоднішній день діджитал-маркетинг є одним з визначальних 
чинників успіху в здійсненні маркетингової діяльності.

Згідно з прогнозами ZenithOptimedia, обсяг ринку цифрової реклами в 
2020 р. досягає 341,81 млрд $, в 2021 р. досягне - 375,80 млрд $ (Рисунок 2.).

При просуванні і продажу товару використовуються різні інструменти 
і способи, які постійно змінюються виходячи з потреб і переваг споживачів. 
Дуже важливо розуміти, що споживачі це люди - особистості з різноманітним 
набором цінностей, емоцій і якостей, які втомлюються від автоматизації великої 
кількості процесів які зустрічаються в повсякденному житті. До кожного 
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споживача необхідний підхід, як до особистості з індивідуальними якостями 
і особливостями. Таким чином перед сучасним маркетингом стоїть складне 
завдання, яке полягає в тому, щоб здійснювати свою діяльність на основі 
інтеграції двох напрямків в маркетингу: маркетинг душі і діджитал-маркетинг.

Рис. 2. Витрати на цифрову рекламу по всьому світу
Джерело: розроблено на основі [5]

Сьогодні для успішного просування товарів і послуг буде недостатнім 
просто вивчення цільової аудиторії. Виходити на контакт з кінцевими 
споживачами слід виходячи з їх діджитал-уподобань. В даний час для 
здійснення маркетингової діяльності використовуються різні діджитал 
технології, основні з яких представлені в Таблиці 2.

Темп розвитку голосових технологій знаходиться на високому рівні. 
Найпопулярнішими носіями даних технологій є мобільні телефони (Apple 
Siri, Google Now, Яндекс Аліса). За даними Google, близько 20% пошукових 
запитів, користувачі здійснюють за допомогою голосу. У США понад 25% 
населення користуються розумними колонками (Google Home, Amazon Eco). 
За прогнозами аналітиків, до 2020 р число користувачів голосових технологій 
досягло 50%. Такі цифри говорять про те, що голосові технологи будуть одним 
з головних трендів діджитал-маркетингу.

Не дивлячись на вже наявну популярність відео-контенту в маркетингу, 
не можна не відзначити стрімке зростання популярності цього інструменту. 
Користувачі вже не дивляться телевізор, він перестав бути основним джерелом 
інформації. Його місце зайняв інтернет, а саме онлайн-відео. Велика кількість 
відеороликів в інтернеті різного формату (блог, інтерв’ю, репортажі, огляди) 
дозволяє з легкістю підносити потрібну інформацію (рекламу) для певної 
аудиторії.
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Таблиця 2
Діджитал технології для здійснення маркетингової діяльності

ТЕХНОЛОГІЇ ОПИС 

Голосові технології
Програмні продукти для синтезу і розпізна-
вання мови, ідентифікації особистості, аналізу 
відеоданих тощо.

Відео

Електронна технологія формування, запису, 
обробки, передачі, зберігання і відтворення 
рухомого зображення, заснована на принципах 
телебачення, а також аудіовізуальний твір, 
записане на фізичному носії.

Технології VR та AR

VR - віртуальна реальність, штучно створе-
ний тривимірний цифровий світ, що дозволяє 
перемістити людини в будь-який час і місце.
AR - доповнена реальність, технологія дода-
вання в поле сприйняття людини віртуальної 
інформації, яка сприймається як елементи 
реального життя.

Маркетинг в індустрії комп’ю-
терних ігор

Розробка, просування і продаж комп’ютерних 
ігор.

За останні кілька років розвиток технологій віртуальної і доповненої 
реальності істотно зросла. Якщо говорити про AR (Augmented reality), то в 
даній технології звичайне зображення доповнюється новим контентом, для 
цього можуть використовуватися смартфони, шоломи та інші спеціальні 
технічні пристрої.

На сьогоднішній день, маркетинг в індустрії комп’ютерних ігор, а точніше 
в кіберспорті вже розвинений на дуже високому рівні і зберігає позитивні 
тенденції у своєму розвитку. Це підтверджує той факт, що в 2015 році число 
глядачів фіналу чемпіонату світу з комп’ютерної гри League of Legends, 
перевищила кількість глядачів фіналу сезону NBA. 

Якщо спиратися на дані ADV Digital, то основною аудиторією 
кіберспортивного маркетингу є представники поколінь Y і Z, за якими 
полюють майже всі великі бренди. Кіберспорт стає невід’ємною частиною 
ринку маркетингових майданчиків, куди поступово виходять великі гравці, і 
досить успішно.

В даний час для досягнення успіху організації й отримання максимального 
прибутку, дуже важливо використовувати правильну маркетингову стратегію 
та застосовувати найбільш відповідні інструменти маркетингу. Для цього, 
компаніям важливо знати про поточні маркетингові тенденції та бути в курсі 
того, куди прямує цифровий маркетинг в майбутньому.
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ЗАГРОЗИ І НЕБЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ
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професор кафедри менеджменту,

Потапюк І.П.,
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту,
Полтавська державна аграрна академія

Анотація. У статті акцентується увага на тому, що у сучасних умовах 
господарювання аграрні товаровиробники повинні враховувати ймовірність 
виникнення невизначеності умов здійснення підприємницької діяльності, наявність 
ризику та загроз їх економічній безпеці. Основні загрози у кризові періоди для розвитку 
агросфери виникають, насамперед, у зв’язку зі зниженням рівня доходів населення і, 
відповідно, скороченням платоспроможного продовольчого попиту та звуженням 
внутрішнього ринку, що у свою чергу провокує зменшення доходів виробників і 
згортання виробництв. Розглянуто основні загрози економічній безпеці підприємств 
агропродовольчого сектора України.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, загрози і небезпеки, 
агропродовольча сфера, зовнішні та внутрішні загрози.

Сьогодні агропродовольчий сектор є справжнім рушієм національної 
економіки та гарантом економічної незалежності України, який є специфічною 
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галуззю економіки держави, оскільки його розвиток здійснює значний вплив на 
рівень життя українського народу. Домінуючою рисою сільськогосподарського 
виробництва є фактор того, що в сільському господарстві земля – це основний, 
незамінний та невідтворювальний засіб виробництва. Тому його результати в 
основному залежать від якості земель, родючості та місця розташування.

Агропродовольчий сектор забезпечує національну безпеку держави 
кількома способами. Її основною метою є реалізація потенційних переваг 
країни у глобальній конкуренції за вирішення глобальних продовольчих, 
екологічних та енергетичних проблем, а отже, зміцнення економічного 
потенціалу та економічної могутності рідної держави. З огляду на зазначене 
вище, управління економічною безпекою агропродовольчих підприємств не є 
суто економічним за своєю природою, а передбачає також й соціальний аспект.

Економічна безпека підприємства повинна належним чином забезпечувати 
захист його матеріальних, інтелектуальних і майнових інтересів. Для цього 
воно реалізовує комплекс заходів щодо забезпечення своєї стійкості та 
економічної стабільності, при цьому такі заходи не повинні негативно 
впливати на саме підприємство, його співробітників і населення регіону.

Переважна більшість основних завдань системи економічної безпеки 
суб’єкта господарювання включає: 

- захист законних прав та інтересів підприємства і його працівників;
- збір, аналіз, оцінка даних та прогнозування подальшого розвитку подій; 
- вивчення партнерів, конкурентів, споживачів, майбутніх працівників 

підприємства; 
- своєчасне виявлення можливих загроз підприємству та її працівникам із 

зовнішнього середовища; 
- запобігання проникненню до структур бізнес-аналітики економічних 

конкурентів, злочинців та осіб з незаконними намірами; 
- протидія технічному проникненню з кримінальними цілями; 
- забезпечення збереження матеріальних цінностей та інформації, що є 

комерційною таємницею підприємства; 
- отримання необхідної інформації для прийняття найбільш оптимальних 

управлінських рішень щодо стратегії та тактики господарської діяльності 
підприємства; 

- просування у створенні позитивної думки про підприємство серед 
клієнтів та ділових партнерів; 

- контроль за ефективністю системи безпеки, вдосконалення її елементів.
Добре структурована система економічної безпеки може забезпечити 

вигідні умови для успішного розвитку підприємства та його ефективної 
роботи, сприяти досягненню бізнес-цілей в умовах жорсткої конкуренції й 
уникненню значних економічних ризиків завдяки ранньому виявленню та 
усуненню загроз і небезпек.

Варто зазначити, що поточний стан економічної безпеки підприємства 
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залежить від того, наскільки результативно забезпечується протидія наявним 
і потенційно можливим негативним факторам, які поділяються на зовнішні та 
внутрішні: 

- зовнішні чинники: поточний стан цільового ринку, коливання ринкової 
кон’юнктури, недобросовісна конкуренція, репутаційні втрати з боку 
сторонніх суб’єктів, промислові катастрофи, аварії, стихійні лиха; 

- внутрішні чинники: дії персоналу, витік інформації, втрата інформаційних 
ресурсів, порушення контрольних процедур, недбалість, саботаж. 

Конкретні загрози економічній безпеці, що виникають в результаті 
впливу даних факторів, можуть мати різну природу і характер прояву, 
зумовлені специфікою і сферою діяльності конкретного підприємства. Рівень 
економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно 
його керівництво здатне запобігти появі внутрішніх і зовнішніх загроз і 
ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і 
внутрішнього середовища.

Загальне поняття загрози для підприємств агропродовольчої сфери має бути 
уточнено в силу об’єктивних специфічних умов галузі. Сільське господарство 
відрізняється від інших галузей народного господарства більшою залежністю 
від погодно-кліматичних умов, особливостями ведення виробничого процесу, 
особливостями кадрового потенціалу. І як наслідок, специфічними загрозами 
для підприємств цієї галузі.

Таким чином, основний фактор, що впливає на розвиток й ефективність 
діяльності підприємств агропродовольчої сфери, одночасно є і однією із 
основних загроз. Урожайність сільськогосподарських культур у більшій мірі 
залежить від погодних умов поточного року.

Крім прямої зовнішньої загрози економічній безпеці підприємств 
агропродовольчого сектору у вигляді погодних умов існує ще цілий ряд загроз, 
які визначають сучасні проблеми галузі. Фінансові загрози є різноманітними 
і вони мають певні відмінності від аналогічних загроз щодо підприємств 
промисловості. Низька прибутковість підприємств агропродовольчої сфери 
зумовлена безліччю причин, серед яких можна відзначити втрату фінансової 
стійкості в результаті високої заборгованості по кредитах і позиках, високий 
рівень витрат, низький рівень цін на продукцію. Загрози відсутності платежів 
споживачами продукції, підвищення цін на засоби виробництва для галузі, 
постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали в значній мірі 
впливають на низький рівень рентабельності підприємств.

До фінансових загроз варто віднести поточну неплатоспроможність 
підприємств, яка спричинена сезонністю сільськогосподарського виробництва. 
Невідповідність у термінах витрат коштів й отримання доходів призводить 
до втрати поточної ліквідності і, як наслідок, вимагає залучення додаткових 
джерел фінансування. Залучення кредитів веде до збільшення боргового 
навантаження і підвищення витрат.
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До переліку зовнішніх загроз економічній безпеці підприємств 
можна відзначити низьку інвестиційну та інноваційну привабливість 
сільськогосподарського виробництва. У силу свого складного фінансового 
становища і низької прибутковості сільськогосподарські підприємства 
є непривабливими для інвесторів. А відсутність інвестування зумовлює 
неможливість модернізації матеріально-технічної бази.

Недостатня державна підтримка або формалізація державної підтримки 
також є однією з основних існуючих зовнішніх загроз.

До внутрішніх загроз можна віднести загрози виробничо-технологічного 
процесу. Зокрема низька врожайність культур і продуктивність тварин. Ці 
загрози реалізуються в результаті, як природних чинників, так і у зв’язку з 
недоліками виробничо-технологічних процесів. До них, наприклад, можна 
віднести: недотримання термінів посіву та збирання врожаю, недостатнє 
внесення добрив, слабка кормова база, високий рівень падежу тварин, 
нерозвиненість племінного скотарства.

Внутрішньою загрозою економічній безпеці підприємств агропродовольчої 
сфери є також низька якість трудових ресурсів, що пов’язано з низьким рівнем 
професійної підготовки кадрів села, низькою заробітною платою, недостатньо 
розвиненою соціальною сферою села, недостатнім розвитком інфраструктури, 
і, як наслідок, відтоком освічених і професійних кадрів.

Україна залишається однією з небагатьох країн у світі, яка все ще має 
можливість збільшити виробництво рослинництва, експортний потенціал та 
задовольнити глобальні потреби в сільськогосподарській продукції. Однак для 
подальшого зміцнення національної економіки необхідно виявити приховані 
загрози для агропромислового комплексу України, нехтування якими в будь-
яку хвилину може завдати шкоди кожному гаманцю українця.

У цьому відношенні доцільно відстежувати принаймні кілька ключових 
факторів. По-перше, це валовий збір та якість вирощеного зерна. Для 
цього фермери повинні суворо дотримуватися агрономічної технології та 
стандартних умов проведення сільськогосподарських робіт. Багато залежить 
від того, як фермери розподілять площі між різними культурами напередодні 
сівби та скільки «центнерів з гектара» буде включено до планових показників 
урожайності.

По-друге, це собівартість продукції. Для підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва та якості майбутніх врожаїв підприємства 
використовують сучасні технології й впроваджують нові методи догляду за 
озимими і ярими культурами.

Проаналізувавши, як різні компоненти або фактори впливають на вартість 
вирощуваної продукції, використовуючи комплексний підхід, експерти 
обґрунтовують важливість найкращого чи найефективнішого використання 
цих факторів для зниження собівартості продукції і збільшення прибутку з 
кожного обробленого гектара.
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Завдяки своїй важливості та порівняно великій вразливості, 
агропродовольчий сектор є одним із найбільш регульованих секторів економіки 
всіх країн. Потенційність державного регулювання національної економіки 
значно зростає в період кризи, і відповідно збільшується вплив держави на 
економічний розвиток агропродовольчої сфери.

В Україні процес реформування агропродовольчого сектору досить 
складний. Сьогодні непродумані кроки щодо впровадження реформ, 
відсутність чіткої стратегії призвели до важкого фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств, значного скорочення поголів’я тварин, 
втрат галузі тваринництва, зниження рівня стандартів життя населення у 
сільській місцевості.

На початку реформ в агропродовольчій сфері можливі ризики її 
реформування та їх вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств не 
враховувались або нехтувались, а також не розроблялись адекватні механізми 
їх усунення. Це було основною причиною провалу реформ [6].

У сучасних економічних умовах аграрії повинні враховувати особливості 
фактору невизначеності діяльності підприємства, можливі ризики та загрози 
його економічній безпеці.

Основні загрози для розвитку агропродовольчої сфери в кризовий період, про 
що свідчить вітчизняний досвід попередніх років, виникають, в першу чергу, 
через зниження доходів і, як наслідок, зменшення платоспроможного попиту на 
їжу та звуження національного продовольчого ринку. Це, у свою чергу, провокує 
зменшення доходів виробників і навіть закриття виробництва [4].

Аграрні реформи, формування ринкових відносин, зміни форм власності 
та форм господарювання суттєво підвищують непередбачуваність соціально-
економічних процесів у сільському господарстві і, відповідно, посилюють 
вплив ризиків на аграрний бізнес. Зростає вплив макроекономічних рішень на 
діяльність кожного сільськогосподарського виробника. Можна стверджувати, 
що сама аграрна реформа є фактором ризику [2].

Закон України «Про основи національної безпеки України», описуючи 
загрози національним інтересам та національній безпеці в економічній 
сфері, підкреслює критичний стан основних фондів агропродовольчої 
сфери, ірраціональність експорту сільськогосподарської продукції, в якій 
переважають ресурси сировини, критичний стан продовольчої безпеки; в 
екологічній сфері – значні антропогенні порушення та техногенні скупчення 
території України, необґрунтоване використання генетично модифікованих 
рослин, організмів, речовин та продуктів, виготовлених з них [1]. 

Аналіз існуючих визначень характеру загроз економічній безпеці 
агропродовольчої сфери показує, що кожне з них відображає рівень небезпеки 
для економічного розвитку, який проявляється у вигляді втрат, негативних 
наслідків, перешкод на шляху до досягнення цілей тощо. Загалом загроза є 
фактором, який становить значну небезпеку для стійкого функціонування 
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економічної системи. Отже, небезпека та загроза – це схожі поняття, але 
кількісно різні. Прояв небезпеки у формі реальних збитків слід розглядати 
як сигнал про можливе її перетворення у загрозу, якщо не вжити відповідних 
заходів. З одного боку, загрози економічній безпеці держави виникають 
внаслідок факторів загальногосподарського значення (макрорівні) і негативно 
впливають на більшість суб’єктів господарювання, а отже, загрожують 
економічній безпеці на національному рівні. З іншого боку, це фактори, 
пов’язані з непродуманими управлінськими рішеннями, що приймаються 
керівництвом підприємства (мікрорівень), які можуть нанести шкоди суб’єкту 
господарювання, оскільки вони є неефективними. Загрози економічній 
безпеці можуть виникати у зовнішньому для підприємства середовищі і бути 
пов’язаними з помилками у розробці й впровадженні реформ, з неясною або 
сумнівною науковою, промисловою та інноваційною політикою держави, 
втратою контролю над економічними процесами тощо [7].

Важливо пам’ятати, що підприємства, протидіючи загрозам їх економічній 
безпеці, повинні зосередити свої зусилля на створенні та підтримці власної 
системи безпеки, яка включає набір спеціалізованих органів, служб, 
інструментів, методів і заходів, що захищають життєво важливі інтереси 
підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз [5]. Система економічної 
безпеки не є готовою або стандартною для усіх підприємств. Вона унікальна 
для кожного суб’єкту господарювання, оскільки залежить від виду та 
особливостей його діяльності, величини, виробничих потужностей, існуючих 
ризиків виробництва, наявності секретних матеріалів тощо.

Система безпеки підприємства повинна характеризуватися комплексністю, 
тим самим об’єднувати можливості підприємства щодо забезпечення майнової 
безпеки і фінансової, інтелектуальної, інформаційної, науково-технічної та 
екологічної безпеки підприємства. Крім того, вона має діяти стратегічно та 
ефективно, що безпосередньо залежить від повноти і чіткості обсягу завдання, 
яке повинна виконати система.

На сільськогосподарських підприємствах ризики виникають на всіх етапах 
їх господарської діяльності: посів та утримання врожаю, збирання врожаю, 
транспортування, експлуатація технічних засобів, залучення інвестицій, 
ринкова інфраструктура, найм сезонних робітників та в багатьох інших 
випадках. Крім того, сільське господарство, на відміну від інших галузей 
національної економіки, досить часто залежить від фактору невизначеності або 
появи непередбачуваності. У більшості випадків це спричинено природними 
факторами навколишнього середовища, які впливають і визначають кінцеві 
результати ефективності управління. Отже, для досягнення належного рівня 
економічної безпеки керівникам суб’єктів господарювання слід враховувати 
весь спектр факторів, від яких залежить ефективний розвиток підприємства в 
умовах жорсткої конкуренції [3].

Значним ризиком розвитку агропродовольчої сфери є також недостатня 
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якість багатьох видів вітчизняних сільськогосподарських і харчових 
продуктів, що негативно впливає на розвиток експортної діяльності та знижує 
конкурентоспроможність українських продуктів харчування й споживчих 
товарів на національному ринку.

Основними загрозами розвитку аграрного сектору України в кризовій ситуації 
є: нестача фінансових ресурсів, зменшення внутрішнього агропродовольчого 
попиту, збільшення диспропорції цін, відносне погіршення цінової ситуації на 
світовому агропродовольчому ринку, посилення міжнародного протекціонізму 
у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією [4].

Своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація різних видів загроз, 
які дестабілізують діяльність підприємства і загрожують його економічним 
інтересам, визначення шляхів формування ефективної системи економічної 
безпеки, механізмів та інструментів її ефективності повинні стати важливими 
завданнями у діяльності кожного підприємства. Системного дослідження 
потребують теоретичні та прикладні засади процесу управління економічною 
безпекою сільськогосподарських підприємств як запоруки та основи їх 
розвитку у мінливому ринковому середовищі [2].

Основні висновки дослідження стверджують, що на будь-якому 
підприємстві завжди існують загрози, які надходять або зовні, або ж виникають 
всередині суб’єкта господарювання. Загроза визначається як реальна 
ймовірність впливу якоїсь небезпечної діяльності, умисної чи ненавмисної 
за своїм характером, що порушує стабільність підприємства, завдаючи йому 
матеріальної та нематеріальної шкоди.
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Могилюк Л.В., 
студентка магістратури ІПК ДСЗУ

В останні роки питання корпоративної культури набуває особливої 
вагомості, привертаючи до себе увагу як теоретиків, так і практиків 
управління. В умовах формування ринкових відносин, посилення конкуренції, 
глобалізації та інтеграції України в Європейський союз, підприємства змушені 
постійно еволюціонувати й швидко реагувати на зміни. Рушійною силою в 
цих процесах виступає корпоративна культура, яка об’єднує підприємство 
та персонал єдиною місією, єдиною філософією, стратегією розвитку, 
принципами, цінностями, традиціями, створює репутацію в діловому світі, 
формує імідж організації, підвищує її конкурентоспроможність і забезпечує 
конкурентну перевагу [1].

Корпоративна культура – це особлива сфера організаційної діяльності, 
яка складається з комплексів спеціалізованих і певним чином упорядкованих 
матеріальних і віртуальних ресурсів і результатів праці працівників, що 
включають систему міжособистісних стосунків, об’єднують сукупність 
взаємозв’язаних організаційних явищ і процесів, в надрах яких завдяки 
цілеспрямованим діям персоналу відбувається перетворення цих ресурсів на 
кінцеві продукти діяльності системи у цілому [5]. 

Відзначимо, що поняття «корпоративна культура» знаходиться на стику 
декількох галузей знань, таких як менеджмент, організаційна поведінка, 
соціологія, психологія, культурологія. Значення корпоративної культури для 
розвитку будь-якої організації визначається низкою обставин. 

Основними  етапами  формування  корпоративної  культури  є визначення 
місії організації, базових норм і цінностей, формування системи винагород та 
стимулів і правил поведінки. На процес формування корпоративної культури 
впливають потреби й інтереси працівників, їх професійні, політичні погляди, 
моральні цінності тощо.

Характер корпоративної культури описується системою ознак, визначених 
за декількома критеріями: – позитивна корпоративна культура фіксує 
цінність професійно-трудової діяльності як способу реалізації цінності, її 
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саморозвитку, а також цінність організації; – негативна корпоративна культура 
відображає ситуацію, коли становище на конкретному підприємстві у цілому 
є позитивним, однак для окремого співробітника з погляду його саморозвитку 
та самореалізації – невигідним [4]. 

Корпоративна культура структурована і багатоелементна, до неї належать: 
внутрішньокорпоративна комунікація, критерії прийняття на роботу, 
просування і звільнення робітників, уведення в корпоративну культуру нових 
співробітників, критерії визначення винагород, статусу; критерії атестації, 
засоби стимулювання персоналу, реакція керівництва на критичні ситуації 
на підприємстві, соціальні гарантії, тренінгова політика, можливість для 
навчання, особистого і професіонального розвитку тощо [2]. 

Корпоративна культура значною мірою впливає на поведінку працівників 
підприємства, тому що сучасний висококваліфікований працівник хоче 
отримати від своєї фірми щось більше, ніж просто заробітну плату: 
співробітники організації розраховують не тільки на те, що будуть 
матеріально процвітати, але також бажають психологічного комфорту в 
організації, культурні цінності якої відповідають їх особистим ціннісним 
орієнтаціям. Роль культури в сучасному бізнесі зростає і з підвищенням вимог 
до інтелектуалізації людського капіталу, сприйняттям людини як ключового 
ресурсу сучасного підприємства. Таким чином, зазначені функції пов’язані 
із соціальною сутністю корпоративної культури, яка відображається на 
економічних результатах діяльності підприємства, зокрема продуктивності і 
результативності. У підсумку метою корпоративної культури є забезпечення 
високої прибутковості фірми за допомогою вдосконалення управління 
людськими ресурсами для забезпечення лояльності співробітників до 
керівництва, виховання у працівників ставлення до підприємства як до свого 
будинку [3]. 

Корпоративна культура набуває все більшої значущості в системі управління 
підприємством в сучасному економічному середовищі (якому притаманні 
нестабільність, турбулентність, динамічність і, як наслідок, криза), з одного 
боку, і зростаючому рівні інформатизації суспільства, рівня комунікацій у всіх 
сферах економіки - з іншого. Фундаментальну роль у цьому відіграє загальний 
перехід до економіки знань, для якої характерно домінування інформаційного 
ресурсу, інтелектуального капіталу та нематеріальних активів.
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Анотація.  Розкрито сутність діагностики в антикризовому управлінні. Здійснено 
класифікації основних функцій фінансової та економічної діагностики.  Досліджено 
експрес-діагностику та фундаментальну діагностику. Проаналізовано систему 
діагностики фінансового стану підприємства. Зазначено типи діагностики кризового 
стану підприємства.

Ключові слова: антикризове управління, фінансова діагностика, економічна 
діагностика, експрес-діагностика, фундаментальна діагностика, фінансовий стан 
підприємства, кризовий стан.

Діагностика  є процесом детального і поглибленого аналізу проблем, 
виявлення факторів, що впливають на них, підготовки усієї необхідної 
інформації для прийняття рішення, а також виявлення головних аспектів 
взаємозв’язку між проблемами, загальними цілями та результатами діяльності 
підприємства [4]. 

Основою діагностики є фінансовий аналіз, який є елементом технології 
управління, що забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Аналіз на основі планової і фактичної інформації дає кількісну та якісну оцінку 
змін, що відбуваються у керованому об’єкті, відносно заданої програми. 

У виробництві, передусім, зміни мають стосуватися систем управління. Для 
організації ефективного виробництва необхідно впровадження інноваційних 
технологій та засобів праці, мотивація усіх учасників процесу для досягнення 
спільних високих результатів діяльності [8].

Для стабільної діяльності аналіз кризових симптомів розвитку та 
діагностування фінансової складової повинна здійснюватись заздалегідь 
до прояву її явних ознак. Кризовими симптомами доцільно вважати будь-
які прояви погіршення у виробничо-господарській діяльності, які можуть 
привести до стану фінансової кризи, а потім до банкрутства. 
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Процес підготовки до фінансової кризи у рамках антикризового управління 
передбачає планування різних сценаріїв від найбільш сприятливого до самого 
негативного, що в свою чергу вимагає адекватної оцінки ризиків [9].

Слід також розрізняти  «діагностику фінансового стану підприємства» 
та «діагностику кризового фінансового стану підприємства». Діагностика 
фінансового стану підприємства – систематичне комплексне вивчення 
інформації про зміни у фінансовому стані підприємства і прогнозуванні 
можливого розвитку подій. А діагностика кризового фінансового стану 
є системою цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення 
можливих тенденцій і негативних наслідків криз. У процесі проведення аналізу 
діяльності підприємства з метою виявлення ознак кризи використовується 
аналіз фінансового стану за допомогою фінансових коефіцієнтів, які є 
основними інструментами фінансового аналізу. Вони допомагають встановити 
зв’язок між різними строками у фінансових звітах [11].

Оскільки діапазон застосування елементів фінансової діагностики доволі 
широкий, то він характеризується функціями, які у процесі діагностики 
виконуються одночасно. Класифікація основних функцій фінансової 
діагностики зазначена у табл.1.

Таблиця 1
Класифікація функцій фінансової діагностики [13]

Функція Зміст

Діагностична

ідентифікація чинників та їх систематизація за впливом з 
виокремленням позитивних, які визначають можливості та 
свідчать про рівень фінансового потенціалу підприємства, 
та негативних, що є загрозами фінансовому стану суб’єкта 
господарювання, з наступним аналізом тенденцій зміни 
показників та умов їх 
формування 

Інформаційна
зменшення інформаційної асиметрії між користувачами 
інформації, відповідальними за прийняття фінансових рішень та 
об’єктом управління

Пізнавальна

формування бази для аналізу та прогнозування фінансово-
економічного розвитку підприємства, що забезпечує можливість 
аналізувати, пізнавати якісну сторону досліджуваних явищ, 
розкривати їх сутність

Управлінська
обґрунтування та прийняття управлінських рішень з 
орієнтацією на підвищення ефективності управління на всіх 
його рівнях 

Контрольна відстеження виконання підконтрольних показників планових 
завдань за переліком 
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Залежно від глибини та цілей діагностичного процесу розрізняють два види 
діагностики фінансового стану – експрес-діагностику та фундаментальну 
діагностику. 

Згідно визначення І. Бланка, «експрес-діагностика банкрутства забезпечує 
раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства і дозволяє вжити 
оперативних заходів для їх нейтралізації» [2]. 

Експрес-діагностика є першим етапом діагностичного процесу, що 
починається з моніторингу показників і завершується встановленням 
симптомів кризових явищ. Основними цілями експрес-діагностики є: 

1. Одержання попередньої оперативної кількісної та якісної оцінки 
фінансового стану підприємства за визначеною системою показників у статиці 
та динаміці. 

2. Визначення тенденцій зміни показників, які характеризують фінансовий 
стан підприємства, і свідчать про наявність ознак кризи. 

3. Узагальнення результатів оцінки фінансового стану і стійкості 
функціонування підприємства.

Фундаментальна діагностика, як зазначається у праці Вірченко В., 
«дозволяє одержати найбільш розгорнуту картину кризового фінансового 
стану підприємства та конкретизувати форми та методи його майбутнього 
фінансового оздоровлення» [5]. 

Виходячи з зазначеного, на етапі фундаментальної діагностики досягаються 
такі цілі [1]: 

1. Кількісно в статиці і в динаміці оцінюється розмір порушення пропорцій 
у значеннях показників фінансового стану підприємства. 

2. Виявляються причини порушення пропорцій у показниках, динаміка 
зміни їх впливу на зміну фінансового стану в контексті глибини кризових 
явищ на підприємстві. 

До цілей фундаментальної діагностики також доцільно віднести:-
- комплекс заходів спрямованих на подолання «вузьких місць»;
- фінансове оздоровлення підприємства;
- антикризову програму, 
- фінансові стратегії.
У результаті оцінки різнопланових підходів до визначення категорії 

«діагностика», її в антикризовому управлінні доцільно розглядати як:
- комплексний економічний процес, який включає дослідження базових 

показників господарської діяльності соціально-економічної системи;
- всебічний аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансово-

економічний і техніко-технологічний стан підприємства;
- експертне оцінювання розроблених заходів, перспектив фінансового 

оздоровлення та превентивних заходів антикризового управління;
- досягнення цілей прогнозування.
 Тоді, сутність діагностики полягає у здатності оперативно розпізнавати 
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дестабілізуючі фактори та процеси на підприємстві, забезпечувати прийняття 
випереджуючих управлінських заходів з метою запобігання виникнення 
проблем у розвитку організації та підвищення ефективності системи 
управління в цілому.

У контексті розгляду проблеми діагностики як складової антикризового 
управління є діагностика фінансового стану підприємства, адже фінансовий 
стан є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається виробничо-господарськими факторами та 
характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Діагностика в антикризовому управлінні виконує такі функції: 
-  дослідження фінансово-економічного стану підприємства, окремих його 

напрямів діяльності; 
-  оцінка впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на фінансово-економічний 

стан під¬приємства; 
-  експертна оцінка розроблених анти¬кризових заходів і прогнозування 

перспектив фінансового оздоровлення, досягнення цілей розробленої 
стратегії; 

-  досягнення кількісно невизначених за¬лежностей між різними рівнями 
організа¬ційної ієрархії, які мають якісний характер і обумовлюють потребу в 
діагностиці як спе¬цифічному способі отримання і використання інформації [12].

Оптимізація фінансового стану підприємства є головною з умов успішного 
розвитку, а погіршення фінансового стану свідчить про можливе банкрутство.

Діагностика фінансового стану підприємства відображається через 
реалізацію комплексу процедур, направлених на пошук домінантних факторів 
стану, симптомів і причин виникнення проблеми чи можливих ускладнень, 
аналізу можливостей підприємства реалізувати стратегічні та тактичні цілі, 
підготовку потрібної інформаційної бази для прийняття рішення.

Важливості набуває комплексність при підході до розробки та впровадженні 
системи діагностики фінансового стану підприємства, тобто дослідження за 
допомогою діагностичного апарату як статичного стану об’єкта, так і його 
розвитку у часі (рис. 1). 

Економічна діагностика близька до фінансового аналізу, однак вони 
розрізняються за цілями, інструментарієм, завданнями. Аналіз встановлює 
кількісне значення параметрів, досліджує відхилення параметрів від 
норми,  тоді як діагностика, орієнтована на пізнання економічних протиріч, 
зосереджується на інтерпретації тих чи інших економічних результатів 
господарської діяльності підприємства.

Процес економічного діагностування, безумовно, містить у собі процедури 
аналізу. При цьому його основними завданнями є:

- вивчення й оцінка стану об’єкта в умовах обмеженої інформації;
- визначення відхилень від нормального або оптимального стану об’єкта 
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дослідження. Причому поняття «оптимальний стан» і «нормальний стан» є 
різними за економічним змістом; 

- дослідження причин цих відхилень та виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків між показниками; 

- інтерпретація параметрів, процесів і тенденцій, що відбуваються; 
- підготовка коригувальних рішень щодо оптимізації діяльності об’єкта 

(окремих його елементів) та способів реалізації цих заходів;
- розробка й адаптація інструментарію діагностики для проведення 

досліджень [3].

Рис. 1. Система діагностики фінансового стану підприємства [12]
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Таблиця 2
Класифікація функцій економічної діагностики [6]

Функція Зміст

Планування

розробка науково обґрунтованих планів розвитку об’єктів 
управління, розробка поточних та перспективних планів, 
що вимагає ґрунтовної діагностики роботи за певний період 
часу, точне виявлення невикористаних внутрішніх резервів 
підприємств, врахування дії у плановому періоді факторів 
науково-технічного прогресу.

Облікова

постачання інформації про фактичну діяльність керованих 
об’єктів. Це обумовлено тим, що якість економічної діагностики 
багато у чому залежить від повноти, достовірності і своєчасності 
одержуваних обліково-економічних даних. У той же час 
економічна діагностика чинить певний вплив на методологію 
обліку.

Регулювання оптимальність рішень прийнятих на різних рівнях управління.

Властивостями економічної діагностики, що проявляються в антикризовому 
управлінні, є: 

- вивчення нових якостей об’єкта управ¬ління внаслідок розвитку 
підприємства; 

-  виявлення причинно-наслідкових зв’язків у розвитку об’єкта і суб’єкта 
управління; 

-  визначення меж експертного знання ме¬неджера і експертних систем, 
що використову¬ються в діагностуванні кризи, ії попередженні і виході з неї; 

-  моніторинг за зміною макросередовища підприємств, що істотно знижує 
керованість і міру інформаційного контролю, вірогідність прогнозування; 

-  необхідність підвищення ефективності антикризових і прогностичних 
функцій діа¬гностики [10].

Роль економічної діагностики в антикризовому управлінні, зв’язки з 
іншими функціями визначають і її значення у практичній діяльності всіх 
ланок сучасного виробництва, а саме, діагностика слугує: 

- елементом методу планування та прогнозування, їх науковою базою;
- інструментом для об’єктивної оцінки діяльності; 
- найважливішим засобом виявлення і мобілізації резервів підвищення 

економічної ефективності виробництва та поліпшення якості роботи;
- знаряддям вдосконалення господарського керівництва і здійснення 

всебічного виробничогосподарського управління; 
- одним із засобів виховання членів трудового колективу [3].
Економічна діагностика передбачає не тільки вивчення попереднього та 

поточного стану підприємства, а й здійснює дослідження перспективного 
можливого виникнення певних ситуацій, ендогенних та екзогенних факторів, 



54

що впливають на підприємство. Також інформація, отримана у результаті 
діагностики, має важливе практичне значення – у результаті її одержання 
менеджери підприємства здатні, опираючись на її дані,  обґрунтувати 
відповідні  рішення і впровадити заходи щодо зміни системи управління, 
фінансового оздоровлення, підвищення прибутковості, платоспроможності, 
конкурентоспроможності та ринкової привабливості підприємства  [6].

Основною метою діагностики ознак кризи на підприємстві є підготовка 
інформації для аналізу та первинна її обробка задля здійснення відповідних 
рішень щодо управління підприємством, у тому числі й антикризового, 
протягом усього етапу життєдіяльності підприємства залежно від характеру 
отримуваної інформації. Результати економічної діагностики базуються 
відповідно на аналізі поточної діяльності підприємства, превентивної 
(попередньої) інформації та перспективного аналізу результатів виробничо-
господарської та фінансової діяльності підприємства та впливають на 
програму розвитку підприємства та його стратегічний вибір [7]. 

Рис. 2. Типи діагностики кризового стану підприємства [7]

Таким чином, антикризове управління господарською діяльністю 
підприємства відображає комплекс узгоджених елементів, які, діагностують 
ознаки і прояви кризи, сприяють її подоланню, поверненню до стабільного 
функціонування, створюють потрібні умови для подолання негативного 
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів.
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Annotation. The introduction of computers creates complex tasks for machine 
representation and reasoning for symmetry and group theory. Developing robust symmetry 
detection algorithms generates a list of immediate tasks that will be  considered in the paper. 
The article describes the application of different types of symmetry in computer graphics 
and improved the code for image creation in graphic editors. It also demonstrates its own 
code with the visualization of symmetrical images, the process of their creation and the 
preservation of symmetry of different types with constant change of coordinates of points 
(lines, figures).
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У сьогоденні поняття симетрії використовують не тільки як якісну 
або структурну характеристику, а як інструмент, за допомогою якого ми 
формулюємо певні закони та розбираємося, чому вони діють. В різних галузях 
симетрія приймає свою конкретну дефініцію та форму. Значний інтерес до 
симетрії в наш час обумовлений тим, що вона уособлює собою в науці епоху 
синтезу багатьох наукових концепцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За висловом Платона «... Бути 
прекрасним означає бути симетричним і пропорційним». У роботах [1] – [5] 
описані деякі алгоритми виявлення симетрії та їх широке застосування в сфері 
комп’ютерної графіки, особливо в генерації шаблонів і текстур.

Мета статті полягає у детальному описі застосувань симетрії в комп’ютерній 
графіці на конкретних прикладах.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з самоподібних структур – 
фракталів. 

Деякі наукові роботи були зроблені на візуалізації фракталів в інших 
просторах чи на основі інших груп симетрії. Зображення фракталів з 
використанням комп’ютерної графіки набули визнання з того часу, як 
комп’ютери та растрові дисплеї вперше дозволили візуалізувати ці складні 
системи. Їх безмежна різноманітність, нескінченні деталі та непередбачуваність 
роблять їх відкритим джерелом комп’ютерних зображень.
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Створювати такі зображення, анімації, можна як за допомогою 
програмування, тобто написання коду, так і використовуючи вже готові 
програми, в яких задається математична формула, і автоматично створюється 
програмний код для візуалізації фракталів. Проаналізувавши багато середовищ 
та програм, можна виділити - Fractal Explorer (рис.1(а-в)).

Це безкоштовна програма для створення і перегляду фрактальних 
зображень, що дозволяє швидко генерувати оригінальні фрактали на основі 
різних математичних формул.

Даний графічний редактор дає можливість створювати 2D-фрактали, 
IFS-фрактали, атрактори, кватерніони, Нову Орбіту і інші геометричні 
фігури з використанням різних математичних формул (множина Ньютона, 
Мандельброта, Жюліа і інші варіації) і заданих параметрів для побудови. 
Також для створення нових фігур можна використовувати готові зразки, що 
зберігаються в каталозі додатки. Для обробки поста створених зображень 
в функціоналі програми присутні графічні інструменти: палітра кольорів, 
масштабування, спеціальні фільтри і візуальні ефекти. Додатково програма дає 
можливість створювати фрактальні ландшафти і має в своєму розпорядженні 
бібліотекою шаблонів (FLL). Fractal Explorer підтримує роботу з відомими 
форматами фрактальної графіки: frp, frs, fri, fro, fr3, fr4 і іншими. 

Рис. 1а

Рис. 1б
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Рис. 1в

Розглянемо, як можна створити власноруч такі ж фрактальні 
зображення, анімації на основі JavaScript. 

Скористаємося онлайн компілятором р5js, який містить у собі деякі 
бібліотеки. Наприклад, намалюємо фрактальну криву Коха в обробці Java 
Script. Крива Коха є типовим геометричним фракталом.

Рис. 2
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Процес її побудови виглядає так: беремо одиничний відрізок, поділяємо на 
три рівні частини і замінюємо середній інтервал рівностороннім трикутником 
без цього сегмента. У результаті утворюється ламана, що складається з 
чотирьох ланок довжини 1/3 (рис.2). На наступному кроці повторюємо 
операцію для кожної з чотирьох отриманих ланок і так далі.

Далі розглянемо візуалізацію «математичного серця» кардіоїди, з 
поєднанням часових таблиць (рис.3). Є декілька математичних формул, які 
призводять до утворення кривих схожих на символ серця. Найвідоміша з 
них – кардіоїда, яка є окремим випадком равлика Паскаля, епіциклоїди та 
синусоїдальної спіралі.

Рис. 3

На рис.4 - трикутник Серпінського, який отримуємо шляхом задання трьох 
початкових точок.

Рис. 4
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Множина Мандельброта - обмежена та зв’язна множина на 
комплексній площині, обмежена фракталом (рис.5).

Рис. 5

Звичайно,  всі вище показані фрактальні множини не є новоствореними, 
їх досліджували відомі математики ще у XIX – XX століттях. Потім вчені 
покладали ці завдання на комп’ютер, бо власноруч неможливо провести 
таку кількість обчислень. Тому деякі вчені, які починали дослідження таких 
множин і не знали, як насправді виглядають такі зображення.

Також, всі ці зображення вже описані такими мовам програмування: PHP, 
phyton, С, swift. Вище наведено візуалізацію всіх фрактальних множин в 
обробці Java Skript з елементами часткового удосконалення коду. 

Візуалізація симетричних зображень за допомогою Java Skript. 
Проаналізувавши застосування різних проявів симетрії в комп’ютерній 

графіці, виявлено відсутність візуалізації саме прояву симетрії як руху, певного 
перетворення площини, який можемо задавати самостійно, з постійною 
зміною координат точок,  а саме: як самостійно можемо зображати елемент 
фігури, орнаменту, так, щоб застосовувалась дзеркальна ( центральна або 
осьова), поворотна симетрії,  поєднавши це  з постійною зміною координат 
точок.  Наприклад, в постійному русі зображувати певні точки, лінії, які будуть 
відображатися одночасно відносно прямої (горизонтально і вертикально), або 
відносно центра з певним кутом повороту, розбиваючи площину на n частин.  
Також цікавим також є візуалізація перетворення подібності, назвемо це 
«принципом пантографа», бо саме за допомогою пантографа виготовляють 
копії креслень зі зміною масштабу. Але з розвитком комп’ютерної графіки, 
роль приладу значно зменшилась.  

Скористаємося онлайн компілятором р5js та покажемо, що це цілком 
можливо, знаючи певні математичні формули та синтаксис Java Skript.
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Перше, що вдалося візуалізувати – це принцип роботи пантографа, і 
продемонструвати перетворення подібності, як одного з перетворень симетрії.

Скористаємось означенням та формулами перетворення подібності: 
перетворення площини, при якому відстань між точками змінюється в одне 
й те саме число k>0 разів, називається перетворенням подібності, або просто 
подібністю. Отже, якщо точки А і В переходять у точки А’ і В’ при подібному 
перетворенні, то А’В’= k ∙АВ. Число k>0 називається коефіцієнтом подібності, 
воно одне й те саме для всіх пар відповідних точок площини в даному 
перетворенні. У нашому випадку будь-яка точка А(х;у) переходить у Аʹ(хʹ;уʹ), 

так що  
Візуалізація перетворення подібності, при постійній зміні координат 

точок. Власноруч зображаємо рисунок у квадраті і  отримуємо збільшене 
зображення. Параметри зображення можна змінювати (рис.6).

Рис. 6
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let sketchRNN;
let currentStroke;
let x, y;
let nextPen = ‘down’;
let seedPath = [];
let seedPoints = [];
let personDrawing = false;
function startDrawing() {
  personDrawing = true;
  x = mouseX;
  y = mouseY;
    fill(255, 102, 204);}
function sketchRNNStart() {
  personDrawing = false;
  const rdpPoints = [];
  const total = seedPoints.length;
  const start = seedPoints[0];
  const end = seedPoints[total - 1];
  rdpPoints.push(start);
  rdp(0, total - 1, seedPoints, 
rdpPoints);
  rdpPoints.push(end);
  background(255);
  stroke(0);
  strokeWeight(4);
  beginShape();
  noFill();
  for (let v of rdpPoints) {
    vertex(v.x, v.y);  }
  endShape();
 x = rdpPoints[rdpPoints.length-1].x;
  y = rdpPoints[rdpPoints.length-1].y;  
  seedPath = [];
  for (let i = 1; i < rdpPoints.length; 
i++) {
    let strokePath = {
      dx: rdpPoints[i].x - rdpPoints[i-1].x,
      dy: rdpPoints[i].y - rdpPoints[i-1].y,
      pen: ‘down’  }
    seedPath.push(strokePath); }}
function setup() {
  let canvas = createCanvas(1000, 
1000);
    background(255);
  console.log(‘model loaded’); }

 canvas.mousePressed(startDrawing);
  canvas.mouseReleased(sketchRNNStart);
 function gotStrokePath(error, strokePath) {
  //console.error(error);
  //console.log(strokePath);
  currentStroke = strokePath;}
function draw() {
  stroke(0);
  strokeWeight(4)
  line(0,400,400,400);
line(400,0,400,400);
  if (personDrawing) {
    // let strokePath = {
    //   dx: mouseX - pmouseX,
    //   dy: mouseY - pmouseY,
    //   pen: ‘down’ // }
    // line(x, y, x + strokePath.dx, y + 
strokePath.dy);
    // x += strokePath.dx;
    // y += strokePath.dy;
    // seedPath.push(strokePath);
    line(mouseX, mouseY, pmouseX, 
pmouseY);
    seedPoints.push(createVector(mouseX, 
mouseY));
    line(mouseX*4, mouseY*4, pmouseX*4, 
pmouseY*4);
    seedPoints.push(color(255,204, 
0),createVector(mouseX, mouseY)); }
  if (currentStroke) {
    if (nextPen == ‘end’) {
      sketchRNN.reset();
      sketchRNNStart();
      currentStroke = null;
      nextPen = ‘down’;
      return;}
    if (nextPen == ‘down’) {
      line(x, y, x + currentStroke.dx, y + 
currentStroke.dy); }
    x += currentStroke.dx;
    y += currentStroke.dy;
    nextPen = currentStroke.pen;
    currentStroke = null;
    sketchRNN.generate(gotStrokePath); }}
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Розглянемо візуалізацію дзеркальної симетрії, а саме осьової та центральної 
симетрії. Скористаємося формулами, при  яких кожна точка А(х,у) площини 
перетворюється в точку Аʹ(хʹ,уʹ) таку, що хʹ=х, уʹ= -у (симетрія відносно осі 
абсцис). Аналогічно симетрія відносно осі ординат, виражається формулами: 
хʹ= -х, уʹ=у. Якщо центр симетрії збігатиметься з початком координат, то 
координати симетричних точок А(х,у) і Аʹ( хʹ,уʹ) визначатимуться такими 
рівностями: хʹ=-х,  уʹ=-у .  Останні  переконують, що для найпростішого 
аналітичного зображення центральної симетрії зручно за початок системи  
координат брати центр симетрії. Утворимо композицію симетрії відносно  
центру (початку координат), осі абсцис і осі ординат та запрограмуємо це. 

let sketchRNN;
let currentStroke;
let x, y;
let nextPen = ‘down’;
let seedPath = [];
let seedPoints = [];
let personDrawing = false;
let p = 700;

function startDrawing() {
  personDrawing = true;
  x = mouseX;
  y = mouseY;
    fill(255, 102, 204);
}
function sketchRNNStart() {
  personDrawing = false;}
function setup() {

  let canvas = createCanvas(p, p);
  canvas.mousePressed(startDrawing);
  canvas.mouseReleased(sketchRNNStart);
  background(255); }
function draw() { 
 point(350, 350);
  stroke(0);
  strokeWeight(4);
  if (personDrawing) {
  line(p-mouseX, mouseY, p-pmouseX, pmouseY);
    seedPoints.push(createVector(mouseX, mouseY));
  line(mouseX, p-mouseY, pmouseX, p-pmouseY);
   seedPoints.push(createVector(mouseX, mouseY));
  line(p-mouseX, p-mouseY, p-pmouseX, p-pmouseY);
   seedPoints.push(createVector(mouseX, mouseY));
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
   seedPoints.push(createVector(mouseX, mouseY));}}

Рис. 7
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Рисунок 7 виконано за таким алгоритмом: поставлена точка, відрізок, 
відображається одночасно симетрично осі абсцис, ординат і центру координат. 
Тобто, площина розбивається на 4 частини, ми зображаємо в одній з частин, і 
у всіх інших зображення створюється автоматично.                                                 

Також, використовуючи формули перетворення від декартової системи 
координат до полярної системи та комбінуючи з формулами центральної 
симетрії, можемо шляхом розбиття площини на n частин, утворювати 
різноманітні візерунки та орнаменти (рис.8(а-в)). Задаємо центр системи 
координат, програмуємо формули переходу та відображення наступним чином: 

let seedPoints = [];
let personDrawing = false;
let p = 700;
function startDrawing() {
  personDrawing = true;
  x = mouseX;
  y = mouseY;
}
function sketchRNNStart() {
  personDrawing = false;
}
function setup() {
  let canvas = createCanvas(p, p);
  canvas.mousePressed(startDrawing);
  canvas.mouseReleased(sketchRNNStart);
  background(255);}
function draw() {
  point(350, 350);
  stroke(random(100),random(255),random(100));
  strokeWeight(3);

  if (personDrawing) {
  al = 0;  
 tx = mouseX - 350;
  ty = mouseY - 350; 
 r = sqrt(tx*tx + ty*ty);  
 if (x > 0 && y >= 0) {
    al = atan(ty/tx);
  } else if(x > 0 && y < 0) {
    al = atan(ty/tx) + 2*PI;
  } else if (x<0) {
    al= atan(ty/tx) + PI
  } else if (x=0 && y>0) {
    al = PI/2
  } else if (x=0 && y<0) {
    al= 3*PI/2  } i = 0; n = 10;
  while (i < n) {
   tx = r * cos(al + i*2*PI / n) + 350;
    ty = r * sin(al + i*2*PI / n) + 350;
   seedPoints.push(point(tx, ty));
    i++;  }}}

При умові, що n=10, маємо:

Рис. 8а
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При умові, n=33, маємо:

Рис. 8б

Поступово збільшуючи n, отримуємо різні візуалізації зображень.

Рис. 8в

Висновки. Симетрія − захоплююча тема у багатьох різних галузях, 
включаючи науку, техніку та мистецтво. Виявлення симетрії, як чисте 
інтелектуальне прагнення до програмного сприйняття, або як практичний 
інструмент для стиснення даних використовується в комп’ютерних програмах 
і  комп’ютерній графіці. Численні біологічні, фізичні або штучні структури 
містять симетрію як фундаментальний принцип конструкції або в якості 
одного з найважливіших аспектів їх функціонування. Симетрія також 
відіграє важливу роль в зоровому сприйнятті і естетиці людини. Велика 
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частина розуміння оточуючого нас світу побудована на основі сприйняття 
і розпізнаванні повторюваних структур. З огляду на різноманітність ідей, 
отриманих від концепції симетрії, сподіваємося, що вона зробить значний 
вплив на обчислювальні технології, зокрема комп’ютерну графіку.
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УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сиченко В.,
д.держ.управл., професор, ректор,

Москалець М.,
к.п.н., доцент кафедри публічного управління та права,

Вільхова Т.,
к.е.н., доцент, 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»

Осучаснення освіти в Україні відбувається в контексті розвитку інтеграції 
у міжнародний освітній простір, який дає змогу визначити місце вітчизняної 
освіти в соціально-економічному розвитку країни. Одним із головних 
чинників її модернізації є децентралізація управління освітою. Вона має 
враховувати особливості кожного регіону, інтересів населення, громад під час 
вибору відповідних моделей управління при впровадженні освітньої реформи 
та її фінансування.

Можна говорити про те, що в Україні діє складна система державного 
управління вищою освітою, яка регламентується ст. 11 ЗУ «Про вищу 
освіту» [1]. На загальнодержавному рівні за це відповідають Верховна Рада 
України та Кабінет Міністрів України; на регіональному – центральний орган 
виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки та 
інші державні органи, що мають у своєму підпорядкуванні заклади вищої 
освіти; органи місцевого самоврядування у підпорядкуванні яких знаходять 
заклади вищої освіти. Тому децентралізація забезпечить процес передачі 
повноважень, відповідальності та завдань з прийняття рішень з вищого на 
нижчий організаційний рівень.

Аналізуючи дані Державної служби статистики України станом на 2019/20 
рік в Україні функціонує 619 закладів вищої освіти (з них 504 од. знаходяться 
у державній та комунальній власності, 115 – у приватній та корпоративній 
власності), що на 24 % менше ніж у 2010/11 році. Кількість студентів у 2019/20 
році також зменшилась на 40 % і становить 1,4 млн. осіб. Така ситуація 
пояснюється анексією Кримського півострову та збройною агресією Росії на 
сході України, а також скороченням і об’єднанням цих закладів за ініціативою 
Міністерства освіти і науки України. У річному звіті Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік сказано, що «Міністерство

говорить не про закриття, а про об’єднання університетів, стимулюючи 
їх до цього збільшенням фінансування: нова система фінансування повинна 
стати інструментом «для об’єднання університетів. Чим більший заклад вищої 
освіти, тим більше в нього буде грошей» [3, с. 14].



68

Проаналізуємо розподіл закладів вищої освіти за регіонами (рис.1).

Рис. 1. Розподіл закладів вищої освіти за регіонами України в 2019/20 році [4].

Як видно із рис. 1, найбільша кількість закладів вищої освіти у 2019/20 
році припадає на місто Київ (90 од., із них: 45 –  у державній власності, 8 
– комунальній, 37 – приватній) та більш економічно розвинених регіонів 
країни – Харківській області (60 од., із них: 46 –  у державній власності, 
11 – комунальній, 3 – приватній), Дніпропетровській (55 од., із них: 34 –  у 
державній власності, 14 – комунальній, 7 – приватній), Львівській (42 од., із 
них: 21 –  у державній власності, 12 – комунальній, 9 – приватній) та Одеській 
(35 од., із них: 24 –  у державній власності, 6 – комунальній, 5 – приватній). 
Аналіз такого розподілу дає можливість зрозуміти, скільки закладів освіти 
будуть під впливом децентралізованого управління.

Як вважає Кристопчук Т.Є. «Децентралізацію в управлінні освітою 
необхідно здійснювати комплексно, між державою і громадянським 
суспільством, між органами влади і споживачами освітніх послуг, між 
державною виконавчою владою і місцевим самоврядуванням, між керівником 
освітньої установи і освітянами» [5, с. 116]. Загалом, процес децентралізації 
може суттєво підвищити ефективність, прозорість, підзвітність та 
оперативність надання послуг порівняно з централізованими системами.

Децентралізація влади дає можливість закладу вищої освіти аналізувати, 
вивчати потреби регіонів у тих чи інших фахівцях та, відповідно, готувати 
висококваліфіковані кадри для цих потреб. Ці заклади мають певну автономію 
та академічну свободу учасників освітнього процесу (ЗУ «Про вищу освіту», 
ст. 3, п. 3).
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Мотиваційними факторами передання повноважень та управлінських 
обов’язків на місцеві рівні є:

а) посилення демократії у процесі прийняття рішень;
б) сприяння ефективному використанню ресурсів в освіті;
в) відповідність державної освіти до місцевих потреб;
г) збільшення фінансової відповідальності місцевого самоврядування для 

забезпечення якісного навчання;
д) забезпечення закладам вищої освіти та науково-педагогічним 

працівникам здійснення професійної автономії.
Децентралізація змінює відносини між місцевою владою, закладами 

вищої освіти, викладачами, здобувачами освіти, громадами та урядом. Органи 
місцевого самоврядування та заклади вищої освіти отримують повноваження 
та ресурси в таких областях, як керівництво, моніторинг результатів роботи, 
набору співробітників, професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників та їх заробітної плати, обслуговування будівель тощо. Інші сфери, 
такі як зміст освітньої програми, оцінка та контроль їх якості. Можуть бути 
спільними обов’язками залежно від існуючих форм децентралізації.

Важливою умовою розвитку сучасних закладів вищої освіти є забезпечення 
органами місцевого самоврядування та керівниками цих закладів академічної 
мобільності  викладачів і здобувачів освіти. На даний час міжнародний обмін 
досвідом між Україною та іноземними державами, переважно здійснюється 
за грантовими проектами та міжуніверситетськими обмінами. Академічна 
мобільність – можливість навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 
наукову діяльність в іншому навчальному закладі (науковій установі) на 
території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення з 
основного місця навчання чи роботи [2]. Такі програми є вигідними як для 
закладів освіти, так і для їх здобувачів. Оскільки це дає можливість отримати 
унікальний досвід інших країн для підвищення конкурентних переваг того чи 
іншого закладу в освітній галузі.

Таким чином, процес децентралізації має неопосередкований вплив на 
управління вищою освітою, що забезпечує автономність та відповідальність 
кожного закладу перед своїми здобувачами освіти. Це дає можливість 
залучення фінансових інвестицій для надання якісних освітніх послуг, й 
відповідно, мати конкурентні переваги серед інших закладів освіти і впевнено 
тримати курс у міжнародний освітній простір.

Література:

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Дата звернення: 09.10.2020).

2. Академічна мобільність. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/
osvita-za-kordonom/akademichna-mobilnist (Дата звернення: 11.10.2020).



70

3. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти за 2019 рік. Київ, 2020. 244 с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/upl
oads/2020/02/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2020.pdf (Дата звернення: 
11.10.2020).

4. Вища освіта в Україні у 2019 році. Державна служба статистики України. 
Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/
vysh_osvita/arch_vysh_osvita.htm (Дата звернення: 11.10.2020).

5. Кристопчук Т.Є. Особливості децентралізації управління освітою: досвід 
європейських країн. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-
виховного процесу в школі та ВНЗ. Рівне, 2016. Випуск 2. С. 108-117.

PROJECT MANAGEMENT:
 PLANNING AND IMPLEMENTATION

Avdan O.,
Ph.D. (in Economics),

Kyiv National University Of Trade аnd Economics

Annotation. The article considers issues related to project management and effective 
methods for its planning and implementation. The necessity of use of information technologies 
is substantiated, features of introduction of information technologies in project management 
are investigated.

Key words: project, project life cycle, project management, implementation, result.

Main material. Project management is a professional activity based on a 
combination of modern scientific knowledge and technology with practical skills. 
It is focused on receiving the most effective result during the project planning 
and implementation. Project management is a living methodology for organizing, 
planning and coordinating the use of different resources during the project life cycle.

Management in any field is a complex and multifunctional activity, but, as 
practice shows, 30-70% of it is associated with participation in projects.

Quite a large part of modern business in Ukraine, Europe and the whjole world 
is project-oriented. In Ukraine, this share is already approaching the 50%. This is 
due to the fact that more and more companies are focused on creating fundamentally 
new products or services and achieving new results. Projects are no longer a set 
of documentation, but serious measures aimed at achieving certain goals of the 
company.

The success of the whole enterprise depends on the ability to implement the 
project in the company. In this regard, project management is becoming a relevant 
and important topic for managers of all levels.
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A project is a set of tasks that are performed over a concrete period of time, 
using limited resources to achieve the main goal and obtain an innovative product 
of a certain quality.

In business, the goal of a project is often called solving specific problems. 
Accordingly, project management is a specific activity, the purpose of which is to 
implement all the tasks set by the project.

The maximum amount of effort, knowledge, experience, methods and tools is 
applied for this purpose. In themselves, projects are an integral part of the real life 
of any organization. Each company has its own development strategy and goals, 
which are formed into individual projects. It is important to understand how they 
differ from everyday activities in the organization. First, the fact that each project 
has its own unique goal and time constraints to achieve it. In everyday actions, the 
goal is repeated, deadlines as well. Secondly, the project has to end, as soon as the 
set purpose is reached. Everyday actions are endless and their purpose is to support 
the normal movement of business.

If project management is considered as a comprehensive system, it includes 
certain stages, which are presented below:

- determining the need to create a project and the formation of requirements for it;
- formation of clear and understandable goals;
- establishment and implementation of communication between the parties 

involved in the project;
- settlement of project constraints: in particular budget, resources, risks, 

deadlines, quality.
All these actions are divided into separate stages: project initiation, planning, 

implementation and control, accomplishment (Figure 1). 

Fig.1. Project management stages
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1. Initiation is a certain acquaintance with the project. Its essence and purposes 
are defined, the command corresponding to it is formed.

2. Planning is the most important part of project management. According to the 
opinion of project management professionals, planning should take about 50% of 
the total time in the project implementation process. The difficulty is that during 
this stage, all the actions that the team must take to achieve the goal are carefully 
prescribed. To do this, the project is first divided into parts and a set of small tasks. 
A certain «work schedule» is created, which prescribes deadlines for each of the 
tasks. A list of required resources is also being developed. Thus planning includes 
periodic adjustment, after all in the course of work new nuances and subtasks 
constantly appear, certain «pitfalls» of the project become obvious;

3. Implementation and control. Sometimes these two stages can be set in 
one time The ideal project management system should be built as follows: task 
delivery, task execution, task control, adjustments, setting a new task and so on. 
At the implementation stage, certain tools are usually used to facilitate the process: 
delegation, time management, the Eisenhower matrix etc.

4. Accomplishment of the project. At this stage, a control check of the work 
should be performed and the original data involved instructions and regulations 
should be saved. This is a necessary action, so that even in case a new person in the 
team appears, he/she could understand what and how was done before.

Careful planning, organization of tasks and project components, providing the 
necessary resources and monitoring the effectiveness of the chosen strategy - this 
is the main thing that is part of project management with the prospect of achieving 
the goal.

There are a lot of methods of project management that could be performed 
(Figure 2)

Fig. 2. Methods of project management
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In addition to the classic method described above, Agil is also used when one 
large project is divided into many small projects with phased implementation; 
Scrum - when the project is divided into parts; Lean - when the project is divided 
into small work packages; Kanban is an option for projects that are not limited by 
deadlines, because they can be suspended if necessary. Each of these techniques has 
many advantages and disadvantages. The choice of a suitable system depends on 
the specifics of the organization and the team that will work on a particular project.

After analyzing the experience of successful project managers, we can give 
some recommendations for effective project implementation. First, it is necessary 
to conduct a detailed analysis of the project. It is necessary to create a detailed 
project plan. Project timelines should include milestones, with dates and budget 
adjustments. The more details the original project has, the better the company and 
its customers will interact. The second important recommendation is to choose the 
right team. In order for a project to be successful, it is necessary to wisely select 
employees who have the experience and skills to work on a specific project. In a 
project team, everyone must clearly understand their role and the purpose of the 
project from start to finish.

In today’s world of information technology, communication between team 
members can be organized by many means of communication. Communication via 
e-mail, corporate chats in mobile applications, zoom and skype conferences and so 
on. This is an effective tool in the project management system, because it helps to 
keep the whole team up to date, regardless of where an employee is.

In order for the project to function smoothly, and the customer in the end was 
satisfied with the result, throughout the work it is necessary to properly and effectively 
monitor project management. Successful and productive project activities of the 
organization is impossible without the use of information technologies. 

Information systems used in the project management process are designed to 
increase management efficiency and reduce the percentage of projects that have not 
reached the implementation stage. They also allow company to manage changes, 
resources, constraints, communication, team and other factors.

Information systems also allow to automate one or more components of project 
management: scheduling, management of resources, costs, risks, quality and more. 
Project management automation systems contain the following structural elements: 
tools for calendar network planning, tools for solving individual tasks (among them 
should be noted pre-project analysis, business plan development, risk analysis, 
time management, cost management), tools for communication between project 
executors.

Information technologies make it possible to successfully manage projects, 
establish stable communication between participants, detect and respond to 
deviations in a timely manner, document all stages of the project, quickly monitor. 
These systems perform the following tasks: organization of discussion groups 
and chat channels, remote storage of files and decisions, as well as informing 
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stakeholders.
Nowadays, more and more companies are practicing the simultaneous 

management of several projects. In such circumstances, more attention should 
be paid to monitoring the implementation of project phases. Information 
technologies make it possible to implement multi-project management, in which 
the management of several projects is performed at the same time, independently of 
each other, and using shared resources. In multi-project management, information 
technology allows you to describe the composition and characteristics of work, 
resources, revenues and expenditures of projects, create a schedule of work taking 
into account project constraints, identify critical operations and time reserves for 
other operations, calculate project budget, project needs in materials and resources. 
planned loading of project resources, analyze risks and reserves, calculate the 
success of project implementation, keep records and analysis of project executors, 
receive the necessary project reports.

Among the known information technologies of project management are the 
following:

1) Microsoft Office Project (Microsoft Corporation) is a comprehensive 
enterprise project management solution that allows you to manage projects of any 
complexity and includes a family of the following software products:

2) MS Office Project Standart - an entry-level package for managing simple 
projects;

3) MS Office Project Professional - a package for professional project 
management of any complexity at any level of management;

4) MS Office Project Server - a server product used for the interaction of project 
managers in the management of distributed projects;

5) MS Office Project Web Access - MS Project web interface that allows project 
participants to access project information through Internet Explorer.

The effectiveness of project management systems is determined by the set of 
costs and benefits that the system can bring. The three main parameters that allow 
company to optimize the use of project management are time, cost and quality of 
work. In case of inefficient project management, the company may suffer losses due 
to: delays in the implementation of innovations; exceeding the project budget; poor 
workmanship.

Inefficient management of work budgets and quality of execution work is 
associated with underestimation of future costs and direct costs due to erroneous 
actions. The average cost of such errors is 10-20% of the project budget.

Summarizing all the above, it is important to conclude that, project management 
is a specific management technology, science and art at the same time. It is also a 
practical tool that is very effective in solving certain tasks. Not only in business, but 
also in other spheres - in state and municipal administration, in public and political 
activities (grants, election campaigns, volunteer initiatives, etc.). 

Difficulties in achieving the goals of the project may be time limits, inconsistency 
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of management actions, etc.
In this case, the expected implementation results should be clearly recorded. 

Ukrainian companies need to increasingly adapt to information technology, because 
as world experience shows, the introduction of information technology in any 
company will automate the process of effective project management and bring them 
to the stage of implementation and a positive result.
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В сучасних умовах господарювання, які характеризуються нестабільністю 
соціально-економічних й політичних процесів у суспільстві,  зовнішньою 
військовою агресією, складністю залучення капіталу як з внутрішніх, 
так і зовнішніх джерел фінансування, що зумовлює втрату економічними 
суб’єктами фінансової стійкості та стабільності та загострення загрози 
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банкрутства,  питання фінансового забезпечення власної діяльності набувають 
особливої гостроти для переважної більшості вітчизняних підприємств. Такий 
стан справ призводить до поглиблення уваги різноманітних дослідників до 
проблем удосконалення фінансового забезпечення вітчизняних підприємств, 
що пов’язано не лише з необхідністю формування достатнього розміру 
оборотного капіталу для фінансування поточних потреб підприємства, 
але й із забезпеченням потреб розширеного відтворення, підвищенням 
конкурентоспроможності продукції, виживанням у конкурентній боротьбі, 
здійсненням інвестицій в інновації тощо.

Наприклад, О. Васюренко вирішення проблеми фінансового забезпечення 
підприємств вбачає у залучення додаткових обсягів капіталу від різноманітних 
інвесторів, маючи на увазі реалізацію сукупності ряду інвестиційних проектів 
[1]. Т. Лепейко та Ю. Параніч вбачають можливості фінансування вітчизняних 
промислових підприємств насамперед у функціонуванні фондового ринку й 
емісії фондових інструментів [5; 6]. Значна кількість вітчизняних науковців 
в якості провідного інструменту фінансового забезпечення підприємств 
розглядають самофінансування. Однак, реалії вітчизняного сьогодення 
вказують на те, що саме кредитні ресурси сьогодні виступають базовим 
зовнішнім джерелом забезпечення розширеного відтворення й інвестиційної 
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

У науковій літературі кредитні ресурси підприємства зазвичай 
розглядаються як «сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового 
забезпечення його функціонування, які  формуються на основі потреби в них 
для формування оборотних коштів і задоволення інвестиційних потреб» [3]. 
Також кредитні ресурси трактують як сукупність різних за формою та умовами 
залучення зовнішніх фінансових ресурсів, які отримує підприємство на 
зворотній та платній основі на певний період [4, с. 107].

Беручи за основу визначення [7] можна сформулювати наступне 
визначення кредитних ресурсів підприємства: кредитні ресурси є джерелами 
засобів підприємства, що залучені на кредитній основі та спрямовуються на 
форму¬вання його активів; за своєю сутністю кредитів ресурси представляють 
собою капітал, як у грошовій, так і в матеріальній формі, що використовується 
підприєм¬ством для формування власних активів та здійснен¬ня виробничо-
господарської діяльності.

Саме кредитні відносини повністю відповідають умовам ринку, адже 
обов’язковість  повернення кредитних ресурсів, а також виплата відсотків за 
їх використання створює умови для того, щоб підприємства-позичальники 
ретельно контролювали окупність вкладень кредитних ресурсів у відповідні 
об’єкти, посилювали контроль обґрунтованості інвестиційних проектів, 
дотримувалися режиму максимальної економії в ході витрачання кредитних 
ресурсів.

Також слід підкреслити, що все викладене вище стосується кредитних 
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ресурсів підприємства, коли воно виступає позичальником. Поряд із цим слід 
враховувати, що поняття кредитних ресурсів також варто розглядати з позиції 
економічного суб’єкта, який виступає кредитором. Так, власне підприємства як 
учасники кредитного ринку, у разі наданні кредитних ресурсів у користування 
іншим суб’єктам реалізують такий вид кредиту, як міжгосподарський 
(товарний) кредит. 

Так, як відзначають О. Вовчак та Г. Миськів, якщо одне підприємство 
надає кредит іншому, то воно володіє певним обсягом кредитних ресурсів. 
Отже, зважаючи на «вимушений» характер міжгосподарського кредитування, 
кредитні ресурси підприємства не мають традиційного вигляду певного 
фонду, який можна використовувати для кредитних операцій. У цьому разі 
міжгосподарський кредит набуває форми дебіторської заборгованості. 
Відповідно можна вважати, що кредитні ресурси підприємства виступатимуть 
допустимим рівнем дебіторської заборгованості, який визначається 
за допомогою коефіцієнта залучення оборотних активів у дебіторську 
заборгованість. Суб’єктами формування кредитних ресурсів для надання 
міжгосподарського кредиту є самі суб’єкти господарювання, оскільки вони 
використовують для кредитних цілей лише власний капітал. Відповідно 
джерелом формування кредитних ресурсів підприємств є лише власні кошти. 
Таким чином, під кредитними ресурсами суб’єктів господарювання О. Вовчак 
та Г. Миськів пропонують розуміти частину доходів, яку підприємство 
на добровільних засадах погоджується отримати в майбутньому з метою 
реалізації більшого обсягу товарної продукції у теперішньому періоді, або 
допустимий рівень дебіторської заборгованості [2, с. 36].

В цілому ж слід відзначити, що утворення кредитних ресурсів виникає 
внаслідок якісної взаємодії кредиторів з позичальниками, відтак їх розмір 
є фактором прямого впливу на розмір прибутку й рівень рентабельності  
кожного з учасників кредитного ринку.
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БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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Annotation. The article examines the hotel and restaurant business as the main 
components of tourism industry of the world economy, identifies the trends in its recent 
development of hotel and restaurant services. New trends in the hotel and restaurant 
business are considered, which are consumer-oriented and allow institutions to meet modern 
requirements and be competitive in the market of services.
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Постановка проблеми. Готельно-ресторанна сфера як одна з самих 
високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним 
напрямом економічного та соціального розвитку України. Міжнародний досвід 
свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування 
цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура. На сьогодні 
саме туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим 
чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності.

Готельно-ресторанний бізнес в сучасних умовах набуває тенденції 
зростання і тим саме і конкуренція на ринку послуг зросте. Керівництву готелів 
потрібно впроваджувати нові додаткові послуги, які б дозволяли залучити 
більшу кількість аудиторії споживачів. Аналіз всесвітнього ринку готельного 
бізнесу призвів до виявлення цікавих ідей, щодо створення конкурентних 
позицій на ринку при формуванні нових додаткових послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням тенденцій 
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розвитку готельно-ресторанного господарства приділена велика увага 
вітчизняних науковців, фахівців, а саме: О. Борисової, О. Головко, Г. Круль, 
М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової. У 
цих роботах розглядається організація та розвиток готельно-ресторанного 
господарства, проаналізовані чинники, які впливають на ринок готельно-
ресторанного бізнесу в Україні.

Метою статті є дослідження перспективного розвитку сучaсного стaну 
гoтельно-рестoранного бiзнесу в Українi, а також проаналізовано, чинники, 
якi впливaють нa готельно-ресторанні послуги в умoвах глобалізації світового 
господарства.

Основні результати дослідження. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу 
в Україні є досить перспективним напрямом за рахунок сприятливих умов 
і багатих рекреаційних ресурсів, однак залишається ще достатньо багато 
проблем у сфері законодавчої бази та нестабільної економічної і політичної 
ситуації в країні, що гальмує процес розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 
А тому основними залишаються питання стабілізації надзвичайного стану в 
країні, налагодження економіко-політичної ситуації, оновлення і поліпшення 
законодавчої бази, управління в діяльності готельно-ресторанного бізнесу.

Ринок готельних послуг з кожним днем стає все більш різноманітним. 
Споживачі наразі мають широкий вибір послуг розміщення та харчування, 
починаючи від оригінального дизайну закінчуючи унікальними додатковими 
послугами. Отже, суб’єкти готельного-ресторанного бізнесу мають завжди 
стежити як за нововведеннями і сучасними технологіями, так і за можливими 
бажаннями та потребами споживачів. 

Стеження за міжнародними стандартами є обов’язковим, та систематичний 
розвиток дає змогу українським готелям та ресторанам стати більш успішними 
та привабливими для гостей, в тому числі закордонних. Це позитивно 
вплине на розвиток туризму в Україні. Готельно-ресторанне господарство на 
сьогоднішній день є важливою частиною сфери туризму, позитивна діяльність 
якого може активізувати економіку, а також підняти імідж на міжнародній 
арені.

Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі є одним з 
ключових факторів успіху для підприємств цієї сфери, зумовлюють створення 
необхідних умов для сталого розвитку готельних підприємств, спрямованих 
на забезпечення конкурентоспроможності послуг, що надаються, на рівні 
міжнародних стандартів.

Впровадження інноваційної діяльності передбачає в кінцевому результаті 
забезпечення відповідного ефекту. Залежно від мети інновації націлені на 
підвищення ефективності виробництва, поліпшення умов праці, підвищення 
його продуктивності, конкурентоспроможності тощо.

На сьогоднішній день майже всі готельні та ресторанні підприємства 
застосовують електронні системи управління, що надає можливість на 
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відстані спілкуватись з клієнтами, надавати їм повну інформацію про себе та 
мати зворотній зв’язок та надавати додаткові послуги.

Актуальними сьогодні є технологічні інновації, які часто використовуються 
в готелях та рестoранах. Насамперед це планшети, які замінили меню і дали 
змогу економити час обслугoвування клiєнтів. Прижилася такoж інновація 
QR-кодів, що дає змогу прочитати всю iнформацію прo заклад сфери послуг. 
Привабливими є ресторани, які застосовують новітні технології в кулінарії, та 
орієнтація на здорове харчування.

Готельно-ресторанний бізнес відрізняється від всіх інших видів бізнесу. Це 
підприємство, яке об’єднує в собі мистецтво і традиції, механізми діяльності 
і досвід маркетологів, філософію обслуговування та концепцію формування 
потенційної аудиторії. Глобалізація і концентрація готельно-ресторанного 
бізнесу проявляється в створенні великих корпорацій та мереж. Такій підхід 
дозволяє гостям підприємств перегрупуватися та залучити додаткові ресурси 
для розвитку свого бізнесу.

Загальний обсяг інвестицій в основний капітал туристичних регіонів 
України  припадає на саме розвиток готельної бізнесу та не велика 
частина на розвиток ресторанів. Основними конкурентами для великих 
підприємств готельного бізнесу з останні роки стали фізичні особи суб’єкти 
підприємницької діяльності, котрі надають повний спектр готельних послуг 
у приватних квартирах або міні-готелях. Цінова політика таких підприємств 
набагато нижча, що приваблює споживачів послуг. Динаміка ресторанних 
закладів за останні роки свідчить, що на сьогодні перше місце у розвитку 
належить саме закладам швидкого харчування.

Важливим у рoзвитку гoтельно-рестoранного бiзнесу є залучення 
інвестиційних ресурсів, однак для цього необхідною умовою є впрoвадження 
iнноваційної стратегії, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність 
закладу в майбутньому. Адже не завжди є можливість прорахувати всі ймовірні 
ризики та вибрати правильний напрям роботи на перспективу, а інвестори 
воліють вкладати кошти в підприємства з найнижчими ризиками та найвищим 
терміном окупності. 

Практика готельно-ресторанного бізнесу, конкуренція в галузі, економічні 
реалії з їх складними внутрішньо-господарськими умовами та відносинами 
значно ускладнили підприємницьку діяльність на ринку послуг, зумовили 
нові закономірності його розвитку [4].

Нинішня галузь гостинності в Україні ще не відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. Проаналізувавши діяльність гoтельно-рестoранного 
бiзнесу в Укрaїні, можна виділити основні проблеми: недостатня розвиненість 
рестoранів з укрaїнською регіoнальною кухнeю, швидке будівництво зaкладів 
гoтельно-рестoранного бiзнесу дo вeликих пoдій, щo не враховує рoзвиток 
iнфраструктури мiст, транспoртної мережi, використання перепроданих 
закладів зі старими технологіями та застарілим обладнанням, споживання 
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екологічно небезпечної сировини, порушення вимог до дотримання технології 
процесів виробництва страв, неефективна підготовка фахівців цієї сфери, 
завищена вартість послуг [1, с. 99]

Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери гостинності є поглиблення 
спеціалізації готельної справи різноманітні типи засобів розміщення, які 
орієнтуються на обслуговування певних сегментів споживачів. Саме вони 
формують основні характеристики конкретного типу готельного підприємства: 
концептуальні готелі. Для задоволення побажань туристів, які потребують 
підвищеного рівня комфорту та шукають нових вражень створюються так 
звані «концептуальні готелі», що здобувають все більшу популярність у світі. 

Слід відзначити, що однією з тенденцій розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу в зарубіжних країнах є збільшення популярності мотелів, кемпінгів, 
молодіжних баз. Це пояснюється тим, що частину клієнтів не цікавить розкіш 
і вони зорієнтовані на спрощений пакет послуг та мінімізацію витрат, зокрема, 
це стосується молоді, котра в цілому полюбляє та згодна подорожувати при 
мінімальних витратах. Проте такі форми готельного господарства майже не 
розвинуті в Україні.

Для ефективної діяльності готельно-ресторанної сфери потрібна гнучка 
система державного стимулювання готельно-ресторанної галузі, розроблена 
у нормативно-законодавчій базі. Необхідно також збільшити кількість 
засобів розміщення різних категорій з чіткою диференціацією в спеціалізації 
пропонованих послуг гостинності, вдосконалити управління готельними 
підприємствами в умовах динамічного соціально-економічного простору 
та розширення туристичної діяльності, поліпшити якість готельних послуг, 
ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному ринку сучасних готелів, 
а на державному рівні максимально підтримувати формування національних 
готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти готельного-
ресторанного сервісу, єдині підходи організації управління.

У процесі обслуговування туристів ресторанне господарство відіграє 
особливо важливу роль і набуває специфічних рис, що дозволяє вважати 
ресторанне господарство в курортно-туристичних центрах складовою 
індустрії туризму. Характерною особливістю обслуговування туристів в 
готелях є надання їм повного комплексу послуг (сніданок, обід, вечеря).
Підприємства ресторанного господарства в готелях сприяють залученню до 
обігу частки доходів туристів із різних регіонів. Таким чином, відбувається 
переливання купівельних фондів з одних районів до інших, з однієї країни до 
іншої. Крім того, задоволення потреб за межами постійного місця проживання 
трансформує витрати купівельних фондів населення, зокрема, витрати на 
купівлю товарів заміняються витратами на послуги. А це сприяє мобілізації 
вільних грошових коштів населення.

У великих містах і в маленьких містечках України розвинена система готелів 
та інших закладів відпочинку, яким, як і в багатьох країнах, привласнюються 
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певна кількість зірок залежно від рівня комфорту і обслуговування. Проте 
кількість готелів в Україні на душу населення вважається недостатньою, а 
більшість існуючих українських готелів потребує реконструкції та оновлення 
фондів, і їм не привласнено жодної зірки. Навіть такі центральні українські 
готелі столиці, як «Київ», «Дніпро» і «Хрещатик», що вигідно розташовані 
в центрі столиці і де люблять зупинятися іноземці з огляду на вигідне 
розміщення, потребують певного покращення [3].

В останні роки спостерігається значне збільшення кількості приватних 
готелів малої місткості (до 50 місць), які класифікуються як міні-готелі. Міні-
готелі відносяться до числа найбільш перспективних готельних структур, 
вкрай затребуваних на українському готельному ринку і здатних приносити 
стабільний дохід. «В Україні сегмент міні-готелів займає близько 30% 
готельного ринку країни.

На даний час у Києві частка міні-готелів у готельному господарстві 
становить 44%, хоча за одноразовою місткістю вони програють середнім і 
великим готелям. Як свідчить міжнародний досвід, саме міні-готелі можуть 
дати важливий поштовх розвитку галузі гостинності та створенню додаткової 
кількості робочих місць.

Враховуючи кількісно-якісні тенденції зростання закладів готельно-
ресторанного бізнесу потреба у висококваліфікованих кадрах для галузі 
становить 17% загальної кількості працюючих. Характеристика розвитку 
ринку готельного бізнесу в найближчі роки: очікуване зростання туристичної 
активності та збільшення кількості підприємств готельного господарства в 
Україні у найближчому періоді зумовлює відповідне збільшення потреби у 
фахівцях та професіоналах з готельно-ресторанної справи.

Для ефективної роботи готельно-ресторанного бізнесу потрібно 
впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління, що дасть 
змогу реалізувати програми енергозбереження та ресурсозбереження, 
підвищення кваліфікації персоналу підприємства а також його продуктивності 
праці, підвищується якість наданих послуг, скорочення часу надання послуг, 
та підвищення якості обслуговування відвідувачів.

Під час створення сучасних готельно-ресторанних комплексів дуже велику 
увагу звертають на збереження енергії, часу та грошей. Дуже поширена еко-
технологія, що передбачає встановлення сонячних панелей на даху готелю та 
вітряних генераторів, систему збору дощової води для технічних цілей.

Екологізація готельного продукту нині набуває великого значення у 
зв’язку з необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту туристів на 
екологічно безпечні послуги і товари. Готелі намагаються використовувати 
екологічно безпечні матеріали в інтер’єрі та обладнанні, практикувати 
«безвідходні» технології, пропонувати гостям спеціальну білизну «для 
алергіків», екологічно чисті продукти і напої в ресторані.

Принципи організації обслуговування в готельно-ресторанному 
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господарстві:
1) задоволення потреб населення в продукції і послугах;
2) створення комфортних умов в торгових залах;
3) відсутність негативних явищ, пов’язаних з процесом обслуговування 

споживачів;
4) зростання рентабельності роботи підприємств готельно-ресторанного 

господарства за рахунок впровадження нових видів послуг та продукції;
5) відповідність видів послуг постійно змінюються смакам споживачів, 

вимогам ринку.
Саме клієнт на даному етапі задає вектор розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу і штовхає готельєрів і девелоперів на експерименти. Багато хто з 
них на це не наважується, і даремно. Аби не втратити і залучити клієнта у 
непростий час, зусилля менеджменту готелю важливо спрямувати на пошук 
нових каналів продажів, запуск додаткових програм лояльності, поліпшення 
якості послуг.

Нині в готелях пропонується велика кількість послуг, що надаються 
різноманітними закладами харчування та побуту, фітнес-, велнес - і спа-
центрами, салонами краси. Зазвичай у готелях існують танцзали, музичні 
та тематичні салони, спортивні майданчики і корти, зали для конференцій, 
переговорів, бізнес-центри, приміщення для постійної індивідуальної роботи 
гостя, виставкові та універсальні зали, торговельні заклади різних напрямів.

Останнім часом, поряд із традиційними повно сервісними готелями й 
ресторанами, усе більше стали з’являтися спеціалізовані підприємства зі 
скороченим набором пропонованих послуг.

Досить стають популярними у 2019 році заклади заміського типу, 
дуже активною є їх відвідуваність у літній період. Споживачі віддають 
перевагу ресторанам при невеликих готелях на 15-20 номерів та 
розвиненою інфраструктурою для сімейного відпочинку на природі. Дуже 
активно розвиваються чайні та кавові клуби разом з закладами продажу 
кондитерських виробів. Також однією з новинок ресторанного бізнесу є 
відкриття «інтелектуальних кафе» на основі книжкових магазинів, де є 
можливість не лише похарчуватись а й читати книги. Отже, у сфері готельно-
ресторанного бізнесу постійно відбуваються зміни, які орієнтовані саме на 
споживача, що дає можливість відповідати сучасним тенденціям та бути 
конкурентоспроможними.

Спеціалізація підприємств буває найрізноманітнішою. Готелі можуть 
орієнтуватися на обслуговування представників певного сегмента 
туристичного ринку: наприклад, на клієнтів, які присвячують свою відпустку 
грі в гольф, катанню на лижах, кінним турам, або на туристів, котрі виїжджають 
на конгреси, виставки, ярмарки [5, с. 101].

Поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування клієнта. 
Персонал запам’ятовує його ім’я, улюблені напої, намагається створити 
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у нього враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані 
компліментарні послуги – привітальний коктейль, цукерка або шоколадка на 
ніч на, невеличкі сувеніри, фрукти і мінеральна вода тощо. 

Усе це пов’язано із ще однією тенденцією – «гедонізацією» сервісу. 
Вона полягає в тому, що персонал намагається зробити перебування гостя 
в готельно-ресторанному закладі максимально радісним не тільки завдяки 
люб’язному обслуговуванню, послужливості, «компліментарності» послуги, а 
й за допомогою організації низки приємних традицій, як, наприклад, «щаслива 
година» (happy hour),коли гостей пригощають келихом шампанського у 
холі готелю та ресторану або фірмовими стравами і напоями за зниженою 
наполовину ціною, тощо.

Готельно-ресторанний бізнес в Україні має зрости за рахунок оригінальності 
та якості наданих послуг, і це стосується не лише великих фешенебельних 
готелів, а й середнього та малого бізнесу. Існуючим закладам варто створювати 
мережі з універсальним набором послуг та високим рівнем обслуговування, 
що і дасть можливість домінувати на ринку сфери послуг.

Створення індустрії туризму неможливо без підприємств готельного й 
ресторанного господарства, які сприяють задоволенню таких першочергових 
потреб туристів, як проживання й харчування. Тому досить важливе значення 
для України відіграв чемпіонат Євро 2012, оскільки велика кількість 
гостей мала нагоду скористатися послугами ресторанно-готельної сфери 
обслуговування, а власники ресторанів та готелів – можливість отримати 
досить значний прибуток. Саме тому в більших містах нашої країни почали 
будівлю та налагодження системи надання послуг в сфері туризму. Важливе 
значення для готельного бізнесу є покращення сервісу і надання готелю 
більшої кількості зірок.

Трансформаційні процеси в національний економіці і глобалізація 
світової економіки зумовлюють інтенсивне збільшення ділових, наукових та 
культурних обмінів, а також зростання в соціальній структурі осіб середнього 
достатку. Значення фешенебельних готелів та попит на високоякісні послуги 
в розвитку ділової інфраструктури України збільшуються. Тому важливо 
брати до уваги принципи створення сучасної туристичної інфраструктури, 
здійснювати маркетингові дослідження шляхів і методів підвищення 
інвестиційної привабливості проектів будівництва, модернізації засобів 
розміщення. Саме перспективність та актуальність розвитку іноземного 
туризму в Україні зумовлює необхідність відкриття у всіх великих містах та 
важливих функціональних центрах — чотиризіркових готелів.

Висновок. Готельно-ресторанний бізнес в Україні розвивається 
повільними темпами, хоч і орієнтується на європейські тенденції. Розвиток 
готельно-ресторанного бізнесу є досить перспективним напрямом за рахунок 
сприятливих умов і багатих рекреаційних ресурcів, однак залишається 
багато проблем у нормативно-законодавчій базі та нестабільної економічної 
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і політичної ситуації в країні, що дуже призупиняє розвиток готельно-
ресторанного бізнесу.

Подальший рoзвиток гoтельно-рестoранного гoсподарства в Укрaїні 
передбачає не лише аналіз, а й планування та прогнозування діяльності на 
перспективу за відповідними етапами, аналіз і використання всіх резервів 
підвищення якості обслуговування та конкурентоспроможності готельних-
ресторанних комплексів України шляхом упровадження позитивного 
закордонного досвіду розвитку підприємств сфери гостинності. 

Отже, розвиток готельно - ресторанного бізнесу в Україні є особливо 
актуальний, оскільки саме завдяки даній галузі Україна може поліпшити 
соціально-економічну ситуацію.
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Як і в інших видах діяльності, в сфері громадського харчування існує велика 
видова різноманітність, обумовлене широким асортиментом пропонованих 
послуг, спеціалізацією закладів і відмінностями в організації виробничої 
діяльності.

Успішна робота ресторану залежить від багатьох факторів. Як і будь-
яка інша складна система, ресторан починається з задуму його творця і 
закінчується контролем над його функціонуванням.

Задум і контроль – не єдині фактори, від яких залежить успішне 
функціонування системи громадського харчування.

В серці будь-якого підприємства закладена практична філософія 
його власника або директора, надаючи спільний підхід до ведення бізнесу, 
характерний для даного закладу. Через цей підхід виражаються етичні і 
моральні цінності, в які це підприємство вірить.

У кожного успішного ресторану має бути своє офіційне кредо – місія у 
вигляді формального викладу головних ідей, які керівництво намагається 
втілити в життя. Це те, заради чого підприємство було створено і що робить 
його відмінним від інших.

Сьогодні головне завдання підприємства громадського харчування, перш за 
все, забезпечити стійку конкурентну перевагу у зовнішньому середовищі. Для 
його вирішення потрібно вибрати відповідну стратегію і тактику поведінки. 
Визначальна їх риса – це узгодженість можливостей підприємства і ситуації 
на ринку.

Єдину, прийняту всіма класифікацію підприємств громадського 
харчування, важко встановити, тому що громадське харчування – це мінливий 
процес. Однак усі експерти сходяться на тому, що ресторани можна розділити 
на дві великі категорії: повносервісні і спеціалізовані. Серед інших категорій 
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можна вказати на ресторани швидкого обслуговування, ресторани, що 
спеціалізуються на банкетах, ресторани для особливих випадків, повсякденні, 
нагальні. При такому розподілі деякі ресторани можна віднести відразу до 
декількох категорій.

Повносервісні ресторани позиціонують себе на ринку як ресторани 
з дуже широким вибором страв, особливо порційних (не менше 15). 
Повносервісні ресторани можуть бути формальними або неформальними, їх 
можна класифікувати за цінами, атмосфері і пропонованим меню. Більшість 
повносервісних ресторанів потрапляють також в інші категорії, якщо 
класифікувати за іншими ознаками.

Страви, які готуються в більшості цих ресторанів, потрапляють в розряд 
haute cuisine, або високої кухні, заснованої, як правило, на традиціях французької 
й італійської кулінарії, які, на думку західних гурманів, є кращими в світі. 
Більшість повносервісних ресторанів знаходяться в приватному володінні, 
і керівництво ними здійснює менеджмент. За останній час з’явилося досить 
багато ресторанів цього типу, в зв’язку з чим в цьому сегменті ресторанного 
бізнесу через жорстку конкуренцію стає все важче працювати з прибутком.

Рівень обслуговування в повносервісних ресторанах зазвичай дуже 
високий: метрдотель зустрічає і садовить гостя за стіл, старший офіціант дає 
поради щодо страв і пояснює, в чому специфічні якості страв що замовляються. 
У деяких фешенебельних повносервісних ресторанах використовуються 
приставні столики для закусок або візок на коліщатках – обов’язковий атрибут 
французького обслуговування.

Спеціалізовані ресторани можуть бути найрізноманітнішими. Одні можуть 
спеціалізуватися на обслуговуванні бізнесменів, банкетів, в приготуванні страв 
національної кухні і за іншим напрямкам. Така класифікація пересікається з 
іншими, і один і той же ресторан може бути одночасно і спеціалізованими, і 
повносервісними.

Ресторани швидкого обслуговування «Фаст-фуд» пропонують меню, 
обмежене гамбургерами, смаженою картоплею, хот-догами, курчатами (у всіх 
видах), різноманітними рибними і національними стравами. Ці обмеження 
і стандартизація меню дозволяють значно прискорити обслуговування, що 
дуже вітається зайнятими людьми. У багатьох ресторанах відвідувачі навіть 
прибирають за собою посуд, що дозволяє знизити собівартість страв.

Зазвичай ресторани швидкого обслуговування спеціалізуються в 
приготуванні одного головного блюда: гамбургери, піца, дари моря, курча, 
млинчики, китайська кухня.

Еволюція підприємств громадського харчування сьогодні характеризується 
їх поляризації від понад дорогих до понад дешевих. В одних відвідування 
стає подією, яка запам’ятовується надовго, в інших воно є задоволенням 
фізіологічної потреби в їжі і відпочинку. Процеси, які відбуваються в суспільстві, 
призводять до все більшої популяризації системи самообслуговування.



88

Перш ніж відкривати ресторан, необхідно провести аналіз ринку, щоб 
дізнатися, чи є в даній ринковій ніші достатній попит на той чи інший продукт, 
наприклад заходів на італійську кухню. Фізичні розміри ринку ресторану 
можна визначити, подумки описавши коло радіусом від 1 до 3 км, центром 
якої є даний ресторан. 

Аналіз сили і слабкостей конкурентів допомагає вибрати стратегію для 
реалізації в життя бізнес-плану. Для ресторанів більш актуальна конкуренція 
з боку сусідів. Профіль кожного ресторану визначається його концепцією, і 
ця концепція визначає його імідж, який апелює до певного ринку: буденний, 
офіційний, дитячий, тільки для дорослих, етнічний. Концепція повинна 
підходити для місцевих умов і орієнтуватися на даний ринок. 

Концепція ресторану повинна відповідати місцю, де він знаходиться. 
Значення місця для ресторанного бізнесу важко переоцінити, виключно завдяки 
вдалому розташуванню, ресторани можуть як розоритися, так і, навпаки, 
збагатитися. Звичайно, і інші фактори (якість їжі, меню, обслуговування, 
ціна, атмосфера, менеджмент) теж важливі, але гарне місце розташування 
обходиться найдорожче, тому адміністрація змушена завищувати ціни і 
форсувати збут, щоб ціни за оренду і зміст не перевищували 5 – 8% від 
реалізації приготованих страв.

Для успішного функціонування закладу сфери ресторанного бізнесу роль 
відіграє і атмосфера, яка здійснює  вплив на відвідувача як на свідомому, так 
і на підсвідомому рівнях.

Відвідувачі ресторану звертають велику увагу на дизайн інтер’єру, і чим 
більше він допомагає створювати певний настрій, тим краще. Найбільш 
яскраво ця тенденція проявляється в інтер’єрі тематичних ресторанів, які в 
повній міру використовують колірні, звукові, декоративні та візуальні ефекти, 
щоб викликати в відвідувача особливий настрій. 

Прямим результатом основної діяльності є продукція підприємства 
харчування, представлена блюдами і кулінарними виробами. Для отримання 
цього результату сировина, що надходить на підприємство, піддається обробці. 
Приготування їжі вимагає великих вкладень праці і коштів. Будь-які, навіть 
невеликі прорахунки в організації приготування їжі, ведуть до зростання 
витрат підприємства. Ось чому організація технології приготування їжі 
проектується вже на початковій стадії проектування підприємства харчування.

Якість страв – найважливіше для досягнення успіху підприємства 
харчування. 

Виробництво продукції може розглядатися у вигляді циклу, що складається 
зі стадій закупівлі продуктів (сировини), їх отримання, зберігання, 
приготування продукції подальшого продажу її клієнту. Головні складові 
стадії продажу:

- розробка меню;
- існуючі форма і рівень обслуговування;



89

- зовнішня атмосфера і оточення.
Меню є основним документом підприємства харчування і виконує 

оціночну, планувальну, аналітичну і стимулюючу функції. Плануюча функція 
меню полягає в тому, що під конкретний набір страв меню підприємство 
замовляє відповідний обсяг сировини (продуктів і напівфабрикатів), що має 
необхідну якість. 

Концепція ресторану і його ринок (контингент відвідувачів), на який він 
орієнтується, багато в чому визначають діапазон цін в меню. Ціна повинна 
бути, з одного боку, прийнятною для потенційного відвідувача, і в той же час 
гарантувати дохід ресторану. 

Однією з головних задач, що стоять перед підприємцем є підвищення рівня 
обслуговування населення, який в ресторанах визначається не тільки якістю 
їжі, але і умінням створити сприятливу атмосферу для відпочинку споживачів.

Культура обслуговування в ресторані залежить від багатьох факторів, до 
яких можна віднести зовнішній вигляд підприємства, його інтер’єр, художнє 
оформлення предметів сервіровки, рівень музичного обслуговування та 
ін. Однак вирішальним є високий рівень кваліфікації офіціанта. Культура 
обслуговування і якість продукції є складовими елементами узагальнюючого 
показника якості обслуговування на підприємствах громадського харчування.

Велика увага в даний час також приділяється впровадженню персональних 
комп’ютерів і Internet, а також автоматизації робочих місць ресторану. 
Найбільш важливими аспектами тут є: автоматизація торгового залу, установка 
на кухні чекового принтера для оперативного друку замовлень, обладнання 
робочого місця бухгалтера комп’ютером із спеціалізованим програмним 
забезпеченням, що дозволяє автоматично розраховувати калькуляцію блюд, 
наявність комп’ютерної мережі між усіма учасниками виробництва для 
оперативної передачі інформації.

Таким чином, розробка концепції підприємства – це найважливіший 
інструмент в ресторанному бізнесі. Без ретельної і продуманої роботи 
реєстраторів важко вистояти навіть самої хорошої ідеї. Об’єктом їхньої уваги 
можуть бути практично всі складові ресторанної діяльності: асортимент 
пропонованих страв, що проводиться цінова політика, спрямованість кухні, 
клієнтська база.

Концепція важлива на будь-якій стадії роботи підприємства:
- на підготовчому етапі – вивчення клієнтської бази, конкурентних 

підприємств, аналіз місця розташування закладу тощо;
- в робочому режимі – виявлення поточних проблем, можливість адаптації 

в ре-док мінливих умов роботи, посилення рекламної діяльності;
- в критичній ситуації – необхідність реанімування ресторанного закладу, 

аналіз проблемних кадрових питань, можлива зміна інвесторів.
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ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА НАСЛІДКИ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Аташ Бар Фардін, 
аспірант,

Полтавська державна аграрна академія

Для розвинутих країн світу характерне проникнення діджиталізації в усі 
сфери соціально-економічних відносин. Масштабне поширення технологій 
зумовлює зменшення частки традиційної економіки поряд із діджиталізацією. 
Розвиток цифрової економіки як драйвера формування нового укладу 
національної економіки є фактором підвищення конкурентоспроможності 
країни на світовому ринку і розглядається як одне з першочергових державних 
завдань, а діджіталізація – означає переклад інформації з аналогових 
форматів в цифрові форми. Синонімами цього поняття виступають терміни 
«цифровізація» (створення нового продукту), «діджіталізація», «відцифровка» 
(переклад інформації з фізичних носіїв на цифрові носії). 

В цілому, діджіталізація бізнесу може допомогти в оптимізації  бізнес-
процесів підприємства. Звичайно, є безліч видів діяльності, перевести які 
повністю в цифрове поле неможливо – наприклад, виробництво продукції 
завжди потребують участь людини. Більш того, технології поки що не 
дозволяють повністю замінити людину і в питаннях комунікації з клієнтами, 
і тим більше в сферах, де мають значення творчий та індивідуальний підхід 
до виконання поставлених завдань. Однак, навіть за таких умов є можливість 
позбутися від частини навантаження, перевівши його в цифрову область [2].

Виходячи із сутності поняття діджіталізації, вона здатна надати безліч 
переваг, водночас має і ризики для суб’єктів різних рівнів (рис. 1).

До очевидних переваг використання діджіталізації при веденні 
господарської діяльності можна віднести наступні: 

- вивільнення трудових ресурсів. Одна з основних причин здійснення  
діджіталізації бізнес-процесів – прагнення співробітниками скоротити час на 
проведення операцій та процесів. Ефективна діджіталізація може дозволити 
уникнути необґрунтованого розширення штату, а також надати можливість 
вивільнити трудові ресурси на вирішення більш важливих завдань, або в 
цілому скоротити їх кількість при збереженні темпів й обсягів виконуваних 
процесів;

- зменшення «відстані» до клієнта. За рахунок діджіталізації бізнесу, клієнт 
може користуватися його послугами без особистого візиту, що вирішує відразу 
кілька проблем, пов’язаних з обслуговуванням споживача. Так, діджіталізація 
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може сприяти зростанню іміджу підприємства, забезпечуючи утримання 
клієнта протягом тривалого часу, надаючи йому можливість користуватися 
послугами та придбавати товари незалежно від його місцезнаходження. 
Зазначене можливе через гейміфікацію бізнесу для клієнта;

- підвищення ефективності праці через застосування методів діджіталізації, 
що підвищує ефективність діяльності співробітників та дозволяє їм не 
витрачати час на процедури, які вже перенесені в цифрове поле. Водночас, 
різні цифрові технології дозволяють краще відстежувати якість роботи 
працівників, проводити хронометраж робочого часу;

- поліпшення якості і собівартості продукту через застосування сучасних 
технологій у виробничих процесах може значно підвищити якість продукції 
та послуги та знизити собівартість;

- отримання конкурентних переваг – у деяких сферах бізнесу діджіталізація 
може надати підприємству швидку і якісно нову конкурентну перевагу в 
порівнянні з іншими учасниками ринку, зайнятими у певній сфері діяльності. 
При цьому відсутність діджіталізації може, навпаки, – привести до швидкого 
отримання статусу аутсайдера і подальшої кризи на підприємстві.

- довгострокова автоматизація процесів, передбачає, що іноді проведення 
діджіталізації може стати ефективним рішенням для зменшення необхідності  
контролю та особистої участі в деяких бізнес-процесах. Переважно такі 
рішення мають значний потенціал саме в якості довгострокових проектів, 
а не в форматі разового або різкого поліпшення ситуації в бізнесі, що слід 
враховувати, приймаючи рішення про виділення коштів на проведення 
реформування діючих процесів [1, 3].

Рис. 1. Переваги та недоліки діджіталізації соціально-економічних 
відносин на підприємстві [складено на основі  1-3]
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Звичайно, діджіталізація в бізнесі, як інструмент, має не тільки позитивні 
сторони, але і певні недоліки. Крім недоліків, проведення діджіталізації може 
мати і деякі ризики, які можуть обернутися неприємними наслідками при їх 
ігноруванні. До недоліків діджіталізації бізнесу й ризики її використання при 
веденні господарської діяльності можна віднести наступні: 

- надмірні витрати. Як було зазначено, діджіталізація може забезпечити 
реальне підвищення прибутку підприємства і поліпшення результативності 
від ведення господарської діяльності. Крім цього, багато суб’єктів 
господарювання, що надають послуги з діджіталізації, можуть скористуватися 
незнанням ринку й особливостей послуг, що надаються з боку замовників, що 
може призвести до значного завищення вартості проекту;

- складнощі впровадження. Наявність налагодженого, ефективного 
працюючого бізнес-процесу може стати перешкодою при перекладі його в 
цифрове поле, що може спричинити появу помилок, неточностей і в цілому 
порушенням певного процесу. Тому слід ретельно зважувати кожну конкретну 
ситуацію і розуміти, до яких наслідків та проблем може привести різке 
реформування бізнес-процесів при переведенні їх в цифрове поле;

- витік інформації. Будь-які цифрові технології при впровадженні можуть 
значно збільшувати ризики витоку інформації, особливо в сфері зберігання 
персональних даних і роботи з конфіденційною інформацією. Забезпечення 
належного рівня безпеки, в свою чергу, може значно збільшити вартість 
діджіталізації;

- неможливість застосування в деяких сферах. Незважаючи на те, що 
діджіталізація є одним з найбільш універсальних інструментів оптимізації 
бізнес-процесів за рахунок можливої широти існуючих рішень, вона може 
бути застосована далеко не в кожному випадку [1].

Підводячи підсумок, зазначимо, що традиційна економіка відчуває 
вплив цифрової складової ділових відносин, що генерує прогресивні форми 
модернізації бізнес-процесів, під впливом яких змінюється не тільки структура 
суб’єктів ринку, але і технологія управління ними [3]. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ

Вороніна В.Л., к.е.н., доцент, 
Дмитренко І.А., 

Хорошко Д.Р., 
Полтавська державна аграрна академія

В сучасному стані економіки України рішення проблем ефективного 
розвитку підприємств має найважливіше значення. Перед вітчизняним 
підприємництвом стоять такі важливі завдання як розширення структури 
пропозицій на внутрішньому ринку товарів та послуг, створення ефективного 
конкурентного середовища, стимулювання інноваційного розвитку, 
відродження підприємницької ініціативи населення, створення додаткових 
робочих місць та підвищення гнучкості зайнятості, зміцнення регіональних 
економік.

Основні проблеми вітчизняних підприємств пов’язані з низьким попитом 
на пропоновані послуги, високим ступенем зносу основних фондів, високим 
рівнем витрат і іншими причинами. Існуючі проблеми багато в чому 
обумовлені відсутністю позитивних змін в сфері інноваційного менеджменту.

На сьогоднішній день одним з основних способів підвищення ефективності 
діяльності підприємства є впровадження інновацій. Вважаємо, що саме 
впровадження інновацій допоможе підприємствам вирішити перераховані 
вище проблеми. 

Гострота проблем інноваційного розвитку підприємств підтверджується 
значною кількістю досліджень як західних вчених, таких як П. Друкер, М. 
Хаммер і Дж. Чампи, К. Маркхем, Р. Каплан і Д. Нортон, І. Массакі і інших, так 
і вітчизняних вчених, серед яких слід виділити Д. Дячкова, А. Загороднього, І. 
Маркіну, С. Мочерного, С. Ілляшенка і ін.

Варто відзначити, що у вітчизняній науковій думці не існує єдиного 
підходу до визначення поняття «інноваційна діяльність» (табл. 1). 

Інноваційна діяльність підприємств і наукових установ охоплює три 
взаємозумовлені процеси: обґрунтування ідеї, створення інноваційного 
продукту, впровадження новації у виробництво. Інноваційна діяльність – це 
діяльність, спрямована на створення і впровадження нових технічних засобів 
виробництва, технологій та видів продукції, які б задовольнили запити 
споживачів [5].

Безперечно, успіх використання інновацій безпосередньо залежить від 
ефективності управління. 
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Таблиця 1
Науково-методичні підходи до визначення поняття 

«інноваційна діяльність»
Автор, джерело Визначення

Закон України «Про 
інноваційну діяльність» [1]

діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень 
та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність» [2]

сукупність заходів, спрямованих на створення, 
впровадження, поширення та реалізацію 
інновацій відповідно до Закону України «Про 
інноваційну діяльність» з метою отримання 
комерційного та/або соціального ефекту, які 
здійснюються шляхом реалізації інвестицій, 
вкладених в об'єкти інноваційної діяльності

А. Г. Загородній [3]

діяльність, спрямована на пошук можливостей 
інтенсифікації виробництва та задоволення 
суспільних потреб у конкурентоспроможних 
товарах і послугах завдяки використанню 
науково-технічного та інтелектуального 
потенціалу

С. В. Мочерний  [4]

вид діяльності, пов’язаний із трансформацією 
наукових досліджень і розробок, інших науково-
технологічних досягнень у новий чи поліпшений 
технологічний процес, що використовується 
у практичній діяльності, чи новий підхід до 
соціальних послуг

При проведенні дослідження було встановлено, що процес управління 
інноваціями більшості підприємств України, а також особливості реалізації 
окремих підпроцесів мають істотні недоліки:

– деякі інноваційні ідеї розглядаються поверхнево та не доходять до 
впровадження;

– наявність ризику відхилення при впровадженні інновацій;
– створення великої кількості незатребуваний інновацій;
– впровадження нових, але неефективних рішень;
– нестача кваліфікованого персоналу;
– несвоєчасність збору, обробки і передачі інформації споживачеві.
Для вирішення перерахованих проблем необхідно, перш за все, визначити 

причини їх виникнення. 
З урахуванням виявлених недоліків нами було визначено нові підпроцеси 

управління інноваціями (табл. 2).
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Таблиця 2
Визначення нових підпроцесів для вирішення

 проблем управління інноваціями
Проблеми Причини виникнення Підпроцеси

Значна кількість 
інноваційних ідей 
не доводять до 
впровадження

Відсутність ефективної 
системи внутрішніх 
комунікацій; неефективна 
організація відбору ідей

Управління економікою 
інновацій

Значна кількість 
незатребуваних 
інновацій

Несвоєчасне формування 
запиту на інновації; 
відсутність стратегічних 
пріоритетів інноваційного 
розвитку організації

Управління 
інноваційним 
потенціалом

Повільне 
впровадження 
інновацій

Відсутність диференціації 
руху і графіків відповідних 
ресурсів; затримки поставки 
нових необхідних засобів

Управління 
експериментами. 
Управління економікою 
інновацій

Аналіз діагностики підприємств показав, що новими підпроцесами 
в рамках процесу управління інноваціями є: управління інноваційним 
потенціалом, управління експериментами, управління економікою інновацій. 
Крім того, необхідно підвищити ефективність реалізації підпроцесу 
управління впровадженням інновацій на підприємстві.

Також до переліку підпроцесів, які необхідно суттєво поліпшити в 
системі управління інноваціями більшості підприємств, відносимо ще кілька 
підпроцесів інших процесів. А саме, управління розвитком персоналу; 
управління потребою в персоналі; управління оцінкою персоналу, управління 
інформаційними технологіями та управління офісною діяльністю.

Розглянемо призначення і зміст нових підпроцесів управління інноваціями.
При реалізації підпроцесу управління інноваційним потенціалом 

досліджуються і оцінюються ресурси і можливості для розробки і впровадження 
інновацій, а також готовність персоналу до змін і розуміння необхідності 
пропонованих нововведеній. Основною метою реалізації цього підпроцесу, 
є розвиток операційних потужностей і інтелектуальних можливостей 
підприємства для ефективного здійснення інноваційної діяльності.

Управління експериментами – це діяльність, спрямована на отримання 
нової інформації про досліджуваний об’єкт шляхом формування інформаційної 
моделі, що характеризує різні його властивості, а також підтвердження 
висунутих теоретичних припущень на рівні ідей.

Управління економікою інновацій включає оцінку і аналіз економічних 
показників підприємства до і після впровадження інновацій, а також вартість і 
економічну ефективність впровадження інновацій на підприємстві.
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Таким чином, для вироблення і реалізації інноваційних цілей, стратегічних 
напрямків сталого розвитку та інноваційної політики підприємства 
необхідний критичний підхід, який об’єктивно враховує сукупність зовнішніх 
і внутрішніх факторів, що впливають на інноваційний клімат. Вірно вибрані 
і налагоджені на практиці політико-правові, науково-технічні і соціально-
економічні важелі повинні скласти в майбутньому основу механізму 
інноваційного функціонування і розвитку, адаптованого до умов циклічності 
ринкової економіки.
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АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ У ДИНАМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Воронько-Невіднича Т.В.,
 к.е.н., доцент, доцент кафедри менедмженту,

Гаращенко В.О., здобувач вищої освіти,
Полтавська державна аграрна академія

За нинішніх карантинних умов надактуальними виявилися аспекти щодо 
забезпечення максимізації результативності та підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств незалежно від 
форм власності. Досягнення вищезазначеного є можливим при впровадженні 
ефективного механізму управління господарюючого суб’єкту. 

Необхідність оцінки ефективності господарської діяльності зумовлена тим, 
що якість управління впливає на ефективність економіки в цілому та окремих 
підприємств зокрема. Саме тому, важливо використовувати комплексну оцінку 
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ефективності, пристосовану до внутрішнього та зовнішнього середовища, 
а також для вимірювання кінцевих результатів діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності.

Звернімося до економічної енциклопедії, яка визначає «ефект» як 
«результативність економічної діяльності, реалізації економічних програм та 
заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту 
(результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату», 
а «економічну ефективність» як «відносний ефект, результативність процесу, 
операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які 
зумовили його одержання» [5]. 

Низка наукових досліджень акцентує увагу на розділенні цих понять, бо 
«ефект» при цьому виступає як прояв певної форми результату від здійснення 
будь-якої діяльності [3; 4]. Безумовно, «ефект» є абсолютним показником і 
може бути як позитивним, так і негативним. Проте, «ефект» не включає 
витратної компоненти. Відтак, термін «ефективність» має більш ширше 
розуміння, проте тісно пов’язаний з ефектом, бо є співвідношенням ефекту 
(результату) до витрат і є відносним показником. 

Існує думка ряду вчених-економістів, згідно якої ефективність до 
результативності є тотожніми поняттями. Так, наприклад, О Васильченко та 
Л. Довгань визначають ефективність як результативність процесу, операції, 
проекту. Зокрема, вона визначається як відношення отриманого результату 
(досягнутого ефекту) до витрат на його отримання [2]. Аналогічну думку 
виражає і В. Андрійчук вважаючи, що «формою вираження ефективності 
виробництва є його результативність» [1], а також С. Покропивний, який 
зауважує, що «найважливішим компонентом для визначення ефективності є 
результативність виробництва, яку не варто тлумачити однозначно» [4]. 

Резюмуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що більшість авторів 
формулюють категорію «ефективність», розуміють її як відношення ефекту 
(результату) до витрат або ресурсів, що були витрачені на його отримання.

Зарубіжні дослідники аналізують економічну ефективність як складну і 
комплексну категорію, що складається з:

- відношення між витратами ресурсів і обсягом товарів та послуг, які 
виробляють з цих ресурсів; 

- максимального обсягу виробництва товарів і послуг з використанням 
мінімальної вартості ресурсів; 

- виробництва товарів певної вартості за найменших витрат ресурсів; 
- отримання максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів; 
- відношення цінності результату до цінності витрат та ін. [6, с. 284].
Погоджуємося із думкою про те, що «…важливого значення набуває проблема 

формування економічного механізму функціонування підприємства, який 
дозволив би зберігати та зміцнювати стійку позицію суб’єкта господарювання 
на ринку, задовільняти потреби споживачів, оперативно реагувати нам зміни 
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зовнішнього та внутрішнього середовища, а також стабільно функціонувати в 
умовах жорсткої конкуренції таким чином, щоб забезпечити його збалансовану 
виробничо-господарську діяльність» [7, с. 229].

Економічний механізм ефективного функціонування підприємства повинен 
забезпечити відповідність стратегічним цілям діяльності підприємства; 
створення ефективної системи мотивації діяльності персоналу; ухвалення 
ефективних управлінських рішень; адаптивність до змін динамічного 
зовнішнього середовища; повноту та збалансованість функціонування усіх 
структурних підрозділів суб’єкта господарювання.

Рис. 1. Економічний механізм ефективного функціонування підприємства

Ключовим завданням на сучасному етапі для підприємств є не лише 
максимізація прибутку, проте його оптимальність та раціональність одержання 
задля підтримки власних ринкових позицій. Оскільки, у довгостроковій 
перспективі для більшості вітчизняних підприємств проблема виживання на 
ринку є найпріоритетнішою. 

Дослідження показують, що економічна ефективність є складною і 
багатогранною категорією сучасної економіки, яка немає чіткого визначення 
і її інтерпретація в сучасній науковій літературі залежить від оптимального 
співвідношення витрат і результатів виробництва.

Беззаперечно, для успішного вирішення різноманітні економічні 
проблеми, що стоять перед економікою країни в цілому та кожного суб’єкта 
господарювання немає іншого шляху, окрім підвищення ефективності 
діяльності та механізму управління ним у довгостроковій перспективі.
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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМ 

АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Галич О.А., к.е.н., професор, 
директор Навчально-наукового інституту економіки, 

управління, права та інформаційних технологій,
Фененко О.М., аспірант, 

Полтавська державна аграрна академія

Формування високоефективної, конкурентоспроможної та соціально-
орієнтованої вітчизняної агропродовольчої сфери, можливо тільки при 
здійсненні  цілеспрямованої, системної, кропіткої роботи над підвищенням 
конкурентоспроможності агропродукції на основі технічної і технологічної 
модернізації виробничих процесів, поліпшення якості ресурсного потенціалу 
сільського господарства.

Найшвидший і ефективний шлях щодо доведення до споживача 
(сільгосптоваровиробника) нових знань, умінь, навичок сучасного, 
раціонального, конкурентного і, отже, рентабельного господарювання – це 
спільна діяльність господарюючих суб’єктів в тісному контакті зі службами 
сільськогосподарського консультування.

Затребуваність послуг інформаційно-консультаційної служби 
агропродовольчої сфери обумовлена загальним низьким рівнем освіченості 
сільського населення, відсутністю належної кількості кваліфікованих 
і висококваліфікованих кадрів, здатних самостійно освоювати сучасні 
технології і різного роду інновації, а також вкрай обмеженим доступом до 
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інформаційних ресурсів в глибинних сільських районах [2].
Інформаційне забезпечення розвитку ринків основних видів аграрної 

продукції є одним із важливих компонентів у системі ресурсного забезпечення 
управлінської діяльності суб’єктів ринкової інфраструктури, об’єднуючим 
елементом у мережі формувань асоційованого типу, координуючим ланцюгом 
окремих сегментів аграрного ринку, об’єктивним орієнтиром під час прийняття 
рішень у системі державного регулювання реалізації сільськогосподарської 
продукції і продовольства та вдосконаленні політики держави щодо розвитку 
цих ринків.

Основна мета інформаційно-консультаційного забезпечення – це створення 
прозорого інформаційного середовища з питань функціонування ринків на 
базі використання можливостей новітніх інформаційних технологій та засобів 
телекомунікації, теле-, радіомовлення, преси тощо.

Однією з найважливіших функцій інформаційно-консультаційного 
забезпечення є допомога сільським товаровиробникам щодо вирішення 
виникаючих або існуючих проблем в сфер управління виробництвом, 
зберіганням, переробкою продукції, логістикою, а також допомогти у 
прийнятті оптимальних рішень щодо їх подолання. 

Таким чином, сутність консультування полягає у взаємодії двох сторін – 
консультує, в ролі, якої виступають фахівці, що володіють необхідним обсягом 
знань та досвідом і консультованої, яка потребує інтелектуальної допомоги з 
боку фахівців. Фахівці, які надають консультаційні послуги є консультантами, 
а користуються цими послугами – клієнти. Зазначена взаємодія схематично 
представлена на рис. 1.

Клієнти потребують допомоги з боку консультантів, коли у них виникають 
проблеми, і вони самі не можуть їх вирішити через нестачу знань або 
здібностей, високої трудомісткості або з інших причин. При розвиненому 
ринку консультаційних послуг у клієнтів є вибір, до якого консультанту 
звернутися, тому вони вивчають пропозиції і обирають консультанта.

Консультанти, які працюють на ринку консультаційних послуг для 
підвищення своєї конкурентоспроможності повинні постійно підвищувати 
рівень своїх знань і умінь, накопичувати досвід та спеціалізуватися на 
вирішенні певного кола проблем, розвивати здібності та просувати свої послуги. 
Взаємодія консультанта і клієнта відбувається на основі взаємовигідних 
інтересів, рішення проблем здійснюється при спільній роботі. Тому, в практиці 
функціонування інформаційно-консультаційного забезпечення вирізняють 
різні методи його здійснення.

Індивідуальні методи реалізуються через використання переконання 
кожного клієнта окремо; групові – в ході проведення лекцій, семінарів, групових 
обговорень і демонстраційних нововведень тощо; масові – представляють 
собою різні види інформування суб’єктів агропродовольчої сфери через 
різноманітні засоби комунікацій, ЗМІ, проведення виставок,конференцій тощо.
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Рис. 1. Взаємодія консультанта і клієнта в процесі консультування [1]

Відповідно до практики господарювання, найбільш розповсюдженими є 
наступні індивідуальні форми роботи з клієнтами:

- консультування в господарстві на виробничому об’єкті, з обов’язковим  
відвідуванням суб’єкту агропродовольчої сфери;

- консультування в офісі інформаційно-консультаційної служби;
- консультування з використанням сучасних засобів комунікацій 

(телефонний зв’язок, месенджери, соціальні мережі тощо);
- консультування при неформальних зустрічах.
Вибір індивідуального методу роботи залежить від складності проблеми, 

технічної оснащеності товаровиробника та служби. За таких умов завданням 
інформаційно-консультаційного забезпечення виступає формування різних 
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цільових груп товаровиробників схожих за рівнем професійної підготовленості 
господарювання з урахуванням їх схожих інтересів та проблем. Консультанти, 
які організовують діяльність груп, повинні вносити нові ідеї, передавати 
знання та інформацію з різних аспектів ефективного господарювання, щоб 
учасники групи могли їх використовувати у своїй діяльності.

Групові методи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів 
агропродовольчої сфери з товаровиробниками включають в себе такі форми 
і прийоми як: групова дискусія; «польовий» день;семінар; лекція; невеликі 
виставки;тренінг.

Проте в діяльності інформаційно-консультаційних служб найбільш 
поширеними формами доведення знань до споживачів є масові методи. За їх 
допомогою можна швидко і порівняно дешево донести інформацію до великої 
кількості суб’єктів агарного бізнесу. Основу масових методів інформаційно-
консультаційного забезпечення підприємств агропродовольчої сфери 
складають Інтернет, та засоби масової інформації. Масові форми передачі 
інформації до споживача через ЗМІ включають: інформація в Інтернеті; 
публікація в пресі; інтерв’ю на телебаченні та по радіо; друкована продукція 
(брошури, плакати, буклети, журнали); аудіо і відео продукція; реклама.
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Земельні ресурси – сукупні ресурси земної території як просторового 
базису господарської діяльності та розселення людей, засобу виробництва, 
її біологічної продуктивності та екологічної стійкості середовища життя. 
Сьогодні земля – це найбільш кількісно обмежений і дефіцитний ресурс, для 
використання якого необхідна певна технологічна облаштованість, об’єкт 
життєзабезпечення кожної людини, який потрібно постійно охороняти. 
Ураховуючи зазначені вище особливості землі, слід застосовувати особливий 
підхід до управління використанням земельних ресурсів, ефективне державне 
регулювання землекористування, не обмежене умовами кон’юнктури, що 
актуалізує тему дослідження.

Через невирішеність принципових питань земельної реформи управління 
земельними ресурсами аграрного сектора економіки України значно 
ускладнюється і його важко спрогнозувати. Розглянемо основні невирішені 
питання, які потрібно науково обґрунтувати.

І. Земля як об’єкт господарювання. В цьому питанні слід чітко визначитися 
щодо відносин власності на землю. При цьому зазначимо, що приватизація 
землі сама по собі не забезпечує ні ефективного бізнесу на землі, ні збереження 
її родючості. Для цього необхідно сформувати сприятливі макроекономічні 
умови, за яких більшість господарств зможуть рентабельно вести свій бізнес 
[1, 4]. У процесі формування цих умов необхідно спиратися на теорію 
стейкхолдерів, у рамках якої слід виокремити умовні агреговані групи інтересів 
на селі: усе суспільство; селянство; працівники сільськогосподарських 
підприємств; великий позасільський капітал, а також об’єкти інтересів на 
селі: природні (у межах сільських територій); трудові (у межах сільських 
територій); фінансово-матеріальні (поза межами сільських територій).

ІІ. Земля як засіб виробництва. У першу чергу слід виокремити позицію 
щодо комплексності показників ефективності використання землі: економічних 
(наприклад, землевіддача); соціальних (наприклад, кількість працівників на 
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1000 га угідь); екологічних (наприклад, динаміка вмісту поживних речовин в 
орному шарі ґрунту) [3, 5] і т. ін.

Ураховуючи глобальний зміст земельної реформи в Україні і необхідність 
узгодження значень цих показників, концептуальними основами управління 
земельними ресурсами є:

а) експорт продукції традиційної якості у безмежний ринок країн, що 
розвиваються (виробленої на інтенсивно оброблюваних землях);

б) експорт у високорозвинуті країни світу і для заможних верств населення 
(виробленої за технологіями органічного землеробства).

Інтенсифікація стикається із проблемами недофінансування галузі, як уже 
зазначалося, переважно через земельне питання. Воно полягає в тому, що без 
чіткого закріплення прав власності на землю суб’єкти господарської діяльності 
не вкладатимуть інвестиції у проекти з тривалою віддачею – скотарство, 
вівчарство, садівництво, виноградарство, овочівництво і т. ін. Дані галузі, крім 
того, що потребують великих первинних капіталовкладень, мають і найвищий 
рівень землевіддачі. Так, землевіддача в Україні в середньому за 2010–2018 рр. 
склала 461 євро/га, а в Європейському Союзі – понад 2235 євро/га [2].

Тому неодмінним атрибутом землекористування має бути його 
раціоналізація (яка передбачає здатність ґрунтового покриву до 
самовідновлення й одночасно характеризується високою ефективністю 
використання, що в першу чергу пов’язано з державною політикою в цьому 
питанні в рамках загальнонаціональної та загальноєвропейської стратегій 
розвитку.

ІІІ. Роль держави в управлінні землею сільськогосподарського призначення. 
Оскільки земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння, 
користування і розпорядження землею на державному, господарському та 
внутрішньогосподарському рівнях як об’єктом господарювання і засобом 
виробництва, то роль держави в управлінні земельними ресурсами суттєвіша 
за інших суб’єктів інтересів управління земельними ресурсами.

Звідси вихідним пунктом розвитку є конституційне положення про те, 
що всі природні ресурси є надбанням українського народу. Власність на 
землю громадян і організацій – вторинна. Повноваження щодо використання 
земельних ресурсів мають бути чітко розподілені між державними органами 
та громадами міст і сіл.

Обґрунтовано, що центральною ланкою аграрного сектора економіки 
України є управління земельними ресурсами, оскільки його рівень ефективності 
формує обсяг постачань І сфери (виробництво засобів виробництва), обсяг 
сировини та виконаних робіт ІІІ сфери (зберігання, транспортування, 
переробка, торгівля), обсяг замовлень і надання послуг ІV сфери (невиробнича 
інфраструктура) і є визначальним у формуванні ефективності та гармонізації 
галузей ІІ сфери (сільське господарство). Доведено необхідність технологізації 
та інформаційного розвитку галузі, що пов’язано із глобалізаційними 
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впливами на структурні елементи сукупного продукту аграрного сектора 
економіки. Представлено об’єктно-суб’єктну схему управління земельними 
ресурсами аграрного сектора економіки, в якій об’єктами управління є земля, 
права на землю, додана вартість, що формується через реалізацію прав на 
землю, а суб’єктами управління – міні-агенти, мікроагенти, спільні агенти, 
держава, регіональні агенти, глобальні агенти. Визначено основні проблемні 
питання, пов’язані з управлінням земельними ресурсами, зокрема роль землі 
як об’єкта господарювання, роль землі як засобу виробництва, роль держави 
в управлінні землею сільськогосподарського призначення. Доведено, що у 
вирішенні цих питань слід орієнтуватися не тільки на національний, а й на 
світовий передовий досвід.
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РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іщейкін Є.В., магістр,
Таран-Лала О.М., доктор економічних наук, професор,

Іщейкін Т.Є., кандидат економічних наук,
Полтавська державна аграрна академія 

Розвиток науково-технічного прогресу до середини ХХ ст. зумовив 
необхідність зосередження уваги керівників на людині, її психологічному 
стані та кліматі, який панує в організації.  Саме в цей період і виникла гостра 
потреба у вивченні проблематики лідерства заради пошуку нових можливостей 
досягнення успіху підприємств у більшій мірі завдяки знанням працівників та 
правильному емоційному налаштуванню співпраці у колективі [1].

Тому саме у цей період лідерство і переходить у категорію економічних 
понять як складова управління підприємством, персоналом та процесами, 
які відбуваються в організації. Активного дослідження лідерство зазнає 
у суспільстві де панують демократичні погляди, увага зосереджена на 
особистісному розвитку людини та здійснено перехід до постіндустріального 
устрою суспільства. Саме в країнах західного світу лідерство найбільш 
ґрунтовно досліджено та має безліч відгалужених визначень та теорій [2].

Досліджуючи питання лідерства в управлінні персоналом підприємства, 
можна дійти до  висновку, що лідерство є поняттям, яке має дуже багато 
різноманітних аспектів трактування, які науковці постійно доповнюють 
новим розумінням цього процесу, проте ще не сформовано єдиного чіткого 
розуміння його впливу на соціально-трудові та економічні процеси.

 Різноманіття теорій лідерства кінця XX ст., таких як трансакційного 
(трансформаційного) лідерства, емоційного та резонансного лідерства, 
ефективного та харизматичного лідерства, центричного лідерства, доводять, 
що лідер має не лише володіти великим набором особистісних лідерських 
якостей, якими його наділяють автори теорій, а і мати у своєму арсеналі 
таку важливу рису, як уміння спонукати до дії послідовників та уміти 
пристосовуватися до будь-яких динамічних змін.

Підприємство досягає економічного  розвитку та стає лідером у галузі своєї 
діяльності лише за умови, що його керівники можуть здобути послідовників, 
вказувати шлях до досягнення загальної мети, будувати стабільні відносини 
у колективі, мати авторитет та повагу серед підлеглих, володіти природними 
якостями, які  приносять найбільшу користь для колективу, а саме: високий 
рівень професіоналізму, здатність креативно мислити, швидко приймати 
рішення, чесність, енергійність, порядність, харизма, та прагнення до 
постійного  самовдосконалення [3] .
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Таблиця 1
Характеристика визначних етапів еволюції дослідження лідерства

Етап зародження поглядів на 
лідерство

(VІ – V ст. до н. е.)
Дослідниками виступили: 
Аристотель, Платон, Конфуцій  та ін.

Зароджувалися думки про сутність 
лідера, його можливість впливати на 
оточуючих та вести за собою людей.

Новітні погляди
(к. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Науковці, яких цікавило питання 
лідерства: Г. Спенсер, Ф. Гальтон, Ф. 
Ніцше, Г. Лебон, М. Вебер, З. Фрейд, К. 
Юнг, У. Коулі, Л. Бернарда, В. Бінгема, 
О. Тіда, Б. Мура  та ін.

Основними тезами досліджень були 
думки про успадкування лідерських 
якостей, їх розвиток, поведінки лідерів 
та ситуацій, у яких вони діють. 

Розвиток сучасних теорій лідерства
(ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)

Учені, які розробляють новітні 
концепції та теорії лідерства:  Дж. 
Моутона, Р. Блейка, П. Херсі та
К. Бланшара, М. Еванса, В. Врума – Ф. 
Йєттона, М. Бернса, Б. Басса,
 П. Друкера, Д. Гоулмана, 
Р. Бояциса та Е. Маккі, 
М. Кетс де Вріса, С. Кові.

Були  розроблені мотиваційні, 
ситуативні теорії лідерства, 

досліджено трансакційне лідерство, 
лідерство служіння, запропонована 
теорія “шляхи – цілі”, досліджені 
теорії емоційного та резонансного 
лідерства, запропонована теорія 
ефективного та харизматичного 
лідерства, проведені дослідження 
принцип – центричного лідерства.

Становлення лідерства
(20-ті р.р. – 60-ті р.р. ХХ ст.)
Дослідники: У. Коулі, Л. Бернарда, 
В. Бінгема, О. Тіда, Б. Мура  та ін.; II 
пол. XX ст. : У. Бенніса, Ф. Фідлера, Р. 
Келлера, К. де Вріса, П. Друкера, А. 
Маслоу та ін.

Основна проблематика досліджень: 
особистісні якості лідерів, стилі 
керівництва, поведінкові підходи.
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КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іщейкін Т.Є., кандидат економічних наук,
Чернікова Н.М., кандидат економічних наук,

Полтавська державна аграрна академія

Уміння функціонувати на основі ключових чинників зростання є саме тим, 
що відрізняє високорезультативні підприємства від інших. Такі підприємства 
продовжують фокусуватися на чотирьох чинниках (драйверах) зростання, 
дотримуючись правильного балансу в своїх підходах до кожного з них. На 
тлі сучасного збільшення коливань ринків, їх волатильності, тиску витрат 
і нервозності стейкхолдерів, результати, яких інноваційні підприємства 
мають бути націлені досягти,  тісно пов’язані з цими суттєвими драйверами 
зростання бізнесу [1]. 

На думку всесвітньовідомої консультаційної компанії Ernst & Young [4], 
інновації майбутнього вимагають, щоб підприємства, для забезпечення своєї 
успішності, у тому числі й на глобальному ринку, звернулися до чотирьох 
ключових можливостей, а саме: розуміння клієнта; персонал і культура; 
наукові дослідження і розробки; операційна і бізнес-гнучкість. 

Отже, для того, щоб досягти успіху в сучасному середовищі, підприємства 
повинні реалізувати стратегію, засновану на розширенні на нових ринках, 
пошуку нових шляхів для інновацій і реалізації нових підходів до управління 
талантами, щоб рости швидше, ніж їх місцеві і, все частіше, міжнародні 
конкуренти [2].

Інноваційні підприємства використовують ці драйвери інноваційного 
зростання на крок далі, дозволяючи ним розвиватися з плином часу - 
прогресуючи, наприклад, від простих контактів до повної залученості 
клієнтів, від перетворення операційної гнучкості у бізнес-гнучкість, таким 
чином, створюючи передумови зростання на наступному рівні [3]. 

Драйвери інноваційного зростання консультаційної компанії Ernst and 
Young наведено в табл. 1.

Ключем до успішної діяльності підприємств буде поєднання цих локальних 
і глобальних компонентів для підвищення конкурентоспроможності продуктів 
і послуг на внутрішніх і місцевих  ринках, але при цьому забезпечуючи 
можливість підприємствам використовувати ресурси, можливості і масштаби 
глобальних ринків.
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Таблиця 1
Драйвери інноваційного зростання компанії Ernst & Young [4]

Драйвери 
інноваційного 

зростання

Необхідні дії 

На локальному рівні На глобальному рівні 

1 2 3 

1.Розуміння 
клієнтів 

мати в наявності ресурси 
для виявлення потенційних 
клієнтів і оцінювання їх 
незадоволених потреб; 
розвивати навички проведення 
поглиблених досліджень, 
у тому числі великих 
етнографічних і якісних 
польових; 
залучати клієнтів і 
розглядати їх як партнерів 
і співробітників в 
інноваційному процесі. 

використовувати аналітичні 
методи і технології для збору 
інформації про конкретні 
ринки і перетворення це в 
дієве бачення необхідної 
бізнес-діяльності; 
проводити кількісний аналіз 
і формувати чітке розуміння 
розмірів ринку та очікуваної 
поведінки клієнтів; це 
дозволяє компаніям визначити 
взаємозв’язки між ринками 
та отримати економію від 
масштабу від поглибленого 
знання про потреби клієнтів. 

2.Дослідження 
та розробки 

перемістити більшу частину 
своїх дослідницьких 
підрозділів ближче до місць, 
де знаходяться клієнти – на 
швидкозростаючі ринки; 
розвинути підхід «зворотнього 
інжинірингу», при якому 
можливо визначати періоди, 
починаючи з яких доцільно 
розробляти абсолютно нові 
продукти і послуги; 
надавати автономію місцевим 
дослідницьким центрам, щоб 
приймати власні рішення про 
те, які проекти виконувати. 
вводити в дію механізми 
реалізації для нових ідей та 
досягти осіб, що приймають 
рішення, незалежно від того, 
де саме в організації вони 
знаходяться.

«налаштувати» глобальні 
інноваційні мережі, які 
пов’язують дослідницькі 
центри як розвинутих ринках, 
так і на тих, що швидко 
розвиваються, для обміну 
інтелектуальною 
власністю; 
розробити «платформи 
технологій», які є актуальними 
в глобальному масштабі і 
які можуть бути об’єднані 
з місцевими компонентами 
в точці поставки. приймати 
рішення про розподіл ресурсів, 
і виділених на переміщати їх з 
одного місця в інше, як тільки 
виникає необхідність.
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3.Персонал і 
інноваційна 
культура

делегатувати відповідальність 
щодо прийняття рішень 
місцевим командам на 
швидкозростаючих ринках; 
переконатися, що місцеві 
керівники мають можливість 
приймати самостійні рішення 
щодо набору персоналу. 
бути здатними розробляти 
і просувати ідеї щодо нових 
продуктів або послуг для 
задоволення місцевих потреб. 
встановити відповідальність 
за місцеві прибутки і збитки і 
розробити необхідну звітність; 
мати можливість 
встановлювати структуру 
оплати і винагороди для 
місцевих команд, щоб вони 
були мотивованими для 
оцінювання розмірів та темпів 
зростання ринку. 

глобально управляти 
талантами, таким чином,  
щоб менеджери проходили 
ротацію на ключових 
ринках і отримати досвід у 
найрізноманітніших бізнес-
середовищах. 
працювати над формуванням 
культури і набором цінностей, 
які є глобальними за 
масштабом. 
формувати глобальне 
мислення і здатність 
переносити невизначеність та 
інтегрувати різні точки зору. 
розуміти взаємозалежності 
між різними регіонами і як 
рішення, прийняті в одному 
регіоні, вплинуть  на інший. 

4.Бізнес-
процеси та 
бізнес-модель 
 

вибирати місцевих партнерів 
ретельно на кожному етапі 
ланцюжка створення вартості. 
переконатися, що операції є 
як ефективними, так і такими, 
що забезпечують можливість 
знизити затрати і зберегти 
маржу. 
брати до уваги потреби 
місцевих клієнтів і 
переконатися, що ціни й 
інші аспекти бізнес-моделі є 
адекватними. 

встановити чіткі процедури 
і правила, включаючи 
управління ризиками та 
дотримання рамок, для 
забезпечення звітності та 
етичну поведінку на всьому 
ланцюжку створення вартості. 
- використати глобальні 
ланцюжки постачань і системи 
управління взаємовідносинами 
з клієнтами (CRM) для 
оптимізації ланцюжка 
створення вартості в 
глобальному масштабі і 
переконатися, що вони є 
одночасно ефективними і 
стійкими. 
приймати рішення про те, 
які аспекти збутової ланцюга 
призначені для локалізації, 
а які - для підтримки на 
глобальному рівні. 
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЯК ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ

Корнілова О.Л., 
студентка 4 курсу кафедри маркетингу та управління бізнесом,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Актуальність проблеми зумовлена тим, що формування і розвиток 
корпоративної культури впливає на ефективність роботи організації. 
Сформувати корпоративну культуру є доволі складною, але актуальною 
задачею для сучасного управління. У нашому світі все змінюється постійно, 
особливо звертаючи на останні події у світі, тобто пандемію коронавіруса, 
і в організаціях виникає потреба шукати такі управлінські стратегії, які 
дадуть змогу швидко реагувати на навколишнє середовище та приймати 
рішення, необхідні в даний час. Життєздатність організації залежить від того, 
наскільки швидко може адаптуватися її корпоративна культура, адже вона є 
невід’ємною частиною роботи з управління персоналом. У моєму дослідженні 
проаналізовано корпоративну культуру саме неприбуткової громадської 
організації, бо в таких організаціях не виплачують заробітну плату своїм 
працівникам, тож корпоративна культура є одним з найбільших мотиваційних 
факторів для волонтерів.  

Корпоративна культура – це система спільних цінностей, переконань, 
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традицій і норм поведінки серед працівників. Вона може виражатись 
у символічних засобах матеріального і духовного оточення людей, які 
знаходяться в одному колективі [1].

Досліджувати корпоративну культуру почали на Заході ще на початку ХХ 
століття після відомих Хоторнських експериментів, якими керував Е. Мейо. 
У той час почали говорити про те, як згуртувати колег довкола однієї місії, 
як створити і підтримувати корпоративний дух організації, як дотримуватись 
спільних цінностей тощо. Згодом були введені поняття “культура організації” 
або “організаційна культура”, яку визначали як “унікальну сукупність 
норм, цінностей, переконань, зразків поведінки і т.п., які визначають спосіб 
об’єднання груп та окремих осіб в організацію для досягнення цілей, які 
поставлені перед нею” [2].

Вплив корпоративної культури на стратегічне управління це 
загальноприйнятий феномен. У цьому контексті, можна побачити 
взаємозалежність між змінними в моделі. Від того, до якої з 4 типів 
корпоративних культура належить підприємство залежить його поведінка на 
ринку, адже бізнес стратегія випливає з того, куди спрямована організація. 
Бізнес стратегії можуть бути проактивними, захисними, агресивними, 
наслідувальними. Але вони також отримують вплив безпосередньо від 
корпоративної культури. Залежно від того, який з 4 типів притаманний 
організації, можна виділити і зрозуміти, які бізнес стратегії є релевантними, а 
яким перевага не надається [3].

Корпоративна культура заряджає на позитивний результат, якщо поєднана 
зі стратегією та лідерством. Обирати та вирощувати лідерів всередині 
організації на майбутнє вимагає від організації довгострокового бачення 
та стратегій. Корпоративна культура, яка побудована на сильних сторонах 
організації, може принести більше цінності в майбутньому і пришвидшити 
її інтеграцію, аніж просто придумана культура. У середовищі, яке швидко 
змінюється, і в якому організаціям треба бути гнучкими, навчання є важливим, 
і вміння швидко адаптувати корпоративна культура до нового стратегічного 
спрямування грає велику роль у подальшому успіху.

Згідно з проведеним дослідженням, корпоративна культура досліджуваної 
організації належить до адхократичного типу культури і потужно впливає 
на стратегічне управління. Такий тип культури застосовується там не один 
рік, а результати організації покращуються, тож вона впливає позитивно, 
тоді допускаємо, що вона відіграє важливу роль у досягненні цілей членами 
організації уже протягом 4 років. З цього можна зробити припущення, що, 
якщо дотримуватися адхократичного типу і удосконалювати його, то така 
корпоративна культура залишиться релевантною ще протягом наступних 
років. Однак, наразі у світі відбуваються історичні події, і усі країни, у тому 
числі і Україна, сидять на карантині. Це означає, що уся робота перейшла в 
онлайн режим.
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Отже, рекомендації, які були визначені для АЙСЕКа в Києві - це адаптація 
KPI до реалій і фокус на актуальні потреби, зміна формату онлайн зустрічей, 
дотримання системи нагород і відзнак, а також визначили методи оцінювання 
ефективності. Перегляд KPI відбувається щомісяця на початку – зазвичай KPI 
залишаються ті самі, просто збільшуються чи зменшуються цілі. З поступовою 
зміною KPI, зростала і продуктивність членів організації. Тож адаптація до 
нових реалій і підлаштування KPI під них – це один із шляхів до утримання 
здорової корпоративної культури. Зміна формату онлайн зустрічей може бути 
оцінена відвідуваністю цих зустрічей, тобто збільшитися зі 66% до 85%. Це 
має відбутися за рахунок того, що члени організації бажатимуть прийти і 
долучитися до зустрічі, а не прослухати звіти Виконавчої Ради за минулі 2 
тижні. Запрошеними гостями на такі зустрічі в квітні були випускниця АЙСЕКа 
в Києві 2018 року, президент АЙСЕКа в Стамбулі 2020 року. Рекомендуємо і 
надалі запрошувати гостей такого рівня, адже з відгуків (зібраних усно) було 
зрозуміло, що ця частина зустрічі - найцікавіша. На одну з зустрічей можна 
запросити батьків членів організації, з метою детальніше їх ознайомити з 
діяльністю їхніх дітей. Ефективність дотримання системи нагород і відзнак 
може бути оцінена збільшенням продуктивності окремих команд. Особливо 
тих, яких мотивує змагання і можливість бути відзначеним. За допомогою 
такої структурованої системи і регулярності дій можна досягти того, що 
система нагород і відзнак почне позитивно впливати на продуктивність членів 
організації та на їхнє бажання продовжувати працювати в організації.
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Полтавська державна аграрна академія

Конституційні основи місцевого самоврядування (ст. 140) [1] передбачають 
дві форми участі членів місцевої громади у вирішенні місцевих справ: 
представницьку та пряму (безпосередню). Представницька форма участі 
(представницька демократія) є інструментом формування представницьких 
органів влади на місцях – сільських, селищних, міських, районних і обласних 
рад, через які територіальні громади,  у тому числі й об’єднані (ОТГ), як 
головний суб’єкт місцевого самоврядування, реалізують свої законні права та 
інтереси [2]. 

Пряма (безпосередня) форма участі населення в управлінні передбачає 
використання можливостей соціального потенціалу громади, а саме: 
референдумів, громадських обговорень, громадських слухань, учасницького 
(партисипативного) управління тощо для більш обґрунтованого прийняття 
управлінських рішень. Створення можливостей для громадської участі не 
тільки забезпечую вищий ступінь раціональності рішень, але й позитивно 
впливає на знаходження соціального консенсусу, підвищує довіру до влади.  
Останнім часом поняття «громадська участь», «участь громадян» або 
«залучення громадян» набули значного поширення у зв’язку з розширенням 
повноважень місцевих громад щодо забезпечення власної життєдіяльності. 
Знайомлячись із зарубіжним досвідом, переконуємось, що громадська участь 
– це не лише вкрай важливий механізм позитивного впливу громадськості на 
діяльність органів місцевого самоврядування [2], а й наслідок функціонування 
зрілого громадянського суспільства, члени якого є економічно самодостатніми 
для участі у співфінансуванні розвитку місцевої інфраструктури та 
відповідальними за стан справ у громаді. 

Слабкість громадянського суспільства в Україні детермінує також і низьку 
громадську активність у вирішенні питань життєзабезпечення громад. Нові 
можливості для активізації громадян дає один із інструментів управління 
місцевими фінансами, а саме – бюджет участі або партисипаторний бюджет. 
Практичні аспекти застосування бюджету участі показали, що право громадян 
розпоряджатися зібраними податками є одним із найкращих стимулів до 
активізації громадян. Якщо бюджет участі застосовується у комплексі з 
іншими малоформалізованими методами управління, це сприяє формуванню 
тривалих партнерських відносин між членами територіальної громади та 
органами місцевого самоврядування, довіри до влади. Бюджет участі дає 
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можливість активним членам громади подавати ідеї, відстоювати їх та 
долучатися до реалізації. Важливо також, що центри активності, виниклі в 
громаді спонтанно, поступово поширюють свій вплив на решту мешканців 
і через деякий час практика учасницького бюджетування стає звичною для 
більшості членів громади. 

Успіх учасницького бюджетування забезпечується  за досить високого  
ступеня зрілості суспільної свідомості [2], що більш характерно для міських 
громад, де акумулюється значний інтелектуальний ресурс. У сільській 
місцевості далеко не кожна ОТГ може розраховувати на такий рівень розвитку 
людського капіталу, за якого громадяни не лише усвідомлюють проблему, 
а й беруть на себе частку відповідальності за її розв’язання. Крім того,  
місцева влада не завжди готова втілювати в життя ідею партисипаторного 
бюджетування. В Україні використання бюджету участі почалося лише з 
2015 року у громадах трьох українських обласних центрів: Черкаси, Полтава 
та Чернігів. Сільські громади певний час залишалися пасивними, але 
достатньо швидко стало зрозуміло, що бюджет участі – це не лише інструмент 
управління місцевими фінансами, але й інструмент розвитку самої громади, 
що є надзвичайно важливим для ОТГ, у процесі створення яких в одну 
спільноту були об’єднані мешканці багатьох населених пунктів. Тож для ОТГ 
консолідація та активізація мешканців різних поселень, нерідко конкуруючих 
між собою за ресурси, владу та увагу, стали чи не найактуальнішими 
завданнями.

Запровадження бюджету участі як у міських громадах, так і в ОТГ 
показало, що значні зусилля і витрати часу характерні для початкових етапів 
партисипаторного бюджетування, коли створюється Положення про бюджет 
участі, здійснюється осмислення багатьох процесів суспільного життя, над 
якими раніше громадяни не замислювалися. Практика використання бюджету 
участі, наприклад, у м. Полтава, показала, що розроблення Положення про 
бюджет участі та узгодження позицій стейкхолдерів здійснювалося протягом 
усього 2015 року, а власне конкурс проектів було оголошено в 2016 р. У ході 
роботи над Положенням треба знайти відповіді щодо таких питань, як:

– яка частина власних доходів має бути спрямована на бюджет участі у 
відносних або абсолютних показниках?

– чи можуть проекти бюджету участі бути розрахованими лише на вузьку 
групу мешканців?

– чи можуть автори проектів претендувати хоча б на часткову оплату послуг, 
які будуть надаватися співмешканцям за рахунок реалізованого проекту?

– як будуть визначатися пріоритети бюджету участі? Чи мають бути вони 
визначені наперед?

– як буде організована процедура голосування? Хто матиме право голосу: 
усі мешканці громади, чи лише платники податків до місцевого бюджету?

Перелічені та безліч інших доречних і не дуже питань викликають жваве 
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обговорення та суперечки в громаді, тому має бути координатор цього процесу 
– людина, яка має не лише повноваження, але й відповідні компетенції для 
медіації протилежних позицій.

На законодавчому рівні органи місцевого самоврядування не зобов’язані 
запроваджувати таку форму використання бюджетних коштів, як учасницьке 
бюджетування, тому вона втілюється виключно за місцевою ініціативою. 
Не зважаючи на організаційні та інші труднощі, ОТГ долучаються до 
процесу партисипативного бюджетування через обласні конкурси, а деякі з 
них мають і власний досвід. У Полтавській області, наприклад, у 2018 році 
на обласний конкурс «Бюджет участі» було подано понад 260 проектів, а 
серед  переможців був і проект, поданий мешканцями Мачухівської ОТГ – 
будівництво спортивного майданчику у с. Полузір’я. Підсумовуючи існуючий 
досвід, можна зробити висновки, що найчастіше в межах бюджету участі 
використовується 1% власних коштів; до конкурсу допускаються усі мешканці 
громади (іноді навіть школярі); кожна громада самостійно розробляє вимоги до 
проектів, але вони мають інваріанти, наприклад, проект має створити послугу 
для усієї громади, а не лише для певної групи громадян; пріоритетність ідей 
найчастіше визначається голосуванням.

Запровадження бюджету участі у контексті активізації громади дає такі 
позитивні наслідки:

– досягається консолідація населення;
– формується відчуття причетності до прийняття рішень і відповідальності 

за стан справ у громаді;
– долаються споживацькі та патерналістські настрої;
– підвищується ефективність використання бюджетних коштів;
– зростає довіра до влади;
– відбувається залучення молоді до громадівських справ, що позитивно 

впливає на локальну демографічну ситуацію.
Зважаючи на перелічені позитивні ефекти, доцільним є поширення 

практики учасницького бюджетування на рівень ОТГ і перетворення його на 
звичний інструмент як управління фінансами, так і активізації громадян.
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АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Лопушинська О.В.,
аспірант кафедри менеджменту,

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

Особливий інтерес для національної економіки в цілому представляє 
вивчення і критичне осмислення роботи моделі потрійної спіралі. Зокрема, 
доцільно виявити можливість застосування її концептуальних основ в 
хлді реалізації концепції ресурсозберігаючого розвитку агропромислових 
підприємств України.

Модель потрійної спіралі, розроблена Г. Іцковіцем і Л. Лейдесдорфом, 
полягає в тісній взаємодії вищих навчальних закладів і наукових установ, влади 
і бізнесу. Вона відіграє ключову роль в інноваційному розвитку суспільства, 
функціонування якого будується на знаннях. Основними рисами моделі є 
еволюціонізм, відкритість, зростаюче значення горизонтальних зв’язків, 
пріоритет нематеріальних цінностей. Це зумовило увагу світової інноваційної 
спільноти до моделі потрійної спіралі як однієї з найбільш перспективних 
організаційних систем.

Модель потрійної спіралі - це не тільки модель національної політики в 
області інновацій. Це модель регіонального розвитку за різними напрямами, 
в тому числі і ресурсозберігаючим, що дозволяє використовувати її 
концептуальні положення для виявлення можливостей удосконалення 
менеджменту ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери. 

В рамках моделі потрійної спіралі обгрунтовано, що хоча всі три основні 
інституційні сфери (держава, бізнес, заклади вищої освіти) мають свої традиційні 
місії, але в суспільстві, заснованому на знаннях, вони починають грати нову 
роль, виконуючи функції інших інституціональних сфер. При цьому шляху 
еволюції організаційних інституційних форм для досягнення збалансованої 
взаємодії інституційних сфер значно розрізняються в різних країнах [1]. 

Для української система освіти, що має значний науковий потенціал, існує 
реальна можливість вийти на лідируючі позиції, незважаючи на те, що поточний 
стан науково-освітнього середовища не можна визнати оптимальним. Світова 
практика доводить, що однією з найбільш ефективних схем самоорганізації і 
еволюції національних інноваційних (в тому числі і ресурсозберігаючих) систем 
через розвиток університетської та академічної науки, економіки, підприємництва 
і держави є успішне використання моделі потрійної спіралі. Держава, заклади 
вищої освіти та бізнес мають різні джерела капіталізації знань [2]. 

Взаємодія інституціональних сфер наукової спільноти, промисловості 
і державної влади в умовах виконання як своїх базових функцій, так і 
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розширеного діапазону функцій, є передумовою для інноваційного підходу до 
формування ресурсозберігаючого процесу, який, в свою чергу, стає причиною 
появи різних управлінських нововведень (рис. 1). Коли відбувається 
трансформація знань в капітал, будь-який представник інституційної сфери 
може виступати потенційним підприємцем або засновником фірми. У моделі 
потрійної спіралі кожна спіраль при взаємодії з двома іншими утворює 
«накладення комунікаційних зв’язків, мереж і організацій». Відбувається 
розвиток саме за типом спіралі, тобто синтез еволюції по вертикальній осі 
спіралі і обертання по горизонтальній. Налагоджена співпраця за схемою «ЗВО 
- промисловість (в нашому випадку - це агропромисловий комплекс) - уряд», 
що забезпечує високий рівень науково-технічних, соціальних і економічних 
стандартів, дає відчутні економічний, науково-технічний і соціальний ефекти 
в тих країнах і регіонах, де використовується модель потрійної спіралі [3].

Рис. 1. Реалізація моделі потрійної спіралі в напрямку ресурсозбереження на 
підприємствах агропродовольчої сфери [розроблено автором]

Сьогодні одним із найактуальніших завдань є необхідність модернізувати 
існуючі підходи до підготовки і перепідготовки фахівців для агропромислового 
сектора з урахуванням концепту кругової економіки і ресурсозберігаючого 
розвитку підприємств, відновити багаторівневу систему освіти на основі 
інтеграції зусиль аграрних ЗВО, установ середньої професійної освіти, 
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науки і держави. Нові концептуальні підходи, які формують наукову 
парадигму майбутнього, такі як кругова і зелена економіка (як інтеграція 
економічного, екологічного, соціального контексту і ресурсозберігаючого 
підходу до раціонального природокористування), повинні бути повною мірою 
відображені в освітньому процесі аграрних ВНЗ [4]. 

Система освіти, яка постачає кадрові ресурси для агропромислового 
комплексу, повинна бути збалансована в контексті впровадження в процес 
підготовки фахівців екологічних дисциплін та дисциплін з теорії та практиці 
менеджменту ресурсозбереження. Для цього на макроекономічному та 
мікроекономічному рівнях має бути забезпечено єдність поглядів на 
вирішення питання щодо підвищення ресурсозберігаючої відповідальності 
господарюючих суб’єктів агропромислового комплексу [5]. 

При цьому важливо розуміти і пам’ятати, що завдання модернізації 
освітньої системи невід’ємно пов’язана з рішенням всього комплексу проблем 
соціально-економічного облаштування сільських територій. Як показує досвід 
розвинених країн в даній області, національна система освіти повинна бути 
реформована і оптимізована з урахуванням ресурсозберігаючої наукової 
парадигми інноваційної економічної діяльності. Вирішення даного питання 
потрібно починати вже в даний час, розвиваючи наукові зв’язки і обмін 
досвідом з провідними університетами і підприємствами АПК інших країн.
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Антикризовий менеджмент сучасного підприємства потребує створення 
новітніх методик менеджменту, чутливого реагування на вимоги контрагентів 
та інституціональні зміни правил ринкової поведінки, що актуалізовані 
в чинних нормативно-правових актах. Виходячи з орієнтації розвитку 
вітчизняної економіки на курс європейської інтеграції України, слід зазначити, 
що важливим є впровадження актуальних кадрових технологій антикризового 
менеджменту, інноваційної, організаційної інфраструктури.

Актуальним це питання є і для підприємств агропродовольчої сфери 
України.  Проблема кадрового забезпечення ефективно розв’язується у рамках 
створення інноваційної інфраструктури (технологічної платформи, наукового 
парку) як комунікаційного інструменту добровільного об’єднання установ, 
організацій і підприємств [1]. Основними завданнями регулювання діяльності 
зі створення й функціонування технологічної платформи є:

- підготовка довгострокових прогнозів та планів антикризового розвитку 
підприємств;

- формування прогнозів наукового, технічного, економічного розвитку, 
foresight, сценарне планування антикризового інноваційного розвитку 
агропродовольчої сфери;

- формування тематики прикладних напрямів економічних досліджень і 
обґрунтувань удосконалення антикризового менеджменту підприємств;

- формування проектних команд із представників підприємств, науково-
дослідницьких установ і системи державної влади;

- збір і обробка необхідної вихідної економічної й управлінської інформації 
щодо господарської діяльності підприємств;

- актуалізація інноваційних антикризових розробок, нових технологій 
менеджменту (конференції та семінари) підприємств;

- підготовка фахівців із антикризового менеджменту, підвищення їх 
кваліфікації за секторами діяльності технологічної платформи;

- участь підприємств технологічної платформи у світових мережах 
трансферу технологій і програмах антикризового менеджменту;

- антикризовий інноваційний консалтинг;
- інтеграція діяльності з антикризового менеджменту в спільну мережу 

інших технологічних платформ (зокрема з Європейськими технологічними 
платформами) [3, 6].



121

Кадровий потенціал є базою створення інноваційних структур. У провідних 
країнах світу інноваційна модель ґрунтується на державній інноваційній 
політиці, інноваційному потенціалі науки, інфраструктури наукоємного ринку 
та на інноваційній спроможності агропромислового виробництва. При цьому 
саме інфраструктурна складова є визначальною в побудові ринкової економіки, 
забезпечує рух інновацій від наукової сфери у виробництво, що підвищує 
його ефективність і сприяє подоланню кризи. Запропонована автором модель 
технологічної платформи об’єднує провідні підприємства, наукові установи, 
створює організаційну та методичну бази трансферу інноваційних розробок 
наукових установ у виробництво. Науковий парк як керівне об’єднання 
інтегрує підприємницьку систему капіталізації й комерціалізації інноваційних 
проектів і продукції задля потреб антикризового менеджменту.

Місія розробленої технологічної платформи відповідає європейським 
нормам і пріоритетам рамкової програми «HORIZON 2020» [4]. 

Функції Наукового парки враховують і кадрову структуру,  в тому числі: 
- розроблення нових видів інноваційної продукції, її капіталізація 

та своєчасна комерціалізація, забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств;

- інформаційний, інноваційний, антикризовий консалтинг засновників й 
партнерів Наукового парку;

- залучення широкого кола учасників до спільної розробки антикризових 
заходів; 

- формування проектних пропозицій для реалізації венчурних проектів 
Наукового парку;

- розвиток міжнародного й вітчизняного взаємовигідного співробітництва 
в сфері наукової, технічної, інноваційної діяльності, сприяння залученню 
іноземних інвестицій;

- організація підготовки кадрів до участі в інноваційних антикризових 
проектах Наукового парку, аутстафінг;

- сприяння розвиткові, підтримка малого інноваційного підприємництва 
(створення антикризових бізнес-інкубаторів);

- інтеграція до міжнародних мереж трансферу технологій і банків даних 
антикризових заходів і санаційних інструментів;

- відстоювання інтересів всіх учасників в органах державної 
влади, суспільних організаціях, розвиток міжнародного співробітництва, 

інші функції [2, 5].
Досвід створення наукових парків свідчить, що науковий парк містить 

складові, які враховують кадрову складову:
- трансферні центри консалтингового обслуговування учасників Наукового 

парку та інших суб’єктів ринку аграрної продукції;
- дослідно-технологічна експериментально-виробнича база створення 

науково-технічної та інноваційної продукції; 
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- промислова торгово-виробнича база з виробництва, зберігання, 
транспортування і продажу продукції;

- проектні кластери (спільна діяльність) з освоєння, виробництва та 
реалізації наукоємної і суміжної готової продукції;

- моніторингові центри виявлення спільних та взаємодоповнюючих 
технічних та технологічних рішень та інновацій.

Таким чином, стосовно організаційного забезпечення координації 
діяльності аграрних підприємств із реалізації програмно-цільових 
завдань технологічної платформи та ефективних антикризових проектів, 
запропоновано в межах технологічної платформи створити науковий парк, який 
реалізовуватиме ці проекти через антикризову інноваційну інфраструктуру, 
до складу якої входять як акредитовані постійно підприємства-засновники, 
так і тимчасові організації, залучені під антикризові проекти. Розвиток 
інноваційної інфраструктури технологічної платформи потрібно орієнтувати 
на впровадження моніторингової функції поліальтернативного розвитку. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Пащенко П.О., аспірант,
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Останні роки політика України характеризуються цілим рядом досягнень 
в енергетичній сфері. Імпульс і визначальні чинники політики в області 
енергетичної безпеки визначаються рівнем розвитку економіки країни й 
системою технологічних укладів. В Україні на сьогодні найбільш поширеними 
є ІІІ рівень машинних технологій та ІV рівень матеріально–механізованих 
технологій. Але, досвід провідних країн ЄС, економіка яких характеризується 
якісними та кількісними характеристиками енергоспоживання, показує, що 
суттєве зростання енергоефективності може бути лише за умови реалізації 
технологічних укладів VI рівня – конвергентних технологій, нано–, біо–, 
інформаційно–комунікаційних технологій, нових матеріалів та джерел енергії 
тощо [1, 2, 3]. 

Дуже важливе значення для просування проєктів енергоефективності є 
реалізація державної політики енергоефективності, яка повинна охоплювати 
всі сфери національної економіки – від регіональної до загальнонаціональної 
[4, 6, 7] Бюджетна неприбуткова галузь не є виключенням.

Насамперед, для створення всіляких енергоефективних проєктів в 
Україні виникає потреба в забезпеченні переведення економіки країни 
на якісно новий технологічний рівень. Підвищення енергоефективності 
кожної країни проходить своїм шляхом, однак в багатьох країнах є схожі 
рушійні сили енергоефективності та подібні важелі запровадження новітніх 
енергоефективних технологій та обладнання, які відповідали б потребам та 
вимогам сьогодення. Для розв’язання зазначеної проблеми потрібно мати 
правильне та повне усвідомлення цієї проблематики.

Аналіз Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 
року показує, що, за міжнародними стандартами, Україна – один із найбільш 
неефективних споживачів енергії через застарілі та неефективні технології [5]. 
Зокрема, наші зусилля мають бути спрямовані на вивчення досвіду провідних 
країн щодо побудови інноваційної моделі енергетичної системи муніципальної 
галузі відповідно до світового тренду, обізнаністю бюджетних організацій, 
які фактично мають найменше фінансування, необхідного для оптимізації 
власного енергоспоживання та недопущення технічного та технологічного 
відставання України від розвинених держав в цілому. 

Сучасна Концепція Міністерство енергетики України направлена на 
пошуки формування ефективної інноваційної моделі енергетичної системи 
країни. Для цього організуються безліч міжнародних заходів, присвячених 
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енергоефективним проєктам модернізації підприємств й популяризації 
передових енергозберігаючих технологій і кращих розробок в енергетиці. 
Провідні держави зацікавлені в обміні досвіду та інформації в галузях 
економіки, досліджень, технологій. Водночас, за даними організаторів ХII 
Міжнародно спеціалізованої виставки «Енергоефективність. Відновлювана 
енергетика–2019», відсоток відвідувачів з освітніх установ та бюджетних 
організацій на заходах такого масштабу рівняється майже 0,01 % .

З огляду на вищесказане, постає питання, чому муніципалітети не 
виказують практичний інтерес до впровадження інноваційної моделі 
енергетичної системи? Хоча такі заходи – це чудова нагода покращити якість 
надання послуг всіх муніципалітетів завдяки модернізації та новітніми 
рішеннями галузі.

Таке ставлення бюджетних установ щодо енергоефективності та 
енергозбереження спричинена, по перше, впевненістю в тому, що вигода 
від заощадження на комунальних послугах не буде направлена адресно на 
розв’язання невідкладних проблем саме цього муніципалітету. По друге, 
держава не бере на себе зобов’язання компенсувати необхідні інвестиції в 
енергоефективність неприбуткових організацій. Крім того, в закладений 
державою бюджет на освітню галузь не закладено статтю витрат на 
використання послуг агентів, що надають послуги у сфері підвищення 
енергоефективності та енергозбереження (енергоаудиторів, ЕСКО–компаній 
тощо). Актуалізується роль державних органів, які візьмуть на себе роль 
незалежного радника у цих питаннях й будуть стимулювати до впровадження 
енергоефективних технологій завдяки державної підтримки. 

Можливості бюджетних установ фактично обмежені щодо реалізації 
оптимізації власного енергоспоживання. Не зважаючи на всі засади, 
зростання конкуренції у сфері освітніх послуг змушує керівництво закладів 
стимулювати персонал щодо ощадливого використання енергії – це найбільш 
простий й дешевий спосіб підвищення енергоефективності. Але для побудови 
інноваційної моделі енергосфери у відповідності до світового тренду виникає 
потреба в підтримці цієї моделі, забезпечення достатніх, постійних інвестицій 
з боку держави та інвесторів.
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The tasks that are solved today in agriculture by means of IT can be divided into 
general and specific, inherent only in the agricultural sector:

Precision farming – is a set of actions that maximize fieldwork efficiency. It 
includes: parallel driving, automatic shutdown of units on the floors, differentiated 
seed and fertilizer application, yield mapping.

a) Parallel driving allows technological operations at any time of day, minimize 
overlaps and gaps during plowing of fields, introduction of seeds, fertilizers, plant 
protection products, and automatically process data on completed operations. 
To do this, the equipment is equipped with course indicators or autopilots, and 
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comprehensive training of machine operators, engineers and agronomists. As a 
result, the costs are reduced and the deadlines for the work are shortened.

b) Fuel or grain expense sensors.
c) Monitoring of seed sowing and system of cut–offs at places where seed 

application overlaps come out. The calculation section of overlaps is done by 
processing the data of GPS–sensors installed on agricultural machinery. 

Crop condition monitoring – using of drones and satellites allows you to 
remotely control the condition of crops during the key phases of plant vegetation, to 
recognize the presence of diseases and pests on time. 

Information services. For example, the information system may provide 
information about the value of crops in the internal and external markets, about 
episodic situation, about legislative innovations. Today, large Ukrainian agricultural 
enterprises already use different types of technologies, and also cooperate with IT 
companies to develop their own IT products [2, 5].

The most popular technologies in Ukraine its tracking of equipment and 
control of the use of fuel and other consumables, the system of parallel driving, 
satellite monitoring of fields and other methods of aerial photography, technologies 
of watering control, auto piloting and differentiated introduction for agricultural 
machinery. To introducing innovations, in agrarian company must be created for this 
condition: they need purchased the necessary equipment, prepared an experienced 
team, created the necessary infrastructure, achieved certain stages of development 
and size of business. Before implementing agribusiness information systems, it is 
necessary to clearly to line up the business process, taking into account the structure 
of company management, the possibilities of technologies, the competence of 
employees. Sometimes it takes many months to sort out business processes 
before implementing a solution. Without such prior system work, implemented IT 
solutions are inefficient. As a result, without receiving the expected result, farmers 
abandon other elements of technology and continue to operate as before. Therefore, 
enhancing the technological competence of future users, conducting preliminary 
training and demonstrating the capabilities of the new system will help them 
overcome stress and facilitate the spread of innovations [1, 4].

The catalyst for the development of information technology in agriculture can 
be the use of opportunities in the consulting market. Consulting companies research 
the innovation market for agribusiness, create and maintain relationships with IT 
companies and startups, create a registry of technologies aimed at increasing the 
profitability of agribusiness, and provide assistance in finding business partners. 
In addition, consulting companies provide comprehensive analytics valuable 
for making optimal decisions in the face of high risks of constant price changes 
for mineral fertilizers, seeds, plant protection products, fuel and lubricants, crop 
production [3], helps to minimize the likelihood of management and technological 
errors of agribusinesses.

At the same time, a significant deterrent to the incipience of smart agribusiness 
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in Ukraine is the lack of systematic demand for digital solutions from domestic 
agricultural enterprises and rural communities. In a broad sense, this means that 
most businesses and communities are unprepared (strategic, financial, technological, 
personnel, organizational, etc.) for radical innovations. Therefore, the analysis 
of microeconomic problems of becoming a smart economy should begin with an 
analysis of the general context of development of innovation activity of enterprises 
and communities. However, the cardinal changes in the external environment 
related to global processes of digitalization, the development of cyber–physical 
systems and the incipience of Industry 4.0 require new approaches to managing the 
innovation activities of domestic agricultural enterprises and communities.

Factors such as the lack of funds within the enterprise and the community, 
credit or private capital, high costs of innovation, difficulties in obtaining state 
pre–aid, and regulations that have created an additional burden are most hindered 
by the introduction of innovation. Much less attention is paid by businesses and 
communities to the lack of skilled professionals, collaborative partners and the 
uncertain demand for innovative ideas. As the processes of digital transformation in 
the domestic agribusiness today are still have «point» nature, their main directions 
and factors of success should be explored by concrete examples.

Summarizing all of the above, we can say that the examples, as well as a 
number of other projects implemented in the area, demonstrate the interest of 
both farmers, residents of Poltava region, and investors in the prospect of a radical 
change in the views on agricultural resources management and taking course on 
sustainable development. In this way, the foundation of the new order in companies 
should be primarily cooperation, which goes beyond the existing structures and 
divisions. Expressive leadership, dedicated managers, setting goals and supporting 
subordinates are also needed. At the same time, it is necessary to train business 
engineers and operating staff to think about business, that is, to translate projects 
that need to be completed into business metrics that show the added value created 
by this initiative for the company.
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БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ У 
БОРОТЬБІ З COVID-19: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Романченко Ю.О.,
 кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, 
Полтавська державна аграрна академія

Пандемія COVID-19 актуалізувала питання документального забезпечення 
та відображення в обліку бюджетних установ благодійної допомоги, яка може 
надходити як в грошовій, так і в натуральній формах. Так, благодійники 
закуповують та передають до бюджетних установ маски (респіратори), гумові 
рукавички, дезінфікуючі засоби, продукти харчування або перераховують 
грошові кошти.

В Україні правові засади благодійної допомоги регулюються Законом 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI [2]. 

Благодійний внесок – це добровільний внесок фізичної чи юридичної 
особи, що надіється бюджетним установам у сфері освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; 
науки і наукових досліджень; спорту та фізичної культури. 

Бюджетні установи є тільки бенефіціарами (набувачами) благодійної 
допомоги та не мають статусу благодійників.  Установи можуть отримувати 
благодійну допомогу одночасно від декількох благодійників.

Надавати пожертви мають право як резиденти України, так і нерезиденти. 
Для спрощення цього процесу тимчасово звільняються від сплати ввізного 
мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні 
для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії COVID-19, про що 
внесено зміни до Податкового кодексу України [5].

Відповідно до Бюджетного кодексу України [1] благодійні внески 
зараховують до складу власних надходжень бюджетних установ, що є 
складовою спеціального фонду державного та місцевих бюджетів.

Отже, отримана благодійна пожертва у грошовій формі є бюджетними 
коштами. У випадку отримання грошових пожертв на спеціальний 
реєстраційний рахунок (у разі потреби) вносять зміни до спеціального фонду 
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кошторису в частині збільшення доходної частини та визначають цільове 
призначення для їх витрачання. 

Сьогодні дозволена виплата заробітної плати працівникам бюджетних 
установ за рахунок благодійних внесків, але за умови, якщо благодійник 
визначив такий напрям їх спрямування. Якщо ж благодійник не визначив 
напрями витрачання благодійних внесків, то керівник установи (набувач) має 
право самостійно визначити шлях використання, але повинен дотриматися 
певної вимоги: це має бути першочергова потреба, пов’язана виключно з 
основною діяльністю установи чи закладу (п. 2 Порядку № 1222 [7]).

Так, в договорі між благодійником та набувачем про пожертву повинно 
бути прописано цільове призначення благодійної допомоги. До договору про 
пожертву застосовуються положення про договір дарування (ст. 729 Цивільного 
кодексу України [8]). Якщо предметом угоди є передача предметів особистого 
користування чи побутового призначення, то можливе усна домовленість без 
письмового варіанту договору.

Для відображення в обліку пожертвуваного майна є накладна та акт 
оприбуткування благодійної допомоги (в довільній формі з урахуванням 
вимог Положення № 88 [6]). У акті зазначають склад комісії, що приймає 
пожертву у натуральній формі, найменування та реквізити благодійника, 
кількість, вартість об’єктів (або визначають справедливу вартість, якщо актив 
передано без підтвердних документів) та за потреби вказують матеріально 
відповідальну особу. До Казначейства обов’язково слід подати Довідку про 
надходження в натуральній формі до кінця відповідного звітного місяця, 
в якій зазначають вказують коди, за якими будуть відображені видатки від 
списання активів. 

У випадку внесення грошових коштів на рахунок або в касу установи 
благодійником, суми на підставі Заяви на переказ готівки перераховують 
кошти на спеціальний реєстраційний рахунок установи, а благодійник 
отримує підтвердження - квитанцію. До каси установи кошти зараховують 
прибутковим касовим ордером із видачею квитанції. А далі такі кошти 
оприбутковують на підставі прибуткових касових ордерів і зараховують на 
спеціальний казначейський рахунок.

Для відображення на рахунках обліку інформації про благодійну допомогу 
призначено рахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями», за кредитом 
якого відображають отримання доходу, а за дебетом – його списання на 
фінансовий результат виконання кошторису (табл. 1).

Відповідно до п. 24 розд. II Методичних рекомендацій з обліку запасів 
[3] та п. 5 розд. III Методичних рекомендацій з обліку основних засобів [4] 
оприбутковують безоплатно отримані від благодійників активи за справедливою 
вартістю на дату отримання з урахуванням додаткових витрат. У випадку  
наявності первинних документів - за вартістю, що в них зазначена. Під час 
встановлення справедливої вартості комісія має відштовхуватися від імовірної 
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ціни продажу або орієнтуватися на імовірну ціну придбання такого активу в 
аналогічному технічному стані.

Таблиця 1
Облік благодійної допомоги у бюджетній установі 

Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків

Сума, грн
дебет кредит

1.1. Бюджетною установою 
оприбутковано безоплатно отримані 
медичні маски

1512 2117 7000

1.2. Одночасно відображено:
‒ дохід від безоплатно отриманий 
активів 2313 7511 7000

‒ касові видатки 2117 2313 7000
2.1. Отримано на реєстраційний 
рахунок бюджетною установою 
благодійний внесок на придбання 
медичного обладнання

2313 2117 50000

2.2. Відображено нарахування 
доходу від безоплатно отриманих 
активів

2117 7511 50000

Амортизують активи, отримані як благодійна допомога, за загальними 
правилами, але пам’ятаючи про один специфічний нюанс: під час нарахування 
зносу відображають одночасно і дохід.
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З усіх сфер національної економіки одним із найбільш вагомою є охорона 
здоров’я. Оскільки забезпечення високого рівня охорони здоров’я людей є 
першочерговим завдання кожної держави. Охорона здоров’я має задовольняти 
індивідуальні потреби пацієнтів та бути максимально адаптованою до 
сучасних вимог, які виникають в умовах глобалізації. В умовах реформування 
медицини необхідно враховувати та максимально впроваджувати найкращі 
світові практики та розробки в галузі охорони здоров’я; забезпечувати 
постійний моніторинг санепідеміологічного стану в країні та за її межами, 
а також можливостей його впливу на конкретне середовище; впроваджувати 
міжнародні підходи щодо управління у сфері охорони здоров’я; інтегрувати 
в глобальний простір у якості повноцінного суб’єкта, що здатний вкладати 
свій внесок у міжнародну медичну реформу. Особливо актуальним є питання 
формування стратегії управління розвитком закладу охорони здоров’я в 
умовах пандемії, викликаної вірусом COVID-19, оскільки за таких умов 
нагальну роль відіграє інтеграція національних медичних норм і правил в 
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глобалізаційний простір.
Охорона здоров’я є елементом національної безпеки, і тому реформування 

цієї сфери – одне з головних завдань сучасної України [8]. Ми цілком 
погоджуємось із даною точкою зору і вважаємо, що для забезпечення високого 
рівня національної безпеки потрібне удосконалення системи охорони здоров’я 
як на рівні окремих суб’єктів, так і на рівні галузі в цілому [13]. 

Щодо головних векторів сучасного реформування системи охорони 
здоров’я можна простежити перехід від суб’єктно-об’єктних ієрархічних 
управлінських систем до партнерства на різних рівнях. За таких умов заклади 
охорони здоров’я набувають певної самостійності, що, з одного боку, дозволяє 
врахувати регіональні особливості розвитку, швидко і гнучко реагувати на 
зовнішні виклики та детермінанти, однак, з іншого боку, зменшення держаних 
впливів може зумовити надмірну комерціалізацію медицини, неготовність 
представників галузі до радикальних ринкових впроваджень та необхідності 
впровадження елементів маркетингу для забезпечення ефективності 
функціонування закладів охорони здоров’я. Наслідком децентралізації в 
управління охороною здоров’я є часткове перенесення відповідальності 
безпосередньо на заклади охорони здоров’я, які не в змозі повністю виконувати 
всі управлінські функції. 

Медична реформа в Україні стартувала на початку 2018 р., коли 30 січня 
2018 р. набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.2017 [11]. 
Відповідно до основних положень даного закону сформовано основні етапи, 
кроки та стратегія трансформації системи охорони здоров’я відповідно до 
міжнародних прогресивних практик. Вагомим кроком щодо реформування 
системи охорони здоров’я було створення Національної служби здоров’я 
України (НСЗУ), яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення через виконання таких завдань [9]. 

Основні положення медичної реформи зводяться насамперед до створення 
мінімального гарантованого пакету медичних послуг для населення відповідно 
до пріоритетів охорони здоров’я та можливостей державного фінансування. 
Таким чином, в Україні впроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», 
згідно якого державою не виділяються конкретні кошти на фінансування 
закладів охорони здоров’я, а оплачуватиме їх послуги за результатами 
діяльності.

Позитивним наслідком реформування системи охорони здоров’я в Україні 
є розбудова кардіологічних центів та реконструкція стратегічних об’єктів, 
зокрема комплексу «Охмадит». Серед найбільш вагомих результатів медичної 
реформи в Україні доцільно проаналізувати низку показників, що свідчать про 
її ефективність (рис. 1).
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Рис. 1. Основні результати медичної реформи в Україні
Джерело: узагальнено автором за [9-12]

Отже, на сьогоднішній день розпочався процес автономізації закладів 
охорони здоров’я, який передбачає контрактні відносини з Національною 
службою здоров’я України, важливим етапом реформування є запровадження 
електронної системи e-Helth. Це дозволяє зменшити паперовий документообіг, 
полегшити робото медичного персоналу. Враховуючи досягнуті результати 
медичної реформи, доцільно продовжувати реформування системи охорони 
здоров’я та розробляти перспективні напрями стратегічного управління 
розвитком закладів охорони здоров’я з урахуванням впливу глобалізації. 
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ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО 
ПРАВА ТА НОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЇХ СТАТУСУ У СФЕРІ  

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН

Сьомич М.І.,
 доктор економічних наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія

Профспілки розглядаються в якості специфічних суб’єктів правової 
діяльності. Їхній статус (правове положення) визначено чинним законодавством 
України, що встановлює права і дієздатність профспілок, основні (статутні) 
права і обов’язки, а також гарантії їхнього здійснення. 

Разом з тим у рамках загального правового становища профспілок 
законодавство виходить, з одного боку, з існування  принципу плюралізму 
в організації і діяльності профспілок, а з іншого боку - регламентує статус 
окремих рівнів органів профспілкової системи, зокрема, профкомів 
підприємств (організацій), галузевих і регіональних профспілкових органів.

Державний курс на роздержавлення і приватизацію підприємств ставлять, 
як основну функцію профспілок України - захист інтересів людей праці. При 
цьому оптимальним методом реалізації захисної функції стає організація 
правового соціального партнерства - цивілізованої форми взаємин між 
профспілками, підприємцями (роботодавцями) і урядовими структурами. 
Діапазон партнерської діяльності профспілок може бути різним  залежно від 
конкретної ситуації - від прямого соціального протистояння своїм партнерам 
до конструктивної взаємодії з ними.

Крім головної - захисної функції - профспілки виконують і  інші функції, 
частина яких безпосередньо випливає з їх цілей, а інші - делеговані у свій час 
профспілкам державною.

Сучасне законодавство України, з огляду на характер виконуваних 
профспілками функцій, найбільший  акцент робить на розвиток їхнього 
правового статусу як суб’єкта трудового права, тому, що саме ця роль 
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найбільше торкається  регулювання сфери найманої праці.
Важливо відзначити, що правовий статус профспілок як суб’єктів трудового 

права визначається стосовно  їхніх органів, а не  організацій. Ці органи, і 
насамперед профкоми організацій, визнаються законними представниками 
прав і інтересів найманих працівників. У тих суспільних відносинах, де 
профком виступає як суб’єкт трудового права, він представляє інтереси 
відповідного профспілкового колективу найманих працівників і службовців. 
При цьому він або реалізує свої власні права (наприклад, при здійсненні 
нагляду за охороною праці), або діє від імені відповідного трудового колективу 
(наприклад, при розробці і підписанні колективного договору).

Кодекс законів про працю України закріпив загальні права профспілок 
представляти інтереси працюючих і визначив сфери його застосування - 
виробництво, праця, побут і культуру, а саме: ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити 
звільнення з ініціативи власника без попередньої згоди профспілкового органу, 
працівника, який не є членом профспілки, діючої на підприємстві.

Основним завданням профспілок є представництво і за¬хист 
інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними 
функціями діяльності профспілок висту¬пають захисна і представницька, 
які доповнюються кон¬трольними повноваженнями за дотриманням 
законодавства про працю.

Права профспілок класифікуються за наступними гру¬пами: 
- права щодо встановлення на виробничому, регіональ¬ному, галузевому, 

державному рівнях колективних умов праці;
- права в галузі застосування чинного законодавства про пра¬цю; 
- права щодо контролю за додержанням трудового законо¬давства. 
Так, профспілкові органи виступають від імені тру¬дового колективу при 

укладенні колективного договору на підприємстві; об’єднання профспілок 
є стороною Генераль¬ної, регіональної, галузевої угоди, мають право на 
ведення колек¬тивних переговорів з роботодавцями та їхніми об’єднаннями; 
здійснюють контроль за дотриманням колективного договору; дають згоду на 
звільнення працівників з ініціативи влас¬ника. Роботодавець зобов’язаний 
узгодити з профкомом пра¬вила внутрішнього трудового розпорядку, який 
у подальшо¬му підлягає затвердженню трудовим колективом. З профкомом 
підприємства мають бути також узгоджені графіки змінності, відпусток, 
введення підсумованого обліку робочо¬го часу. Для залучення працівників 
до надурочної роботи, роботи у вихідні дні власник зобов’язаний отримати 
згоду профкому; умови оплати праці на підприємствах, де не укла¬дається 
колективний договір, власник зобов’язаний погоди¬ти з профспілковим 
органом; заходи заохочення застосову¬ються власником спільно або за 
погодженням з профкомом. Законодавство містить й інші права профспілок 
у сфері тру¬дових відносин, а також додаткові гарантії для виборних 
профспілкових працівників. Ці гарантії мо¬жуть бути конкретизовані й 
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доповнені на рівні конкретного підприємства.
В Законі України «Про професійні спілки їх права і гарантії діяльності» в 

розділі ІІ визначений повний обсяг прав-обов’язків  профспілок і їх об’єднань:
- право профспілок і їх об’єднань  представляти і захищати права  та 

інтереси членів профспілок;
- право на ведення колективних переговорів  та укладання колективних 

договорів та угод;
- повноваження профспілок, їх об’єднань, щодо захисту  прав громадян на 

працю та здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства 
про працю;

- право профспілок на забезпечення зайнятості населення;
- право щодо  соціального захисту і забезпечення  достатнього життєвого 

рівня громадян;
- у вирішенні трудових спорів;
- на організацію страйків та проведення інших масових заходів;
- на інформацію з питань соціально-економічного розвитку;
- на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та 

інших організацій;
- у сфері захисту духовних інтересів працюючих громадян;
- захисту житлових прав громадян;
- щодо притягнення до відповідальності посадових осіб;
- на громадську та фінансову діяльність;
- на власність.
Необхідно мати на увазі, що представництво інтересів найманих 

працівників та службовців у названих вище сферах суспільного життя є 
одночасно і правом і обов’язком профспілкових органів.

Як суспільне явище профспілки являють собою багатообразну і складну 
систему відносин і зв’язків внутрішнього і зовнішнього характеру. Це - сама 
масова громадська організація.

Профспілки входять у політичну систему суспільства як специфічні 
громадські організації зі своїми задачами і функціями, обумовленими їхніми 
статутами.

Основні задачі профспілок пов’язані зі здійсненням їх головної 
функції - захисту прав і інтересів працівників у сфері праці і пов’язаних із 
працею відносин. Саме з цією метою профспілки виникли, для цього в них 
об’єднувалися і об’єднуються працівники.

Згідно з Конституцією України громадяни мають право на участь у 
професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, 
які об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 
професійної діяльності.

Профспілки створюються без попереднього дозволу на основі вільного 
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вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права.
Повноваження профспілок регламентуються Законом України «Про 

професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», прийнятим Верховною 
Радою України 15 вересня 1999 p. Усі інші законодавчі акти у цій сфері 
застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові. Це – КЗпП 
України (статті 43, 45, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 86, 96, 97, 160, 161, 
193, 226; глава II «Колективний договір»), Закони України: «Про колективні 
договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці».

Згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права і гарантії 
діяльності» професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова 
громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). 

Потреба захисту прав і інтересів працюючих особливо актуальна в сучасний 
період, що підсилив соціально-економічні протиріччя. Здійсненню захисної 
функції профспілок сприяє соціальне регулювання суспільних відносин, у які 
вони вступають у процесі своєї діяльності. Відносини за участю профспілок 
регулюються різними видами соціальних норм - моралі, етики, права, традицій 
та ін. Одні з них склалися в практиці взаємодії профспілок з державними, 
господарськими органами, працівниками, і формально не закріплені. Інші - 
передбачені актами профспілкових органів. Треті містяться в нормативних 
правових актах.

Діяльність профспілок регулюється в основному ними самими, як 
самостійними громадськими організаціями за допомогою внутрішніх 
профспілкових норм прийнятих керівними профспілковими органами. 
Такі норми не носять правового характеру (хоча багато з них мають 
правовий наслідок) і містяться в статутах профспілок і їхніх об’єднань, 
інших профспілкових актах. З кола суспільних відносин, у які вступають 
профспілки, правовому впливу піддаються тільки ті, регулювання яких 
об’єктивно можливо, економічно, соціально і політично необхідно. Право 
сприяє здійсненню поставлених перед профспілками завдань, виконанню 
їхніх захисних функцій.

Суспільні відносини за участю профспілок регулюються правом у тій 
мірі, у якій це необхідно для забезпечення представництва і захисту інтересів 
працюючих, успішного функціонування профспілок і подальшого розвитку 
суспільства.

Вищезазначене переконливо свідчить про те, що профспілки залишаються 
чи ледве не єдиним органом, який стоїть на захисті прав і інтересів працюючих 
громадян. Єдине, що профспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі, 
удосконалювати методи роботи. Але починати треба не з чистої сторінки. 
Необхідно вивчати і брати до уваги уроки, пройдені профспілками інших країн 
світу, розвивати вже наявні в кожній членській організації паростки нового.

Профспілковий рух України в теперішніх умовах тільки складається. 
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Але очевидно, що якщо Україна буде здійснювати розвиток взявши за ідеал 
розвинуті країни Європи, буде прагнути до Євросоюзу, тоді і профспілки 
матимуть додаткові можливості щодо взаємодії та роботи і обміну досвідом з 
профспілками інших країн. 

Методи і досвід роботи профспілок інших країн представляють практичний 
інтерес і є предметом подальших наукових досліджень.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІК РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

Іванова Н.Ю.,
кандидат економічних наук, доцент,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

     Поняття «креативна економіка» все частіше  зустрічається в лексиконі 
економістів і управлінців. На думку багатьох вчених, креативна економіка стає і 
буде у подальшому однією з головних форм соціально-економічного розвитку. 
На їх думку, формування відповідного інтелектуального середовища, усієї 
системи соціально-економічних стосунків буде сприяти розкриттю творчих 
здібностей людей, створенню ними нових творчих ідей і успішної реалізації їх 
в життя. Саме креативна економіка буде механізмом розкриття творчої енергії 
людей.

Становлення креативності в якості визначального елементу економічного 
життя полягає в основі неперервного процесу змін. Креативність отримала 
гідну оцінку завдяки широкому визнанню того факту, що саме вона – це 
джерело нових технологій, нових галузей, нових матеріальних благ і інших 
економічних переваг. Саме з цієї причини з’явилися системи, орієнтовані на 
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стимулювання і використання креативності.
Це пояснюється декількома причинами. Основні з них такі:
1. Креативність грає найважливішу роль у тому, як ми живемо і працюємо. 

Економіст Пол Ромер сказав, що найбільш вагомих успіхів у підвищенні рівня 
життя  можна досягти лише завдяки «покращенню рецептів, а не збільшенню 
порцій».

2. Креативність не обмежується технологічними інноваціями чи новими 
бізнес – моделями, а має багатогранний і комплексний характер. Ця якість має 
на увазі певний тип мислення і модель поведінки, які треба виховувати як на 
індивідуальному рівні, так і на рівні соціального середовища, в якому живе 
людина.

3. Конфлікт між креативністю і організацією. Творчій процес має не лише 
індивідуальний, але й соціальний характер, що потребує певних форм його 
організації. Однак деякі аспекти організації пригнічують креативність.

Зараз, коли висуваються пропозиції щодо того щоб проголосити  
креативність українською національною ідеєю, особливо актуальним стає 
розвиток креативного мислення. Це ставить нові завдання перед системами 
освіти і виховання. Мова йдеться про впровадження  у виховний і освітній 
процес методів розвитку творчого мислення і, в тому числі, креативного. 

Питання про співвідношення між категоріями «творчість» і «креативність» 
цікавить не лише психологів, але й і науковців, педагогів, бізнесменів і 
пересічних громадян.  Як показали дослідження, існує багато визначень  цих 
понять. На думку авторки креативність відрізняється від творчості своїм 
практичним спрямуванням. Креативність зазвичай направлена на пошук 
оригінальних рішень щодо вирішення якихось неординарних завдань, 
проблем, ситуацій.

Абрахам Маслоу зазначав, що креативність - це творча спрямованість, 
яка притаманна всім, але яка втрачається більшістю під впливом системи 
виховання, освіти та соціальної практики [1]. А це означає, що ми всі 
народжуємось креативними і можемо розвивати її.

Проведені дослідження показали що існує багато технік розвитку 
креативного мислення. Традиційно їх поділяють на 2 групи:

- Техніки розвитку командної креативності
- Техніку розвитку особистісної креативності
Власний 5- річний досвід викладання дисципліни «Креативне мислення» 

показав, що майже всі техніки можна використовувати як в команді, так і 
індивідуально. Крім того, кожна техніка спрямована на певні аспекти пошуку 
і впровадження креативного рішення [2]. Це дозволило авторці класифікувала 
техніки розвитку креативності таким чином:

- Техніки, що дозволяють визначити фактори, необхідні для успішної 
реалізації проекту, вирішення проблеми, виконання завдання (наприклад,  
ментальні карти).
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- Техніки, що дозволяють виявити причини виникнення проблем (техніка 
«Чому?» та її модифікації).

- Техніки генерації ідей (в першу чергу, це мозковий штурм, 3 стільці Уолта 
Діснея, 6 капелюхів мислення Е.де Боно, SCAMPER).

- Техніки вибору найбільш креативної і, водночас, найбільш реальної для 
реалізації ідеї (наприклад: плюси, потенціал, зауваження; серце шаленої ідеї; 
чи так вже божевільна ця ідея?).

- Техніки, що дозволяють виявити загрози і ризики, які можуть виникнути 
під час реалізації ідеї (це техніки відкриті питання, протиріччя, а також, 3 
стільці і 6 капелюхів).

- Техніки, що дозволяють уникнути обмежень, які заважають успішній 
реалізації проекту, вирішенню проблеми, виконанню завдання (віднімання; 
місія нездійснена; порушуйте правила).

Така класифікація систематизує техніки за їх спрямуванням і дозволяє 
обирати ті, які є найбільш успішними для досягненні конкретної мети.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ 
ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Жила Н.О.,
Студентка 4 курсу кафедри маркетингу та управління бізнесом,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Ефективне функціонування підприємства так чи інакше завжди стосується 
розподілу фінансів відповідно до власних цілей, що підпорядковуються одній 
корпоративній стратегії. В сучасних умовах ринкових відносин, високого 
рівня конкурентності серед підприємств та повної відповідальності за 
результати своєї діяльності, стають все більш актуальними аналіз ринку та 
його можливостей, поняття конкурентоздатності та власної торгової переваги, 
визначення найбільш привабливих для компанії стратегій розвитку. 

У рамках життєвого циклу та надзвичайних ситуацій або ж фінансової 
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кризи багато підприємств мають різке зниження фінансової активності та при 
ускладненнях навіть наближаються до банкрутства. Однією з найефективніших 
мір виходу з таких ситуацій є ефективне управління фінансовою стратегією, 
яка створюється на основі всієї діяльності підприємства та підпорядковується 
одній корпоративній стратегії. Відповідно до цього, проблема правильної 
розробки фінансової стратегії є досить актуальною і важливою для кожного 
підприємства задля уникнення кризових ситуацій та подальшого . 

Питанням розробки та реалізації фінансової стратегії на підприємствах 
присвячено чимало публікацій як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
літературних джерелах. Теоретико-методичні аспекти стратегічного 
фінансового управління досліджували такі вчені, як І. Ансофф, І.А. Бланк, Н. 
Горицкая, А. Гриньов, О. Ястремська, Л. Радова, А. Череп, М. Портер, В. Савчук 
та інші. Окрім того, чимала кількість досліджень присвячена темі фінансової 
стратегії та її реалізації на прикладах певних суб’єктів господарювання. 
Однак, із причини динамічності зовнішнього середовища постає проблема 
формування фінансової стратегії з урахуванням впливу значної кількості 
чинників екзогенного та ендогенного характеру на діяльність підприємств, 
чим і обумовлена необхідність подальших досліджень [1].

 У працях науковців немає також і єдиного визначення поняття “фінансова 
стратегія”. Загалом, її можна розглянути з двох сторін:

- як рівноцінна частина з функціональних стратегій, коли вони
взаємопов’язані, проте можуть виникати як разом, так і окремо;
- як одна з головних та заключних стратегій загальної концепції
розвитку підприємства. У даному випадку майже всі функціональні 

стратегії сходяться до одного - стратегічного плану, який є результатом 
фінансової діяльності [2].

Створення фінансової стратегії проходить у кілька етапів. Спочатку 
збирається необхідна інформація про ситуацію на ринку та роль підприємства 
у ньому. На даному етапі використовується мікроекономічне планування, 
стратегічний та фінансовий аналіз, прогнозування та економіко-математичне 
моделювання. Після цього, можна приступати до проведення необхідних 
розрахунків та аналітики, що допомагають доцільніше приймати управлінські 
рішення стосовно вибору необхідної фінансової стратегії. Під час цього процесу 
часто виконуються коригування, адже у процесі реалізації виявляються деякі 
відхилення фактичних значень від планових і відповідно до них, частково, але 
змінюються вектори руху. 

Управління фінансовою стратегією спрямовується на вирішення таких 
завдань[3]:

1) визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та 
використання фінансових можливостей;

2) визначення перспективних фінансових взаємин із суб’єктами 
господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;
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3) фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на 
перспективу;

4) вивчення економічних та фінансових можливостей ймовірних 
конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової 
стійкості;

5) розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за 
умов кризового стану підприємства.

Головною метою антикризової фінансової стратегії є збереження 
економічного стану підприємства та відновлення його активних ресурсів 
задля покращення фінансового стану всієї діяльності. Для досягнення 
позитивних результатів та більш чіткого управління фінансовою стратегією, 
рекомендовано розробити дерево цілей, що має містити головну мету, цілі 
першого та другого порядку, які в свою чергу поділяються на більш конкретні 
дії, які мають бути зроблені до кінця планового періоду. Зразок “Дерева цілей” 
антикризової фінансової стратегії показано на рисунку 1. 

Рис. 1. Дерево цілей антикризової фінансової стратегії підприємства
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Дане “Дерево цілей” показує основну мету підприємства, що знаходиться на 
межі банкрутства або у несприятливому фінансово-економічному становищі 
- зміцнення фінансової стійкості підприємства. Є головні дві цілі першого 
порядку та 5 цілей другого порядку, які є більш детальним їх продовженням. 
Таким чином, підприємство може досягнути короткочасних цілей задля 
швидкого відновлення діяльності та довгострокових - реструктуризація 
відділів, зменшення витрат на постійній основі та проведення ефективної 
політики окремих відділів.

Отже, ефективне управління фінансовою стратегією є важливим та одним 
із завершальних етапів прийняття рішень при виході компанії із кризової 
фінансово-економічної ситуації. Для досягнення поставлених цілей варто 
виділити основну мету, її цілі першого та другого порядку, а також більш 
конкретні дії, які можна контролювати за часом виконання та результативністю. 
Фінансова стратегія є механізмом для продовження життєвого циклу, пошуку 
шляхів покращення діяльності та використання кризового періоду на користь 
компанії, передбачення та уникнення кризових ситуацій у майбутньому. 

Література:

1. Олена Щербань. Методичний підхід до розробки фінансової стратегії 
підприємства / Олена Щербань. // Економічний аналіз. - 2013 - №12, ч.4

2. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових 
підприємств : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В. В. Стадник. – 
Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с.

3. Гончаренко О.М. Фінансова стратегія: теоретичні питання розробки та 
реалізації / О.М. Гончаренко/ Вісник соціально-економічних досліджень. – 
2015. – Вип. 1. – № 56. – С. 35–40.
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У сучасному менеджменті питання пошуку інноваційних  методів мотивації 
персоналу набуло значної актуальності. Будь-який керівник, бажаючий 
досягти високої продуктивності праці за допомогою ефективної діяльності 
своїх підлеглих, повинен розробляти та використовувати  ефективну систему 
стимулів. Тому головним завданням сучасних  методів мотивації повинно 
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стати створення таких умов праці, при яких потенціал працівників буде 
використаний найкращим чином.

Варто відзначити, що керівники завжди усвідомлювали, що необхідно 
спонукати людей працювати на організацію, проте більшість вважала, що для 
цього достатнє використання лише матеріальної винагороди. Але в сучасних 
умовах пріоритети змінилися, і зараз нематеріальні мотиви також мають 
важливе значення при виборі місця роботи.

На сьогоднішній день існує умовний поділ стимулів на матеріальні і 
нематеріальні. При цьому співвідношення цих стимулів значно відрізняється 
в залежності від компанії: на більшості фірм Західної Європи відбувається 
поступове скорочення частки матеріальних винагород та, водночас,  
збільшується частка нематеріальних стимулів. У той час як значна кількість 
вітчизняних підприємств характеризується тим, що політика керівників 
спрямована на збільшення частки матеріальних мотиваторів.

На основі дослідженого інструментарію мотиваційного процесу було 
визначено класичний набір засобів мотивації,  який використовувався  у різні 
часи і у різних країнах,  враховуючи як особливості соціально-економічного 
розвитку країни, так і соціально-культурні характеристики (табл. 1). 

В межах цих груп методів розробляються окремі інноваційні методики 
і системи стимулювання персоналу. Проте, потрібно зважати на те, що не 
існує універсальних систем мотивації, в кожному конкретному випадку 
ефективними окремо визначений набір управлінських інструментів. Більш 
того, в одній організації паралельно можуть існувати кілька систем мотивації.

За даними Hays recruiting expert worldwide за 2018 р. найбільш  поширеними 
методами матеріальної мотивації є: грошова винагорода, бонуси за виконання 
поставлених цілей, медичне страхування, компенсація додаткової професійної 
освіти, надання автомобіля / компенсація витрат на транспорт, компенсація 
харчування / організація харчування, індивідуальні винагороди [1].

До найбільш розповсюджених нематеріальних методів мотивації  належать: 
можливість професійного розвитку, особистість керівника, можливість 
виконувати різнопланові та цікаві завдання, різні опції 

гнучкого графіка роботи,  можливість кар’єрного росту, компетентний та 
ефективний управлінський склад компанії, можливість дотримуватися Work 
& Life Balance [1, 3].

Для підвищення продуктивності працівників при формуванні адаптивного 
та, водночас, ефективного мотиваційного механізму слід врахувати наступні 
рекомендації:

- сформувати мету працівників підприємства і встановити відповідні 
показники;

- вибрати систему мотивації праці, розробити методичне та нормативне 
забезпечення з урахуванням специфіки персоналу;

- удосконалювати організаційну структуру управління колективом і 
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формувати в ньому підрозділи, які взаємодіють між собою;
- класифікувати роботи, аналізувати чисельний склад персоналу 

підрозділів;
- створити інформаційне та технічне забезпечення системи оплати праці;
- вивчати і обговорювати в колективі систему мотивації праці.

Таблиця 1
Класичний набір основних засобів мотивації праці різних країн  
за групами методів стимулювання [згруповано на основі 1-5ф].

Країна Основні чинники 
мотивації праці Відмінні особливості мотивації праці

Японія

- професійна 
майстерність;
- вік;
- стаж;
- результативність 
праці.

- довічний найм;
-одноразова допомога при виході на 
пенсію.

США

-заохочення 
підприємницької 
активності;
- якість роботи;
- висока кваліфікація.

- поєднання елементів відрядної та 
погодинної систем опали праці; 
- участь в прибутку;
- технологічні надбавки;
- премії за безаварійну роботу, тривалу
- експлуатацію обладнання та 
інструменту;
- дотримання технологічної дисципліни;
- система подвійних ставок.

Франція

- кваліфікація;
- якість роботи;
- кількість 
раціоналізаторських
- пропозицій;
- рівень мобілізації.

- індивідуалізація оплати праці;
- бальна оцінка праці працівника 
за професійною майстерності, 
продуктивністю праці, якістю роботи,
- дотримання правил техніки безпеки, 
етики виробництва;
- ініціативність
- додаткові винагороди (виховання дітей,
- надання автомобіля, забезпечення по 
старості).

Великобританія

- дохід - участь в прибутках;
- пайова участь в капіталі;
- трудова пайова участь;
- чисто трудова участь.

Німеччина - якість - стимулювання праці;
- соціальні гарантії.

Швеція
- солідарна заробітна 
плата

- диференціація системи податків і пільг;
- сильна соціальна політика.
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Враховуючи результати проведеного аналізу, визначено та охарактеризовано 
найбільш оптимальні інноваційні методи мотивації з позиції роботодавців, 
працівників та експертів, які об’єднано у наступні групи: економічні стимули 
всіх типів (зарплата у всіх її різновидах, включаючи контрактну, премії, пільги, 
страховки, безпроцентні кредити тощо), управління за програмними цілями, 
«збагачення праці», система участі. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

Федірець О.В., 
к.е.н., доцент,

Полтавська державна аграрна академія

Виробничий процес – це сукупність дій людини та знарядь праці, що є 
невід’ємними складовими для виробництва продукції. Для виробництва як 
процесу, характерним є поєднання в ньому елементів розвитку і функціонування 
(тобто безперервного його повторення, в ході якого створюються передумови 
для розвитку). Перехід на новий якісний рівень, на якому забезпечується 
більш ефективне функціонування, можливий при нарощуванні кількісних 
змін під час виробництва.

Транспортний процес – це операції щодо переміщення вантажів. Ведення 
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виробництва потребує перевезення значної кількості найрізноманітніших 
матеріальних ресурсів: сировина, паливно-мастильних матеріалів, готова 
продукція тощо. Технічний рівень автомобілів та рівень насиченості ними 
підприємств визначає потенціал науково-технічного прогресу в народному 
господарстві.

Кожне підприємство становить собі за мету максимальне використання 
техніки. Досягнення цієї мети повинно знаходитися у тісному взаємозв’язку 
з роботами по зниженню витрат на запасні частини і раціональним 
використанням паливо-мастильних матеріалів, зменшенням простоїв техніки 
та зниженням витрат на підтримання її у робочому стані.

Матеріально-технічне забезпечення є одним з інструментів, що робить 
підприємство конкурентоспроможним в умовах розвитку сучасної економіки, 
а матеріально-технічні ресурси складають основу діяльності будь-якого 
підприємства [3, c. 193].

Існує багато напрямків: формування та функціонування автопарку. Одні 
з них не залежать від підприємств, оскільки пов’язані з конструктивними 
параметрами автомобілів. Йдеться про необхідність створення нових і 
вдосконалення існуючих моделей і модифікацій видів техніки зі строком служби 
дизельних двигунів і трансмісій до 5-6 тисяч мото-годин без капітального 
ремонту, які б мали вищу питому енергомісткість, кращу маневреність, вищу 
роботу і транспортну швидкість і, що особливо важливо в умовах високої 
вартості пального менше витрачали б палива на одиницю виконуваних робіт.

Серед напрямків функціонування автопарку, які залежать від підприємств, 
важливе місце займають установлення його раціональної структури, 
забезпечення автомобілів причепами та знарядь, раціональне комплектування 
автопоїздів, підвищення кваліфікації водіїв та вдосконалення їх матеріального 
стимулювання за кращі результати роботи, поліпшення технічного 
обслуговування і проведення своєчасних та якісних ремонтів, удосконалення 
організації виробничих процесів.

Для зниження собівартості тонно-кілометра, а значить, і виробленої 
продукції важливо не лише підвищувати продуктивність автомобілів, але й 
економічно витрачати пально-мастильні матеріали, які через багато разове 
подорожання стали однією з основних статей витрат у структурі всіх витрат 
на експлуатацію автопарку. Надзвичайно серйозною проблемою, яка вимагає 
регулювання на макрорівні є достатнє забезпечення підприємств дизельним 
паливом, бензином і мастилами.

Необхідність транспортного забезпечення підприємств є наслідком 
неможливості здійснення їх виробничо-комерційної діяльності без фізичного 
переміщення вантажів із одного місця в інше, а при реалізації товару – від 
підприємства-продавця до підприємства-покупця. Доцільно виділити чотири 
напрями удосконалення транспортного забезпечення виробничої діяльності 
підприємств (рис. 1).
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Рис. 1. Напрями удосконалення транспортного забезпечення виробничої 
діяльності аграрних підприємств 

Джерело: [опрацьовано авторам на основі 1, 2].

Своєчасне оновлення автопарку з урахуванням досягнень науково-
технічного прогресу в виробничій діяльності та вимоги агротехніки є 
однією з основних умов прискорення науково-технічного прогресу і 
підвищення продуктивності праці в народному господарстві. Уповільнене 
оновлення технічного потенціалу гальмує розвиток виробництва і зростання 
продуктивності праці, а передчасне вибраковування машин сприяє збільшенню 
витрат на виробництво продукції. Тому основним напрямом формування та 
актуальною проблемою є оптимізація процесу використання та оновлення 
матеріально-технічної бази, зокрема автопарку та забезпечення його 
ефективного використання. Проте цій проблемі не було приділено достатньо 
уваги в процесі реформування економічних відносин в економічному секторі 
України. Стрімке зростання цін на техніку і запасні частини, пальне, ремонтні 
матеріали, посилення залежності економіки підприємств від кон’юнктури 
ринку продукції тощо, призвели до втрати ними платоспроможного попиту 
на техніку. Коефіцієнт оновлення автопарку, порівнюючи з дореформеним 
періодом, зменшився в 10 і більше разів.

Можна виділити наступні тенденції розвитку автомобільного транспорту: 
– зростання швидкості руху транспортних засобів; збільшення 

вантажомісткості автомобілів та автомобільних поїздів; 
– збільшення питомої ваги автотранспорту у структурі вантажоперевезень; 
– насиченість ринку автомобільної техніки, де пропозиція перевищує попит 

(але придбати новітні автомобілі підприємства можуть при лише наявності 
відповідних коштів – власних чи позичених); 

– вітчизняний автомобільний парк загалом не відповідає вимогами 
нормативів Євро-2 та Євро-3 (в ЄС з 2015 року вже діє стандарт Євро-6) з 
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екології, шумового фону та безпеки руху.
Другий напрям удосконалення транспортного забезпечення виробничої 

діяльності підприємств включає покращення шляхової мережі та її 
інфраструктури, оптимізацію розміщення вантажоутворюючих та 
вантажоприймаючих пунктів, їх потужностей тощо. Варто враховувати, 
що на відміну від промислового підприємства результати діяльності 
автотранспортного підприємства значною мірою пов’язані із зовнішніми 
чинниками (організація вантажно-розвантажувальних робіт, стан шляхів, 
погодно-кліматичні умови, наявність вантажів, їх підготовленість до 
перевезення тощо), через які можливі зміни у видах і обсягах як перевезень, 
так і технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

Подальший розвиток транспорту в Україні безпосередньо пов’язаний з 
оновлення рухомого складу. Для України, яка не має потужної бази виробництва 
вантажних автомобілів (крім КрАЗу, що випускає великовагові автомобілі 
підвищеної прохідності для експлуатації у складних умовах), стоїть питання: 
а) розвивати власну базу вантажного автомобілебудування; б) імпортувати 
автомобілі з інших країн; в) використовуючи виробничі потужності того 
ж КрАЗу, інших машинобудівних заводів, кооперуватися з зарубіжними 
виробниками автомобільного транспорту. Із зазначених варіантів, на наш 
погляд, найприйнятнішим є третій варіант.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Чернікова Н.М., 
кандидат економічних наук, доцент,  

Полтавська державна аграрна академія

Впровадження інновацій в діяльність сучасних підприємств є сьогодні 
обов’язковою умовою забезпечення конкурентоспроможності та зростання 
ефективності. Застарілі технології, обмеження витрат на інноваційний розвиток 
підприємств, незатребувані ринком товари та послуги, неактуальні для 
сьогодення підходи в управлінні підприємством – прямий шлях до банкрутства.

Більшість науковців та практиків вважають необхідними умовами для 
здійснення інновацій такі, як: наявність нових технологій та технологічних 
рішень, працівників, які мають спеціальні, знання, навички й досвід з 
розробки та впровадження інновацій, а також сучасної системи управління 
інноваційними процесами [1].

Будь-який розвиток вимагає не тільки додаткових зусиль, часу і знань але й 
додаткових витрат. Рівень цих витрат залежить від багатьох чинників:

- масштабності змін (випуск принципово нового продукту або 
удосконалення вже існуючого);

- строку здійснення інновацій (чим триваліший строк, тим вище ризик та 
відповідно й витрати);

- ступеню залучення сторонніх організацій, експертів, консультантів на 
етапах розробки та реалізації інноваційних рішень;

- наявності власних інноваційних розробок, досвіду та ресурсів для їх 
впровадження;

- рівня професіоналізму та креативності менеджерів під час здійснення 
управління витратами в умовах інноваційного розвитку.

В умовах створення нової продукції загальні витрати підприємства 
збільшуються на суму витрат, які понесло підприємство на розробку та 
впровадження такої продукції. Витрати в умовах інноваційного розвитку 
підприємства, так як і в будь-якому режимі роботи, зменшують активи та 
збільшують зобов’язання. Тому досягнення максимального ефекту при 
обмеженості ресурсів є дуже актуальним питанням і одним з головних завдань 
менеджерів.

Які додаткові витрати несуть підприємства під час здійснення інновацій та 
які джерела їх фінансування? Відповідь на це питання дозволить визначити 
напрями здійснення управління витратами в умовах інноваційного розвитку.

На підставі вивчення цих питань витрати на інноваційну діяльність було 
згруповано за такими напрямками:

1) витрати на розробку та тестування нового або удосконаленого продукту 
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(від пошуку ідеї до створення експериментального зразка);
2) витрати на серійне, масове виробництво і реалізацію інноваційного 

продукту (навчання працівників або залучення кваліфікованих кадрів, 
придбання або оренда приміщення, обладнання, сировини, програмного 
забезпечення тощо);

3)  витрати на проведення досліджень щодо вивчення реакції споживачів 
на появу нового продукту та (за необхідності) його удосконалення.

Фінансування інноваційних рішень здійснюється в загальнонаціональному 
масштабі переважно за рахунок власного капіталу (майже на 70-80 %). Друге 
місце за обсягом інвестицій майже навпіл ділять іноземні інвестиції та інші 
джерела фінансування (приблизно 20-30%). На державне фінансування 
інноваційної діяльності приходиться менше одного відсотка. Серед 
сучасних джерел фінансування можна виділити венчурні фонди (ризикове 
підприємство), але даний вид фінансування інноваційної діяльності ще не 
набув широкого розповсюдження в Україні [2].

Таким чином, в умовах інноваційного розвитку, управління витратами має 
бути спрямоване на:

- розрахунок та порівняння ефективності здійснення витрат при втіленні  
власних інноваційних розробок або запозичених ідей;

- перерозподіл витрат всередині підприємства на виробництво більш 
перспективних видів продукції за умов їх удосконалення;

- прогнозування собівартості та ціни новоствореного продукту, постійна 
робота в напрямку пошуку резервів зниження собівартості та підвищення 
реалізаційних цін, визначення показників прибутковості;

- здійснення управління витратами в умовах інноваційного розвитку 
за принципами своєчасності, необхідності, затребуваності ринком, 
економічності, перспективності, корисності та інше.

Вважаємо, що важливими умовами для підвищення ефективності 
управління витратами є:

- складання бюджету інноваційних рішень (розрахунок потреби в 
матеріальних ресурсах, кадрах, інвестиціях);

- застосування сучасних управлінських методів та технік, менеджерських 
здібностей, які дозволять моделювати та прогнозувати різні варіанти розвитку 
подій при здійсненні інновацій, в умовах відхилень від нормативних витрат.

Серед сучасних методів управління витратами можна виділити такі, як 
директ-костинг, стандарт-костинг, кайзен-костинг, таргет-костинг,  кост-
кілинг, CVP-аналіз, бенчмаркінг витрат та ін. Вибір того чи іншого методу 
визначається цілями управління, наявністю та якістю вихідної інформації, а 
також рівнем кваліфікації персоналу. Більш дієвим та ефективним в сучасних 
умовах господарювання і занадто високої конкуренції є поєднання в процесі 
управлінської діяльності декількох методів [3].

Також слід зауважити, що менеджерам інноваційних проектів іноді 
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доводиться вкладати додаткові ресурси, для того щоб “виграти час” та 
випередити конкурентів. Фактор часу як правило грає найважливішу роль 
в отриманні надприбутків. Але слід враховувати, що принцип новизни у 
поєднанні з ефективним управлінням інноваційними витратами може надати 
додатковий синергетичний ефект.

Для здійснення ефективного управління витратами сучасний менеджер 
має бути наділений такими якостями, як гнучкість, яка допоможе швидко 
діяти в умовах мінливого середовища та непередбачуваного розвитку подій; 
критичне мислення під час прийняття оптимального управлінського рішення з 
великої кількості варіантів; інші якості, які допоможуть в умовах обмеженості 
бюджету та часу максимально задовільнити потреби споживачів, покращити 
фінансовий стан та  підвищити імідж підприємства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 
У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЙ

Шульженко І.В., к.е.н., доцент,
Сазонова Т.О., к.е.н., доцент,

Полтавська державна аграрна академія

Комунікаційний процес є базовою умовою існування і розвитку сучасних 
підприємств і організацій. Саме тому, що обмін інформацією входить до 
всіх видів управлінської діяльності, комунікацію називають процесом, який 
поєднує частини підприємства в одне ціле. Якщо ліквідувати комунікацію, то 
підприємство перестане бути керованим і його діяльність набуде хаотичного, 
некоординованого характеру. 

Комунікаційний процес забезпечує ефективний обмін інформацією, 
створює інформаційні канали для обміну нею між окремими працівниками і 
групами. Важливим завданням комунікаційного процесу є координація завдань 
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і дій, удосконалення міжособистісних відносин під час обміну інформацією, 
регулювання і раціоналізація інформаційних потоків підприємства тощо. 

Загальновідомо, що менеджери до 90% робочого часу витрачають на 
комунікаційні процеси. Згідно з науковими дослідженнями, неефективні 
комунікації вважають однією з головних сфер виникнення проблем, зокрема у 
сфері міжособистісних відносин [1]. 

Такі проблеми можуть істотно вплинути на взаємовідносини у колективі, 
на соціально-психологічний клімат і як підсумок, призвести до зниження 
продуктивності праці.

Тому ми вважаємо за доцільне проаналізувати шляхи удосконалення 
міжособистісних відносин: по-перше, на нашу думку, це може бути ефективний 
зворотній зв’язок, по-друге, це формування у працівників інноваційного типу 
поведінки. Розглянемо детальніше вищезазначені складові.

Найважливіша роль у комунікаціях надається зворотному зв’язку. Під 
зворотнім зв’язком  розуміють реакцію одержувача інформації на повідомлення 
відправника. Саме при здійсненні зворотного зв’язку комунікація стає 
двостороннім процесом, яка дозволяє і відправнику і одержувачу коригувати 
свою мету і поведінку стосовно один одного. Зворотний зв’язок необхідний 
для того, щоб зрозуміти, якою мірою повідомлення було сприйняте і зрозуміле 
[2, с.194–196].

Зворотний зв’язок сприяє значному підвищенню ефективності обміну 
інформацією. Саме завдяки ньому відправник інформації дізнається, чи 
досягнуто бажаного результату комунікації (позитивний зворотний зв’язок) 
або повідомлення викликало не ту реакцію, на яку розраховував відправник 
(негативний зворотний зв’язок). 

У ряді джерел висловлюється думка про те, що для підвищення ефективності 
комунікації негативний зворотний зв’язок має навіть більше практичне 
значення, ніж позитивна, так як вона може стати основою конструктивного 
діалогу (згадайте вислів про спорі, в якому народжується істина).

 Згідно з рядом досліджень, двосторонній комунікативний зв’язок у 
порівнянні з однобічним, коли зворотний зв’язок відсутній знімає соціальну 
напругу, сприяє розвитку діалогу між учасниками комунікаційного процесу.

Менеджер, котрий не налагодить зворотного зв’язку для отримання 
інформації, однак виявить, що ефективність його управлінських дій різко 
зменшилася [3, c. 36–40].

Зворотній зв’язок дає змогу долати так звані шуми – усе те, що спотворює 
зміст, створює перешкоди на шляху обміну інформацією. Шум – це будь-який 
додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації, який спотворює 
інформацію або спричиняє помилки в її передачі [4, с. 24-31].

Як зазначалось вище, наступним шляхом удосконалення міжособистісних 
відносин є формування у працівників інноваційного типу мислення.

Аналіз низки досліджень та особисті спостереження дали змогу 
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сформулювати головні особистісні та професійні ознаки менеджера, які 
допоможуть сформувати у підлеглих інноваційний тип поведінки: 

Деякі автори до них відносять наступні:
- вміння ефективно вибудовувати систему успішного управління на 

підприємстві;
- грамотне спілкування в системі «керівник – підлеглий»;
- здатність розвивати відповідальність та ініціативу у підлеглих;
- вміння ефективно мотивувати співробітників; 
- вміння успішно делегувати повноваження своїм підлеглим;
- володіння стратегіями вирішення проблем в управлінській практиці; 
- знаходження найкращих способів домовлятися і впевнено будувати 

відносини; 
- конструктивне реагування на критику і здатність отримувати користь із 

тимчасових невдач; 
- знаходження оптимальних шляхів вирішення і запобігання конфліктним 

ситуаціям в управлінській практиці; 
- вміння вибудовувати стратегії роботи з «важким» співробітником; 
- знати і використовувати принципи ефективної діяльності;
- розпізнавати природу маніпуляцій і впливу та вміло протистояти їм у 

ситуаціях професійної діяльності [5,с.59-63].
Таким чином можна констатувати, що удосконалення міжособистісних 

відносин в процесі комунікаційної взаємодії є важливою складовою 
ефективного управління сучасною організацією.
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The modern world is continuously evolving, supplementing, new technologies 
are introduced, all this requires a person to acquire new knowledge and skills, 
increase competence in a particular issue.

As A. Kharkivska emphasizes, «independent Ukraine needs the training of a 
new generation of citizens – highly qualified, competent, competitive in the labor 
market specialists who are fluent in their profession and oriented in related fields 
of knowledge, use appropriate modern digital technologies; ready for constant 
professional growth, social and professional mobility, adapted to the rapidly 
changing circumstances of the surrounding reality, able not only to perceive, store 
and reproduce information, but also to produce new one; manage information flows 
and process them efficiently» [2, p. 99–100].

Medical care specialists are no exception, as they are processors of information 
that provides constant updating. Therefore, they should take care of their own 
professional and personal development throughout their lives.

Continuous professional development of medical care specialists – is a 
continuous process of training and improving the professional competencies of 
professionals after recieving higher education in health care and postgraduate 
education in internship, which allows the specialist to maintain or improve 
professional standards in accordance with the needs of health care and continues 
throughout the period of professional activity [1].

The following characteristics of professional development of a medical 
care specialist can be given: the process of specialist development based on 
active learning. Constructivism is manifested in the individual interpretation 
and processing of information; the process takes place within a certain context. 
Daily activity in health care facilities is the most effective form of professional 
development; there is a constant connection with changes in the field of health care 
and reform. A new worldview of a medical worker is being formed; medical care 
specialists are reflective practitioners. They are constantly updating their knowledge, 
gaining new experience. Existing competence in professional medical activities is 
increasing; professional development takes place in the process of cooperation, 
collaboration with patients, colleagues, administration, public organizations, etc.; 
the development process is carried out on the basis of various forms and methods of 
organization. It is a constant process of optimal choice and combination of different 
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forms, technologies, methods that are most appropriate in a particular situation, for 
the needs of a particular person.

In the conditions of reforming postgraduate medical education, the system of 
professional development of a doctor has changed. On March 28, 2018, the Cabinet 
of Ministers of Ukraine approved the «Regulations on the system of continuous 
professional development of health care professionals» [1]. The aim of the new 
approach is to encourage physicians to constant improvement of the level of 
professional competencies throughout their professional activity to meet the need 
for good quality health care services, and the employee – in improving skills and 
competitiveness.

Based on the requirements of modern society, the main ways to develop 
the professional competence of a medical care specialist can be identified [1]: 
participation in thematic schools, seminars, scientific conferences, congresses, 
symposia, meetings, simulation trainings, workshops, courses with mastering 
practical skills; medical internship out of the institution where the specialist works; 
distance learning, including the use of digital learning resources; training in cycles 
of thematic improvement in institutions (faculties) of postgraduate education, etc.; 
self-education and self-development of a medical care worker, etc.

Among the promising ways to improve the level of professional competence, 
the leading place today is occupied by training focused on questions, search, covers 
the full potential of the health care worker, the full range of existing competencies, 
based on the experience. A wide range of training topics aims a medical professional 
to choose a field of his personal interest in order to obtain the desired results. When 
choosing a course of training, the specialist should take into account that the content 
of training should be focused on achieving the announced topic, based on the results 
of modern research, advances in medicine and health care, meet the real needs and 
problems of participants, influence the formation of values, knowledge, skills, etc. 

A workshop is a productive form of learning. It provides a unique opportunity 
to combine a short theoretical part and consolidation of practical knowledge and 
skills. Working in groups, all participants can exchange views, be actively involved 
in activities. The problem is solved through playing situations; demonstration of 
techniques stimulates the joint search for solutions.

The Internet provides many opportunities for virtual learning. The most popular 
form of distance interactive learning for health care professionals is webinars. The 
webinar as an online seminar attracts participants with the convenience and ease of 
presence, the opportunity to postpone viewing of its recording at a convenient time, 
the opportunity to hear and communicate with interesting, experienced practitioners, 
scientists from around Ukraine and the world. Complete, high-quality, fast education 
in the shortest possible time attracts a modern medical care specialict. The virtual 
audience unites the participants of the webinar, the virtual board allows you to add 
comments, work with the content. The specialist can not only be a participant, but 
also be involved in its implementation by preparing a virtual report.
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Participation in Internet conferences is an effective means of self-development. 
This event provides participation of a wide range of participants interested in the 
conference, expands the scope of scientific cooperation, provides an opportunity to 
participate in the conference without coming to a particular place, saves time and 
financial resources, gives the right to read conference materials, join the discussion, 
present the audience’s own vision of the issue or work experience.

The blogosphere has become a popular learning tool. Recordings, images, 
multimedia, constantly added to the online journal (blog) is a great, easy to use, 
quick way of getting information from the medical community. Interactivity allows 
users to add comments, discuss, share experiences. Created banks of educational 
and methodological support on their own medical blogs are used individually by a 
medical worker or a group of like-minded people.

Such a method of interaction in the training of medical professionals as 
coaching is gaining momentum. Coaching, in a way, is a structured conversation 
that uses active listening, skillful questioning, etc. in order to raise awareness, based 
on emotional intelligence, practical experience. An effective form of interaction 
makes it possible to study options, coordinate actions, inspires to increase the level 
of mastery. Coaching conversations contribute to reflexivity, personalization of 
educational activities, the growth of professionalism.

Often, coaching becomes a driving factor that maintains or increases high levels 
of productivity to take advantage of new opportunities for professional growth. 
In the process of coaching the potential of a medical care specialist is revealed, 
professional and personal qualities are developed. Working at the subject-subject 
level, a person learns to manage his resources, to help himself and others in the 
development of personal potential.

Thus, the professional development of medical care specialists is a continuous 
process and involves the acquisition of new and improvement of already acquired 
competencies through education and practical experience.
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ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
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Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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Запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців, підвищення 
конкурентоспроможності закладів вищої освіти є науково-педагогічні 
працівники. Від рівня їх освіченості, професійних і особистісних якостей, 
постійного розвитку, самовдосконалення через підвищення кваліфікації 
залежить результативність підготовки кадрів. 

Для науково-педагогічного працівника підвищення кваліфікації полягає в 
«опануванні сучасних методів, методик і технологій викладання дисциплін; 
ознайомленні з досвідом вітчизняних і закордонних колег; застосовуванні 
на практиці всього найкращого для того, щоб його заняття були цікавими, 
продуктивними й відповідали потребам та інтересам студентів і держави. 
Забезпечення неперервності професійної освіти в сучасних умовах – це 
об’єктивна потреба й водночас невід’ємна складова соціально-економічної 
політики держави, її подальшого цивілізованого розвитку» [1, с. 95].

Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти актуалізує 
необхідність вивчення досвіду Великобританії щодо методів підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти для 
вирішення стратегічних завдань, пов’язаних із професійним розвитком 
педагогічних кадрів та підвищення їх конкурентоздатності на міжнародному 
ринку освітніх послуг. 

Точкою відліку процесу розвитку системи підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великобританії 
уважаємо 1965 рік. Цього року вперше було сформовано відділ досліджень 
і методів навчання в Інституті освіти Лондонського університету, діяльність 
якого була направлена на підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Отже, ця подія зумовлює необхідність аналізу вибору методів, які широко 
використовувалися в системі підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти Великобританії в останній чверті ХХ – на 
початку ХХІ століття.

Серед загальновживаних методів підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти Великобританії того часу 
застосували методи Е. де Бона, доктора медицини та філософії, викладача 
Оксфордського, Кембриджського, Лондонського, Гарвардського університетів. 

Науковець запропонував велику кількість методів. Так, наприклад, метод 
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«Шість капелюхів мислення», який залишається популярним і сьогодні. 
Суть методу полягало в тому, що існує шість уявних капелюхів (шість типів 
мислення), які можна використовувати поодиноко: білий капелюх – виняткове 
концентрування на інформації; червоний – почуття й інтуїція; чорний – оцінка 
ризику, критика; жовтий – логіка та позитивна думка; зелений – творчість; 
синій – управління розумовим процесом, рефлексія [2]. Коли застосовують 
один капелюх, то його «надягають» всі у групі – це означає, що всі думають 
паралельно в одному напрямі, тільки про предмет обговорення, а не про те, що 
сказав попередній виступаючий.

Загалом Е. де Боно запропонував концепцію латерального мислення. 
Він розрізняв вертикальне (яке не призводить до виникнення нових ідей) 
та латеральне (яке призводить до інноваційного способу думки) мислення. 
Відповідно до цього він виокремив такі методи латерального мислення, 
що дозволяли продемонструвати креативні здібності кожного науково-
педагогічного працівника та сприяли виробленню у них нових ідей [4]: 
«Альтернативи» («Alternatives»), «Віяло концепцій» («Concept Fan»), 
«Фокусування» («Focus»), «Виклик» («Challenge»), «Випадковий стимул» 
(«Random Entry»), «Провокація і рух» («Provocation and Movement»), «Збір 
ідей» («Harvesting»), «Обробка ідей» («Treatment of Ideas»). 

Також використовували методи DATT («Інструменти мислення для 
управління увагою»), суть якого полягало в тому, щоб навчити науково-
педагогічних працівників широко міркувати, прораховувати наслідки перед 
прийняттям будь-яких рішень та відповідно приймати ці рішення якомога 
швидше. Цей метод складався з 10 прийомів, які охоплювали важливі аспекти 
мислення [3]: 

1)  «Наслідки та результат» («Consequences and Sequels») (аналіз негайних, 
короткострокових, середньострокових або довгострокових наслідків деяких 
дій і рішень); 

2) «Плюс – мінус – цікаво» («Plus, Minus, Interesting») (знаходження 
почергових позитивних, негативних та цікавих моментів під час аналізу та 
прийняття остаточного рішення проблемної ситуації); 

3) «Визнання, аналіз, розподіл» («Recognize, Analyze, Divide») (розподіл 
проблеми на менші, більш керовані частини); 

4) «Розгляд усіх  чинників» («Consider All Factors») (аналіз усіх чинників, 
які врахувати під час вирішенні проблемної ситуації); 

5) «Цілі, спрямування, завдання» («Aims, Goals, Objectives») (свідоме 
визначення та формулювання цілей і відповідних завдань, яких науково-
педагогічних працівник хоче виконати);

6) «Альтернативи, можливості, вибір» («Alternatives, Possibilities, Choices») 
(свідомий цілеспрямований пошук альтернативних рішень проблемних 
питань. Цей прийом можна виконувати на різних стадіях: під час визначення 
проблемної ситуації (необхідно знайти альтернативне визначення проблеми 
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й альтернативні причини проблеми, що виникла) та під час вирішення 
проблемної ситуації (необхідно розробити якомога більше альтернативних 
способів вирішення проблеми)); 

7) «Точка зору інших людей» («Deliberately find other ways») (урахування 
думок людей, яких торкнулася проблема); 

8) «Ключові цінності» («Key Values Involved») (нестандартне мислення 
має доповнюватися власними  ціннісними орієнтирами людини);

9) «Важливі пріоритети» («First Important Priorities») (урахування важливих 
думок, ідей, чинників, цілей);

10) «Рішення, результати, вибір, дії» («Design/Decision, Outcome, Channels, 
Action») (акцент уваги на результат процесу мислення та наступні дії).

Отже, наявність висококваліфікованих і конкурентоспроможних науково-
педагогічних працівників, готових до постійного розвитку та вдосконалення 
– головна передумова успішної підготовки кадрів, а якість підготовки 
фахівців – одна з головних передумов економічне зростання країни. 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснювалося та може 
здійснюватися у багатьох напрямах і багатьма методами.
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Пріоритетність діяльності сучасних закладів освіти у напрямі гармонізації 
відносин людини з природою, екологізації мислення нової генерації, 
формування екологічної культури особистості покоління Z задля вирішення 
екологічних проблем людства засвідчує низка нормативно-правових 
документів, зокрема Концепція екологічної освіти України, Міжнародна 
науково-освітня програма GLOBE, Стратегія освіти для сталого розвитку, 
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року», Концепція розвитку природничо-
математичної освіти (STEM освіти), Державний стандарт початкової освіти, у 
яких зазначено, що наскрізна екологізація змісту освіти покликана забезпечити 
перехід суспільства на шлях сталого розвитку.

Різним аспектам проблеми формування екологічної культури особистості, 
екологічного типу мислення та свідомості в освітньому процесі присвячено 
чималу кількість праць як зарубіжних (А. Вайкман, Р. Кейнс, Й. Петрушат, 
В. Собчик, Е. Ульріх фон Вайцзекер та інші), так і українських (О. Біда, Ю. 
Бойчук, О. Дорошко, З. Плохій, Г. Пономарьова, О. Пруцакова, Н. Пустовіт, Л. 
Рибалко М. Філоненко, та інші) дослідників.

Відповідно до поглядів В. Грубінко, екологічна освіта має забезпечувати 
поетапне формування та розвиток екологічної культури особистості, 
відповідно до певного ступеня (рівня) екологічної зрілості: від елементарних 
екологічних знань та уявлень до їх глибокого усвідомлення та практичної 
реалізації на вищих рівнях. Логічну послідовність формування екологічної 
культури особистості можна представити наступним чином: екологічні знання 
–  екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна 
культура [1]. Із цього випливає, що формування екологічного мислення 
є інтелектуальним підґрунтям і вирішальною передумовою екологічно-
виправданої поведінки особистості у довкіллі, а молодший шкільний вік 
є сенситивним і провідним періодом для розвитку в учнів потенціалу 
екологічного мислення. Тому, проблема формування екологічномислячої 
особистості в освітньому процесі початкової школи набуває всезагальної 
значущості.

Із огляду на вищезазначене, перед початковою освітою постають нові 
виклики: забезпечити цілеспрямоване та систематичне формування та 
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розвиток екологічного мислення здобувачів початкової освіти, в подальшому 
забезпечить раціональне використання, збереження та примноження 
природних, ціннісне ставлення до природи, і як результат – нівелювання 
проблеми безвідповідального споживацького ставлення людства до 
унікального світу природи.

У контексті модернізації сучасної освіти особлива роль формуванню 
екологічного мислення в освітньому процесі початкової школи належить 
інтегрованому курсу «Я досліджую світ», який органічно інтегрує зміст 
природничої, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської й 
історичної освітніх галузей з метою формування в учнів цілісної картини 
унікального природного та рукотворного світу.

Формування екологічного мислення прямопропорційно залежить 
від сформованості розумових операцій критичного мислення, а тому 
цілеспрямоване та систематичне включення технологій, методів і прийомів 
розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ» покликане забезпечити формування особистості 
покоління Z з новим, екоцентричним типом мислення, що в подальшому 
стане міцним підґрунтям для вибору екологічно-виправданої поведінки у 
рутинному житті.

А. Харківська розглядає поняття «технологія» в широкому та вузькому 
значенні. У широкому значенні технологія – це «сукупність або система 
уявлень і дій, спрямованих на оптимальну реалізацію суспільної практики». 
У вузькому значенні – це «сукупність або система окремих, конкретних 
сторін цієї практики: певного виробництва, наукового дослідження, навчання, 
виховання, освіти в цілому» [3, с. 48].

Під технологіями, методами і прийомами розвитку критичного мислення 
розуміємо такі, що забезпечують активізацію розумових процесів вищого 
рівня (аналіз, синтез, оцінювання) та спрямовані на формування та розвиток 
у молодших школярів таких умінь, як висувати припущення; лаконічно 
висловлювати та аргументувати власну думку; критично оцінювати 
інформацію; порівнювати та класифікувати; встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки; моделювати процес чи явище; узагальнювати та робити 
висновки; оцінювання результатів діяльності; уміння здійснювати рефлексію.

Ураховуючи вікові, психологічні й індивідуальні особливості здобувачів 
початкової освіти, принципи та фактори розвитку розумових операцій 
вищого рівня, екологічну спрямованість, зміст навчання інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» і трьохфазову структуру уроку (фаза актуалізації знань 
і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів, фаза сприйняття й 
осмислення змісту освіти в процесі практичної діяльності, фаза консолідації 
знань, умінь і навичок та аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності) 
нами було розроблено авторські уроки, які наскрізно пронизані технологіями, 
методами та прийомами розвитку критичного мислення.
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Так, наприклад, за очікуваними результатами вивчення теми «Що робити 
з опалим листям?» другокласники мають знати шляхи використання опалого 
листя; ухвалювати рішення щодо простих побутових ситуацій, таких як 
спалювання опалого листя, стерні з користю для здоров’я людини та охорони 
повітря від забруднення; досліджувати позитивний і негативний впливи на 
вибір здоров’язбережувальної та природоохоронної поведінки у житті [2]. 
Даний урок органічно поєднав у собі такі метод, як «Ковдра ідей» (із метою 
виявлення думок учнів щодо шляхів використання опалого листя), «Займи 
позицію-зміни позицію» (із метою виявлення позиції учнів щодо проблеми: 
«Спалювання листя – користь чи шкода?»), «Метод екстраполяції» (із метою 
прогнозування: «Якою буде планета через 100 років, якщо кожен щоденно буде 
спалювати опале листя?» та усвідомлення учнями шкідливого впливу спалення 
опалого листя на живі організми та планету в цілому), «Синтез думок» (із 
метою пошуку і виявлення екологічних альтернатив використання опалого 
листя), «Дерево рішень» (із метою узагальнення та формулювання висновків 
щодо порушеної проблеми та її вирішення). У ході такого уроку вчитель 
залучав учнів до самостійного пошуку альтернативних шляхів вирішення 
екологічної проблеми, активізуючи розумові операції критичного мислення, 
такі як уміння ставити запитання, висувати припущення, моделювати процес 
чи явище, лаконічно висловлювати та аргументувати власну думку, критично 
оцінювати інформацію, порівнювати та класифікувати, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати та робити висновки, оцінювати 
результати діяльності та здійснювати рефлексію.

Отже, цілеспрямоване та систематичне застосування технологій, методів 
і прийомів розвитку критичного мислення на уроках інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» якнайкраще забезпечить формування екологічномислячого 
молодшого школяра, що вміє ставити запитання різних рівнів, виявляючи 
екологічні загрози та формулюючи проблеми довкілля; знаходити відмінності 
між екологічними фактами та фейками; висувати припущення щодо причин 
та наслідків екологічних ситуації; виявляти та установлювати взаємозв’язки 
між об’єктами, процесами, явищами природи; відстоювати власні погляди на 
екологічну ситуацію чи загрозу, аргументуючи їх; поєднувати окремі наукові 
факти природничо-екологічного змісту у загальну синергетичну картину 
світу, що в подальшому забезпечить вибір екологічно-виправданої поведінки 
в рутинному житті.  
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INSTAGRAM ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ 
СУЧАСНИХ БРЕНДІВ 

Денисова Л.В.,
студентка 5-го курсу, групи ММСКД-20,

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

На сьогоднішній день у сучасному маркетингу сформувалася певна 
тенденція підтримки та просування бренду через Instagram. Компанії з 
різних секторів економіки стали працювати з клієнтами через Instagram за 
допомогою організації співтовариств і створення корпоративних сторінок, які 
по наповненню можуть порівнятися з корпоративним сайтом, Instagram став 
невід’ємною частиною життя майже кожного українця. Instagram дозволяє 
компаніям підтримувати зв’язок із зацікавленими користувачами, розвивати 
довгострокові стосунки зі своїми клієнтами, формувати їх лояльність, 
управляти репутацією компанії, підвищувати продажі та вирішувати багато 
інших завдань розвитку бізнесу.

За статистичними даними, щодня 95% усіх користувачів Інтернету заходять 
в соціальні мережі й обговорюють товари, компанії, послуги, діляться своїми 
думками і враженнями [10]. В результаті навіть один учасник мережевого 
співтовариства може вплинути на репутацію компанії з багатомільйонним 
оборотом, висловивши позитивний або негативний відгук. Адже 87% 
користувачів соціальних мереж більше довіряють он-лайн - думці, ніж 
офіційній інформації [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поставлене для вивчення 
питання в роботі є відносно новим і відмічено незначну кількість публікацій 
з даної тематики. Проте необхідно виділити внесок деяких науковців у 
дослідження даної проблеми. Найбільш цікавими для автора є роботи 
наступних вчених: Кусіної О.[1], Кравцової Е. [2], Лилик І. [3], Малхолта 
Нереш К. [4], Халілова Д. [5], Голубкової Е. [6].

Визначити основні характерні риси соцмережі Instagram з точки 
зору корисності для просування бренду на ринки та підвищення його 
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конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. Сучасний світ – це світ безперервного 

розвитку та соціалізації Інтернету. Щорічно, щомісячно і щотижнево 
реєструються нові і нові соціальні мережі і сервіси. Соціальні мережі 
кoристуються надзвичайнo висoким рівнем дoвіри з бoку аудитoрії і в oстанні 
рoки набули великoї популярності серед користувачів [9]. Вже понад 80 % 
українських інтернет-користувачів використовують соціальні мережі, тепер 
важко уявити життя без них, саме тому бренд-менеджмент переорієнтовується 
на соціальні медіа [7].

На сьогоднішній день існує безліч соціальних мереж і сервісів. Instagram є 
однією з найпопулярніших соціальних мереж, особливістю якої є публікація 
фото з коротким описом, і саме тому тут вдало просуваються різноманітні 
товари та послуги. Важливо відмітити, що основним призначенням цієї мережі 
є налагодження комунікацій між її користувачами, а реклама або трансляція 
певної інформації – це другорядне завдання. Тому перед виробником постає 
певної міри складне завдання використати такі маркетингові механізми в 
мережі, щоб споживачі не лише зацікавилися брендом, а й захотіли придбати 
й поділитися інформацією про бренд зі своїми знайомими та друзями. 
Просування бренду через соціальні мережі дозволяє: 

• встановити зворотній зв’язок зі споживачами; 
• підвищити лояльність споживачів; 
• презентувати на ринку новий товар; 
• привернути увагу цільової аудиторії; 
• збільшити відвідуваність сайту. 
Instagram пропонує декілька інструментів просування бренду. По-

перше, це «Статистика». Instagram розпочав детальну розробку бізнес-
профілів, таким чином компанії мають можливість створити бізнес-профіль і 
скористатися його безсумнівною перевагою – постійним контролем взаємодії 
профілю з іншими користувачами Instagram, тобто доступом до аналітики, 
чи як зазначено в Instagram – «Статистика». По-друге, «Stories» - це окрема 
стрічка в Інстраграм, яка існує 24 години. Цей інструмент дуже ефективний. 
Бренди можуть таким чином постити цікаві історії з бекстейджів, смішні 
історії, вибір матеріалів, виробництво, рекламувати нові товари і послуги, 
проводити опитування й оцінювання продукції і послуг. Цей інструмент 
працює ефективніше, якщо присутні вдало змонтовані й цікаві відео. Третім 
інструментом є «Тексти» під фото- та відео-публікаціями. Писати можна на 
будь-які теми, наприклад про команду, асортимент, виробництво, секрети, 
доставку та замовлення, і т.д. Четвертим - є «Хештеги». Їх кількість не 
повинна перебільшувати п’ятнадцяти під постом. Хоча продажів вони не 
принесуть, проте лайки, а також зручну рубрикацію - так. Останнім і досить 
дієвим інструментом Instagram є «Таргетована реклама». Таргетована реклама 
спрямована на цільову аудиторію, яка відповідає певному набору вимог, 



166

заданому рекламодавцем. Послуги таргетованої реклами включають в себе 
не лише підбір аудиторії, а певний набір дій, націлений на охоплення тієї 
аудиторії, що може бути зацікавленою в даному бренді [8].

Висновок. Визначено, що на сьогоднішній день у сучасному маркетингу 
сформувалася тенденція підтримки та просування бренду через Instagram. 
Instagram дозволяє фірмам управляти репутацією компанії, розвивати 
довгострокові стосунки зі своїми клієнтами, підтримувати зв’язок із 
зацікавленими користувачами, формувати їх лояльність, підвищувати продажі 
та вирішувати багато інших завдань розвитку бізнесу.

Основними цілями роботи в Instagram на сьогодні є: просування бренду, 
управління репутацією бренду, здійснення клієнтської підтримки і підвищення 
лояльності до нього, моніторинг громадської думки. 

Встановлено, що просування бренду через Instagram може здійснюватися 
завдяки наступним інструментам: статистика, stories, тексти, хештеги, 
таргетована реклама.
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ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Дьоміна Ю.В.,
викладач кафедри соціальної  роботи,

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

В усіх сферах освітньої діяльності спостерігаються фундаментальні 
зміни, що є взаємно детермінуючими і призводять до становлення нової 
системи вищої освіти [6]. Сучасний інститут вищої освіти, поряд з іншими 
інститутами українського суспільства, де відбувається соціалізація людини, 
зазнає соціально-економічних, культурних та ідеологічних трансформацій, 
зумовлених як загальними глобалізаційними та націєтворчими процесами, 
так і процесами, пов’язаними із реформуванням національної системи вищої 
освіти. 

Усі ці чинники сприяли активізації діяльності науковців та освітян у 
напрямі переосмислення теоретичних і методологічних підходів до процесу 
соціалізації студентства, охоплюючи різні її види – політичну (Є. Отдєлєнцев), 
громадянську (Н. Самохіна), економічну (Н. Левицька, О. Остапйовський), 
професійну (О. Артемова), трудову (Ю. Філіппов), сімейну (А. Склярук), 
комунікативну (Н. Грабар) тощо.

Одночасно з’являються дослідження, де до аналізу соціалізаційних 
процесів включають гендерний складник, тож будь-яка соціалізація 
розглядається у невідривному зв’язку зі статтю особистості, що дозволяє 
виявити вплив гендеру на вибір спеціальності, професії, на навчальну та 
позанавчальну діяльність студентів і студенток, міжособистісну комунікацію, 
дослідити їх соціальну та політичну активність з позиції гендеру (О. Горошко, 
С. Лузан, А. Міхєєв, В. Попович, С. Редліх, В. Філоненко, Ю. Філоненко, Ф. 
Храмцова).  

Різноманітність формулювань та визначень соціалізації та її різних 
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аспектів, зокрема гендерних, вимагає визначитися з власним розумінням 
такої категорії нашого наукового дослідження, як «гендерна соціалізація 
студентської молоді». 

Гендерна соціалізація – безперервний процес, який відбувається упродовж 
усього життя людини, розпочинаючись «буквально з моменту народження, 
коли батьки та інші дорослі, визначивши паспортну стать малечі, починають 
навчати її гендерної ролі хлопчика чи дівчинки» [1, с. 131], саме з цього часу 
«запускаються соціальні механізми, які згодом впливатимуть на формування 
гендерної ідентичності дорослої людини» [2, с. 196], тож науковці 
зосереджуються на аналізі і з’ясуванні того, яким чином хлопці та дівчата 
перетворюються на дорослих людей, що демонструють типову для своєї статі 
поведінку. Наукова література засвідчує відсутність єдиної теорії гендерної 
соціалізації (теорія ідентифікації (З.Фройд); теорія соціального научіння (А. 
Бандура, Г. Біллер); теорія когнітивного розвитку (Л. Кольберг); теорія нової 
психології статі (Е. Маккобі, К. Джаклін); теорія гендерної схеми (С. Бем) 
та ін.), тож варто погодитися з висловлюванням, що: «існують кілька теорій, 
кожна з яких має як сильні, так і слабкі сторони» [2, с. 196], і розглядати їх 
потрібно, на думку І. Кона, як взаємодоповнювані, які описують той самий 
процес із різних позицій: теорія статевої типізації – з позиції вихователів, 
теорія самокатегорізації – з позиції дитини, або як такі, що «підкреслюють 
аспекти, які мають неоднакове значення на різних стадіях психосексуального 
розвитку» [3, с. 50]. 

Попри визначення різних механізмів соціалізації, що впливають на 
становлення гендерної ідентичності та формування гендерних відносин, 
майже всі представники означених теорій доводять про різне ставлення до 
хлопців і дівчат у процесі виховання, що отримало назву диференціальної 
соціалізації. Очевидно, що це пояснює і гендерну диференціацію і гендерну 
домінацію: чоловіки та жінки різні, бо навчаються бути різними. Поступово 
хлопчик та дівчинка набувають тих рис, поглядів, манер поведінки, які певна 
культура позначає як «особу чоловічої статі» та «особу жіночої статі». Як 
слушно зазначає М. Кіммел: «Ми необов’язково народжуємося різними: ми 
стаємо різними внаслідок цього процесу соціалізації» [4, с. 4]. 

Загалом зміст гендерної соціалізації залежить від рівня соціально-
економічного розвитку, особливостей культури та конкретного життя людини, 
тож цінною є думка, що гендерна соціалізація відбувається «в різних контекстах 
і тому контекстуально залежна, а також динамічна» [5, с. 6], що, на наш погляд, 
потребує вивчення та врахування тих чинників, які впливають на процес 
соціалізації студентської молоді як на індивідуальному (гендерна ідентичність, 
гендерні уявлення, стереотипи та установки), так і на інституціональному 
(гендерна стратифікація системи вищої освіти, вертикальна та горизонтальна 
асиметрія професійної діяльності, трансформація сучасних гендерних ролей, 
агенти впливу – заклади вищої освіти, засоби масової інформації тощо) рівнях 
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та визначають її характер.
У цьому контексті близькі позиції вітчизняних прибічників соціально-

конструктивістького підходу, які розуміють гендерну соціалізацію студентів 
як «процес організованого впливу на адаптацію студентської молоді до 
мінливих трансформацій соціально-культурного оточення з метою подолання 
асиметричних умов для їх гендерного розвитку і становлення гендерної 
ідентичності за рахунок розширення рольового репертуару; осмислення вимог 
існуючої культури щодо людей у відповідності з їх біологічними статевими 
ознаками; набуття досвіду егалітарних гендерних відносин у міжстатевій 
взаємодії; формування адекватної гендерної поведінки; забезпечення 
самовираження і вільного самовизначення» [7, с. 100].

Отже, аналіз категорії «гендерна соціалізація студентської молоді» дозволяє 
окреслити ті позиції, які наближують до її розуміння. По-перше, ключовою 
дефініцією виступає поняття гендеру, у визначенні якого, як і загалом у 
визначенні гендерної соціалізації, спостерігається дискусійність і відсутність 
єдності дослідників, що зумовлено низкою чинників; по-друге, до визначення 
гендерної соціалізації підходимо з позицій соціального конструктивізму та 
соціального відтворення гендеру, що уможливлює зміни і деконструкцію 
як гендерного розвитку особистості, так і міжособистісних гендерних 
відносин; по-третє, гендерна соціалізація виступає засобом скорочення 
гендерної нерівності у міжособистісній взаємодії студентської молоді; по-
четверте, гендерна соціалізація контекстуально залежна та динамічна, що 
зумовлює врахування багатьох чинників, як на індивідуальному, так і на 
інституціональному рівнях, що впливають на процес гендерної соціалізації 
студентської молоді, та визначають її характер. 
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НАВІГАТОР У ПРОСТОРІ ПРОФЕСІЙ

Красногорська В.В.,
викладач кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради

Як зазначає А. Харківська, «політичні та соціально-економічні зміни 
останніх років свідчать, що на сучасному етапі історичного розвитку 
проходить різкий злам, який тягне за собою зміни в суспільстві. Виникли й 
швидко розвиваються нові соціокультурні процеси, пов’язані з переходом на 
іншу, ринкову основу виробництва, що тягнуть за собою різкі зміни в основі 
існування нашого суспільства» [4, с. 145].

2020 рік став переломним роком у всьому світі. Відповідно до цього стало  
зрозуміло, що робота в умовах карантину – це серйозний крок в оволодінні 
надсучасними формами та методами взаємодії між людьми; це глобальні 
зміни не лише умов праці великих підприємств, а й освітнього середовища. 
Однією зі складових сучасного освітнього середовища є багатофункціональні 
гнучкі простори, що сприяють всебічному розвитку особистості: мотивація до 
навчання, самоосвіта, розвиток «hard skills» і «soft skills», обрання подальшого 
професійного шляху тощо. 

Саме в закладі вищої педагогічної освіти відводиться достатня кількість 
часу для роботи у профорієнтаційному напрямку. Колективом Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради налагоджена тісна співпраця зі закладами освіти, що дає змогу проводити 
зустрічі зі школярами та пояснювати їм: що зробити правильний вибір у 
тому, чим кожен з них хоче займатися в подальшому; недостатньо проходити 
тести або слухати розповіді про ту чи іншу професію. Школяр повинен бути 
переконаний в тому, що це – найкращий вибір з усіх можливих, який відповідає 
його здібностям і прагненням.

Сьогодення вимагає від учнівської молоді не тільки уміння самостійно 
приймати рішення щодо реалізації себе у професійному просторі, а й 
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усвідомлено нести за них відповідальність. 
Спробами з’ясувати яким чином відбувається розподіл людей за різними 

сферами трудової діяльності займалися ще у стародавні часи: Платон, 
Арістотель, Гален, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бекон, М. Монтень та інші 
великі мислителі минулого.

На державному рівні питання щодо професійної спроможності поставив 
іспанський лікар Хуан Уарте. Спробу вивчати методи профорієнтації робили 
французький промисловець М. Перроте та англієць Ч. Беббідж. Також у цей 
час починають розроблятися методичні посібники, перший з яких виданий 
1849 року у Франції «Управління вибором професії» [2].

Ф. Парсонс, професор Гарвардського університету, сформував 1908 року 
три основних чинника вибору професії: майбутньому працівнику необхідне 
якісне розуміння самого себе, своїх здібностей, умінь, інтересів, можливостей, 
обмежень і їх причин; знання вимог та умов досягнення успіху, переваг і 
недоліків у різних напрямах роботи; правильне, обґрунтоване співставлення 
двох перших положень. Ф. Парсонс систематизував увесь наявний на той час 
науковий доробок та надав конкретну форму організації управління у виборі 
професії. Саме його вважають засновником професійної орієнтації [1]. 

Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система форм, 
методів і засобів впливу на особистість із метою оптимізації її професійного 
самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного 
індивіда та потреб ринку праці [3, с. 287].

Спілкуючись із учнями під час профорієнтаційних зустрічей, працівники 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради заздалегідь наголошують на тому, що вибір професії 
– це тривалий і непрогнозований процес. Завдяки бесідам, тестовим завданням, 
ігровим методикам учні дізнаються про рівень своєї обізнаності в тій чи іншій 
сфері діяльності, можуть зрозуміти, як використати власні індивідуальні 
здібності при виборі професії. Більш детальну інформацію майбутні здобувачі 
вищої освіти можуть отримати під час відвідування закладу освіту. У академії 
проводяться дні відкритих дверей, де кожен охочий може поспілкуватися з 
викладачами, представниками студентського самоврядування, адміністрацією. 
Під час такого спілкування у вступників формується уявлення про подальше 
навчання в закладі вищої освіти, про майбутніх викладачів, про студентське 
життя в цілому. 

Отже, з одного боку, проведення профорієнтаційної роботи можна 
розглядати як потребу для розвитку закладу вищої освіти, а саме: поповнення 
студентських лав ерудованими, конкурентоспроможними молодими 
фахівцями, які в подальшому гідно представлять заклад вищої освіти на 
ринку праці. А з іншого боку – це допомога школяру у розумінні того, які цілі 
і завдання ставити перед собою, які професійні напрями почати розглядати 
зараз і в майбутньому. 



172

Література:

1. Мілорадова Н. Е. Ретроспективний аналіз науково-психологічних 
концепцій професіогенезу фахівця. Scientific Light. 2017. № 8. С. 18–23.

2. Професійна орієнтація: підручник для студентів / Є. Єгорова та інші; за 
ред. О. Ігнатович. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 240 с.

3. Танько Т. Профорієнтаційна робота як вагома складова діяльності кафедр 
педагогічних ВНЗ. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні 
науки. 2012. Випуск 9. С. 286–290.

4. Харківська А. А. Life long learning – сучасні проблеми та шляхи їх 
вирішення. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХПІ, 2008. № 9. С. 145–151.

ТІНЬОВІ РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО
 КАПІТАЛУ  СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Пискун Л.М.,
аспірантка, 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Суб’єкти національної економіки здійснюють свою діяльність на 
товарному, ресурсному, фінансовому, інвестиційному ринках. Вони 
приймають самостійні рішення щодо організації власного виробництва та 
участі в інвестиційних проектах. При цьому обсяг статутного капіталу, який 
є в їх розпорядженні, визначає ступінь економічної незалежності в прийнятті 
господарських та інвестиційних рішень, а також  впливає на обрання 
організаційних форм господарювання. У економічній літературі статутний 
капітал найчастіше розглядається як зафіксована в установчих документах 
загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу 
підприємства. Тобто статутний капітал відображає подвійність відносин 
власності і харак¬те¬ризує, з одного боку, фонд власних коштів підприємства 
як юридичної особи, а з ін¬шого – фонд внесків учасників у майно 
підприємства. Економічний зміст статутного капіталу полягає в наділенні 
новоствореної юридичної особи основними та оборотними активами, 
необхідними для ведення підприємницької діяльності в процесі виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів. З економічної 
точки зору, статутний капітал – це майно, економічні ресурси підприємства на 
момент його створення.

Ключове значення капіталу полягає в тому, що без нього неможливо 
розпочати бізнес, адже навіть найменше підприємство вимагає певної суми, 
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щоб його зареєструвати, відкрити рахунок у банку, придбати необоротні і 
оборотні активи, найняти працівників тощо. Для цього необхідно авансувати 
гроші, які використовуються на різні платежі. Таким чином, при створенні 
підприємства інвестується капітал у придбання майна [7]. Ще на початку ХХ 
ст. І. Палатніков зазначав [5, с. 17], що капітал – це сума цінностей, вкладених 
у під¬приєм¬ство для ведення операцій з метою отримання прибутку.

Слід підкреслити, що проблематика створення статутного капіталу та розмір 
його величини безпосередньо залежить від обрання економічними агентами 
організаційних форм господарської діяльності. Нині найпоширенішою 
організаційною формою в Україні є товариства з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ). На кінець 2019р. їх налічувалося понад 700 тис. одиниць, в той час як 
акціонерних товариств (АТ) – менше 15 тис. На кінець 2007р. АТ було на рівні 
32 тис., а  ТОВ – 381 тис. одиниць.  Тобто в Україні має місце прямо обернений 
процес, коли з 2008р. кількість ТОВ збільшилася майже в 2 рази, при тому, що 
кількість АТ – дзеркально зменшилась в 2 рази[4].

На нашу думку, така тенденція негативно позначається на рівні капіталізації 
економіки та провокує збільшення її тіньової складової. Цей висновок 
ґрунтується на тому, що чинним законодавством не передбачені вимоги щодо 
створення мінімального розміру статутного капіталу для ТОВ (його розмір 
може становити навіть 1 гривня). Але з огляду на те, що в Україні переважна 
більшість підприємств здійснює свою діяльність у формі ТОВ (яких понад 
700 тис.), виходить, що підприємницьку діяльність можна вести без вкладення 
капіталу, що з точки економічної теорії виглядає алогічним. А оскільки 
ТОВ зосереджені, в основному в посередницькій сфері та торгівлі, можна 
припустити, що вони провадять свій бізнес завдяки постійному підвищенню 
цін на споживчому ринку, що, в свою чергу, виглядає антисоціальним. 

З огляду на те, що не передбачені правові вимоги щодо мінімального 
розміру статутного капіталу для ТОВ, реально не задіяними для контрою з 
боку інвесторів є норми частин 1, 2 ст. 12 Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додатковою відповідальністю», де визначено, що розмір 
статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його 
учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника 
товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у 
відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати 
співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу 
товариства [1].

Слід підкреслити, що на відміну від ТОВ, для АТ згідно частини 1 статті 14 
Закону України «Про акціонерні товариства» [2] існує норма щодо мінімального 
розміру статутного капіталу в розмірі 1250 мінімальних заробітних плат, 
виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення 
(реєстрації) АТ. Варто також звернути увагу, до червня 1999р. існувала вимога 
для ТОВ щодо утворення статутного капіталу в розмірі 625 мінімальних 
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заробітних плат, до кінця 2009 р. - 100 мінімальних заробітних плат.  З січня 
2010 р. цей поріг було знижено до 1 розміру мінімальної заробітної плати. 
З червня 2011р. переслідуючи мету спрощення процедури започаткування 
підприємництва, взагалі відмінено мінімальний розмір статутного капіталу. 

Тіньові ризики є також в Законі України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» [3] щодо формування статутного капіталу торговців цінними паперами, 
коли для провадження дилерської та брокерської діяльності, андеррайденгу та 
діяльності з управління  цінними паперами необхідно сформувати мінімальний 
обсяг статутного капіталу шляхом сплати грошових  коштів (внесків)[6]. На 
практиці статутний капітал торговців цінними паперами дійсно формується 
за рахунок грошових коштів, проте окремі компанії після сплати статутного 
капіталу грошима одразу ж використовують їх для купівлі «технічних» 
цінних паперів. При цьому, вартість «технічних» цінних паперів зазвичай не 
забезпечена реальними активами. Номінальна вартість таких цінних паперів 
може значно (у десятки або сотні разів) перевищувати їхню ринкову вартість. 
Крім того, вони можуть перепродаватися на ринку за значно вищими за 
ринкову вартість цінами. Деякі підприємства також використовують практику 
створення статутного  капіталу за рахунок грошових коштів, але після їх 
сплати одразу ж намагаються їх вивести із підприємства шляхом купівлі 
«технічних» цінних паперів. Таким чином, на балансі такого підприємства 
опиняються неліквідні активи, а саме цінні папери, балансова вартість яких 
є значно більшою за їх реальну ринкову вартість. Аналогічна ситуація має 
місце при формуванні статутного капіталу страхових компаній. Використання 
«технічних» цінних паперів у таких схемах призводить до зниження надійності 
та рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання та інвестиційної 
привабливості фондового ринку України[8]. Також небезпечним є те, що 
«технічні» цінні папери підприємств часто використовують для формального 
збільшення розміру статутного капіталу, в схемах виведення ліквідних 
активів, формування статутного капіталу за рахунок  цінних паперів, 
балансова вартість яких є вищою за їх ринкову вартість, що провокує «пухирі» 
фінансово-інвестиційної кризи.  

Ураховуючи зазначене можна зробити висновок, що особливої уваги з боку 
держави потребує питання стосовно введення обмежувальних заходів щодо 
використання «технічних» незабезпечених ринковою ліквідністю цінних 
паперів в статутному капіталі підприємств. Також необхідно встановити  
мінімальний розмір статутного капіталу для ТОВ, оскільки відсутність таких 
нормативних вимог створює підстави для існування тіньової економіки, де 
тіньові суб’єкти, фактично не вкладаючи свій власний капітал в господарську 
діяльність, мають можливість максимізувати доходи шляхом підвищення цін 
на споживчих ринках.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Прокопенко А.О.,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики, 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

Пошук нових підходів й методів управління закладами й освітніми 
установами став необхідним у зв’язку з глобальним реформуванням системи 
освіти наприкінці минулого століття. Бурхливий розвиток виробничих 
технологій, їх швидко зростаюча складність значно підвищили вимоги до 
рівня підготовки майбутніх фахівців. 

На думку А. Харківської, мета професійної підготовки майбутніх фахівців  
«має бути насамперед підпорядкована загальним завданням навчання, 
виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і перспективними 
соціальними потребами, переходом до нового інформаційного суспільства» [2].

За таких умов підготовка у закладах освіти також теж кардинально 
змінилася. По-перше – замість традиційного формування певної кількості 
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знань, умінь та навичок, заклади освіти перейшли до виховання творчої 
особистості, здатної застосовувати здобуті компетентності в нестандартних 
ситуаціях. У такій ситуації керівник закладу змушений вивчати потреби та 
можливості кожного суб’єкта освітнього процесу та узгоджувати їхні запити 
з метою максимального задоволення та створення ситуації, сприятливої 
для розкриття здібностей та талантів. А це значно ускладнюють процес 
управління, що не дозволяє ефективно здійснювати старими методами.

По-друге – змінилися відносини і між членами педагогічного колективу. 
Для того, щоб виховувати творчу особистість, науково-педагогічні працівники 
теж повинні бути творчо розвинутим, мати всі умови для розкриття власного 
таланту, постійно підвищувати свій методичний рівень. Таким чином, керівник 
навчального закладу повинен не тільки постійно вивчати методичний рівень 
кожного члену педагогічного колективу, знати його потреби, створювати 
умови для розвитку та самовдосконалення.

По-третє – змінився характер відносин заклад освіти – соціальні партнери. 
Розвиток комерційних відносин підвищив відповідальність за результати 
співпраці й розширив можливості фінансової допомоги [3].

Отже, реформування системи освіти значно ускладнило процес управління, 
сприяло його інформаційному й процедурному перевантаженню.

Важливим чинником успішного управління системою освіти стало 
врахування особливостей конкретних ситуацій та конкретних умов.

Урахування вище зазначених змін значно вплинуло на пошук нових 
методик управління освітою. Традиційні школи управління намагалися 
визначити принципи, які стосувалися функцій управління. Використання цих 
принципів на практиці розглядалося як мистецтво, тобто як те, чого можна 
досягти тільки через досвід, методом проб і помилок.

Таким чином, принципи і цілі ефективного управління нерозривно 
пов’язані з системою способів їх реалізації. М. Поташник виділяє шість 
основних способів оптимізації підвищення ефективного управління, які в 
сукупності становлять відносно цілісну систему управлінсько-організаційних 
заходів: 

Комплексування забезпечується всебічність і взаємозв’язок будь-якого 
компоненту в керуючій системі. Генералізація – це не тільки виділення 
головного суттєвого, але і підпорядкування приватного загального, головному, 
генеральному напрямку, ідеї, мети. 

Конкретизація (диференціація, індивідуалізація) припускає відстеження  
міри співвідношення загального і конкретного (особливого), стереотипного 
і оригінального. Демократизація, розвиток самоврядування як спосіб 
оптимізації управління можливий за умови виникнення управлінського 
резонансу, коли бачення проблеми у всіх учасників керованого процесу 
близькі або збігаються. 

Що стосується такого способу як вибір оптимального поєднання методів, 
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засобів, прийомів управління. Вибір методів і засобів управління багато в чому 
залежить від таких чинників: 1) стратегічні та тактичні завдання; 2) особливості 
суб’єктів освітнього процесу, щодо яких застосовується метод (управлінське 
вплив); 3) порівняльна ефективність різних методів управління; 4) можливості 
кожного методу і наслідки його застосування; 5) міра у використанні тих чи 
інших методів, їх взаємозв’язок; 6) особливості ситуації, вичерпаність інших 
засобів; 7) наявність часу для вирішення завдання саме обраним комплексом 
засобів управління; 8) морально-психологічні, матеріальні та інші умови; 9) 
можливості, вміння підлеглих; 10 ) традиції, звички даного колективу, його 
привчене до того чи іншого стилю управління [1, с. 54]. 

Ресурсозбереження передбачає насамперед економію часу, а також економію 
сил, коштів, фінансових, матеріальних, людських та інших ресурсів [1]. 

Наведені способи підвищення ефективності управління являють 
взаємопов’язаний цілісний комплекс, тобто систему способів. На наш погляд 
слід доповнити систему основних способів удосконалення управління 
освітою, включивши в неї прогнозування та моделювання.
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З розвитком демократії в нашій країні прийшло усвідомлення потреби у 
необхідності забезпечення реальних суспільних можливостей для впливу 
громадян на дії влади, цей вплив відбувається через реалізацію власних 
проєктів, планів та програм, що розв’язують конкретні, актуальні на даний 
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час, існуючі соціальні проблеми певної території. Необхідність такого 
активного залучення громадськості до державних справ та зростання 
демократичного дефіциту взаємовідносин у середині суспільства зумовили 
перегляд традиційних підходів до зазначеної проблематики, що у свою чергу 
дало фундаментальне підґрунтя до появи ідей та розробки нових концепцій. 
Одна з них – це «бюджет участі» або «громадський бюджет». [ 1; 3; 4 ].

Досвід реалізації «бюджету участі» показує, наскільки це важливо для 
підтримки громадської активності, результативності, ініціативності, яка 
допомагає формуванню мешканцями певної території місцевих бюджетів, 
підвищує рівень залучення громадськості до процесу прийняття рішень щодо 
розвитку міст, об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) та покращує 
діалог взаємовідносин між місцевою владою і громадськістю шляхом 
співпраці в плануванні та втіленні «бюджетів участі» [ 3; 4; 5; 6 ]. Цей вектор 
діяльності та процес, вимагає багато часу і творчих та інтелектуальних сил, 
особливо в перші роки його реалізації. Процедура виписана та базується на 
взаємній довірі громади і представників місцевих органів влади. Надзвичайно 
важливим є надання місцевою владою інформації, стосовно фінансового 
становища, яке дозволяє виділити певну суму коштів, фінансових заощаджень 
на запровадження даного суспільного процесу, а також розуміння з боку 
мешканців можливих процедурних обмежень. 

Тобто «бюджет участі» є серйозним поступом до демократії та зростання 
громадської активності, через те що дозволяє мешканцям розробляти власні 
проєкти та контролювати витрати, які надаються з державного бюджету. 
У зв’язку з цим ОТГ в Україні можуть застосовувати бюджет участі як 
гнучкий, політично нейтральний інструмент прямої демократії, який, 
не є заангажований, ґрунтуючись на відкритих зустрічах громадян, а це 
результативно підвищує ефективність реалізації бюджетної політики на 
місцевому рівні, а також забезпечує досягнення стратегічних та операційних 
прерогатив у короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Таким чином до основних переваг «бюджету участі» належить: 
1) ефективне управління бюджетом міст (ОТГ), розширення діапазону 

участі громадян у вирішенні питань розподілу коштів державного і місцевих 
бюджетів за статтями витрат; 

2) зростання рівня довіри суспільства, громади до місцевих органів влади, 
уникнення соціальних конфліктних ситуацій; 

3) вирішення проблем, які найбільше стосуються жителів міста, об’єднаних 
територіальних громад чи загалом усієї країни. 

Як уже зазначалося «бюджет участі» є важливим кроком до демократії та 
зростання громадської активності, оскільки дозволяє мешканцям розробляти 
власні проєкти та контролювати частину державного бюджету. Така форма 
систематизації процесу публічного адміністрування «бюджету участі» дає 
можливість: ефективно та ґрунтовно проектувати діяльність із впровадження 
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«бюджету участі» на календарний рік; орієнтуватися у процесі діяльності; 
здійснювати неупереджено та прозоро контроль над процесом впровадження; 
фіксувати перебіг подій для подальшого аналізу та вдосконалення роботи. 
Традиційно річний цикл впровадження «бюджету участі» ділиться на певні 
етапи, які ми хочемо зазначити: підготовчий етап; подання проєктів; аналіз 
та доопрацювання проєктів; етап голосування; визначення переможців; етап 
реалізації проєктів. 

Таким чином, впровадження «бюджету участі» є можливістю для створення 
стабільної та сталої співпраці між представниками влади та громадянами на 
основі спільного аналізу існуючих проблем та пошуку можливих шляхів їх 
вирішення.

Синонімами поняття «бюджет участі» є «партиципаторний бюджет» (фр. 
participation – участь, співучасть), «громадський бюджет» та «учасницьке 
бюджетування». «Партиципаторний бюджет», «громадський бюджет» або 
«бюджет участі» ‒ ці словосполучення з’явились у термінології українського 
місцевого самоврядування разом із проєктом польсько-української фундації 
ПАУСІ (PAUCI) [ 2; 5 ].

У результаті даного проєкту у 2015 році в трьох містах України ‒ Черкасах, 
Чернігові і Полтаві ‒ був упроваджений «бюджет участі». Позитивна 
діяльність викликала цікавість до цього інструменту прямої демократії. Хоча 
сама назва «Партиципаторний бюджет» в Україні досить нова, різні елементи 
партиципаторного бюджетування застосовуються у практиці місцевого 
самоврядування вже не перший рік[ 2; 4; 6; 7 ]. 

Загалом партиципаторне бюджетування за правильної реалізації має низку 
переваг, а саме: сприяє підтримці дій влади, зростанню рівня задоволення 
діями органів місцевого самоврядування; підвищенню рівня поінформованості 
громадян; появі відчуття відповідальності за результати партнерства;  
збільшення рівня довіри мешканців до органів влади, уникненню соціальних 
конфліктів та можливості конструктивно вирішувати наявні проблеми. 

Безперечно, усе це варто того, щоб звернути увагу на цей інструмент прямої 
демократії. Але хочемо зазначити при недотриманні правила прозорості 
ідея «бюджету участі» повністю нівелюється. Укріплюється недовіра до 
влади, а сам «бюджет участі» сприймається як чергова гра в демократичні 
взаємовідносини.

«Бюджет участі» дає змогу безпосередньо жителям впливати на розподіл 
частини певного відсотка бюджетних коштів на ті нагальні проблеми, які 
потрібно вирішити першочергово. В травні 2020 року громадська організація 
SocialBoost провела дослідження впливу загальнонаціонального карантину 
на стан впровадження бюджетів участі в громадах України. Результати 
опитування демонструють, що в більшості населених пунктів (65%) 
карантинні заходи не змінили план роботи з бюджетом участі, 28% зазнали 
певних змін та 7% не визначилися чи відбудеться відбір проєктів в цьому 
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році. Лише 6% опитаних громад були змушені зменшити загальний обсяг 
фінансування бюджету участі, а 21% навіть збільшили його [ 5 ]. Механізм 
участі громадськості в бюджетному процесі передбачає: участь у заходах, 
що проводяться місцевою радою та надання письмових пропозицій щодо 
формування бюджету та використання коштів; надсилання письмових запитів 
місцевим радам, їх виконавчим органам, розпорядникам бюджетних коштів; 
здійснення громадського моніторингу та участь в оцінюванні ефективності 
бюджетних програм і місцеві ініціативи.

Таким чином впровадження «бюджету участі» в Україні має значні 
переваги, зокрема, воно сприяє: прозорості бюджетного процесу загалом; 
зменшенню корупційної складової у витрачанні бюджетних коштів; 
підвищенню активності мешканців та зростанню компетентності у питаннях 
місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад; збільшує 
довіру між владою і громадою, що дає можливість успішної реалізації 
спільних актуальних програм і проєктів розвитку громади і загалом усієї 
нашої держави.
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ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО 
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Кадевич Ю.Л.,
студентка групи ПУА-19-1М,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

Територіальні громади беруть участь у формуванні бюджету, перш за 
все, через представницькі органи місцевого самоврядування. Незалежно від 
форми державного устрою, на місцеві органи влади покладається основна 
відповідальність по забезпеченню послуг соціального характеру. Ця функція 
місцевих бюджетів найбільш важлива, тому що забезпечити повною мірою 
соціальну сферу тієї чи іншої території органи місцевої влади зможуть 
в основному за рахунок управління видатковою частиною підлеглих їм 
бюджетів і координації інших потоків фінансових ресурсів у межах власних 
повноважень. Тобто необхідно спиратись на бюджетну децентралізацію. 

Бюджетна децентралізація – це процес передання повноважень (функцій, 
компетенцій і відповідальності) від центральних до місцевих органів влади. 
Головне завдання, яке має вирішити бюджетна децентралізація – це пошук 
достатніх обсягів фінансових ресурсів, які б в повній мірі забезпечили фінансову 
незалежність місцевих бюджетів бюджетної системи України. Фінансова база 
місцевих бюджетів повинна задовільняти виконання повноважень органів 
місцевої влади щодо виконання ними всіх завдань і програм розвитку регіону. 
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють особливості 
формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації, є: Закон України 
«Про місцеве самоврядування»; Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні та План заходів 
з її реалізації; внесені зміни до Бюджетного кодексу України; Закон України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»; методика формування 
спроможних територіальних громад. На основі аналізу нормативно-
правових актів визначено, що бюджетна незалежність місцевих бюджетів 
– це: самостійне формування місцевих бюджетів; незалежне від термінів 
прийняття державного бюджету затвердження місцевих бюджетів. Місцевий 
бюджет являє собою форму утворення та використання грошових ресурсів, 
призначених для забезпечення завдань та функцій, віднесених до предметів 
ведення місцевого самоврядування. Органи самоврядування територіальних 
громад безпосередньо можуть управляти тільки фінансами місцевих органів 
влади. Разом з тим соціально-економічний розвиток громади може бути 
забезпечений і іншими фінансовими ресурсами: коштами приватного сектору, 
домогосподарств та інших економічних суб’єктів, пов’язаних з громадою. 
Крім того, місцеві бюджети є основним інструментом, за допомогою якого 
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місцеві органи влади впливають на соціальну, екологічну та економічну сфери 
територіальної громади, реалізуючи при цьому власні функції і завдання. 

На сьогодні, джерела доходів місцевих бюджетів формуються відповідно 
до Бюджетного та Податкового кодексів України та інструктивних матеріалів 
Кабінету міністрів України і поділяються на: податкові надходження; 
неподаткові надходження; спеціальні надходження; міжбюджетні трансферти. 

У 2020 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 
872 об’єднаних територіальних громади (з урахуванням 41 міста обласного 
значення, в яких відбулося приєднання). За І квартал 2020 року доходи 
загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) 
склали 12,2 млрд грн, що становить 18% від загального обсягу доходів усіх 
місцевих бюджетів України. Враховуючи потенційний вплив карантинних 
заходів та очікуваня погіршення економічної ситуації, фахівці прогнозують, 
що в 2020 році обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів (без 
трансфертів з державного бюджету) становитиме в межах 282-285 млрд грн 
(по плану на 2020 рік 293,7 млрд грн.) За оцінками Мінфіну, фінансовий ресурс 
місцевих бюджетів на 2020 рік в цілому зменшиться на 48,9 млрд грн (10 %).

Подальший розвиток місцевого самоврядування в Україні передбачає 
подальшу трансформацію матеріальних основ його функціонування 
відповідно до об’єктивної реальності. Через підвищення відповідальності 
органів місцевого самоврядування за виконання повноважень і надання 
послуг, матеріальна основа його повинна відповідати вимогам доцільності і 
ефективності використання.

Ефективна робота органів місцевого самоврядування в 2020 році буде 
залежати від раціонального використання фінансових ресурсів. У зв’язку з 
цим постає питання пошуку дієвих способів контролю за можновладцями, 
при яких функція встановлення структури видатків бюджету та аналіз 
ефективності використання коштів будуть покладені на інших агентів з 
мотивацією відмінною від мотивації чиновників. 

Аналіз процесів бюджетування в різних країнах показує, що хоча 
універсальних механізмів не існує, проте є практики, які довели свою 
дієвість. Більшість з них зводиться до обмеження елементів представницької 
демократії, і паралельному посиленню елементів прямого волевиявлення, що 
передбачає безпосереднє залучення в процесі прийняття бюджетних рішень 
широких верств громадян. Логіка, що пояснює таку заміну процедур є цілком 
зрозумілою: в умовах коли парламент чи місцева рада починає неефективно 
виконувати представницькі функції, залучення представників громадськості 
здатне виправити ситуацію. 

Різноманітні процедури залучення громадськості до процесу бюджетування 
позначаються терміном «спільне» або «партисипативне» бюджетування. 

Найбільш традиційною формою бюджетування є механізм «обмеженого» 
консультування з обраними представниками громади, при якому чиновники 
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отримують рекомендації спільноти, проте право остаточного рішення 
залишається за органами влади. Окрім «обмеженого» консультування у 
світовій практиці існували й інші форми, що заслуговують на увагу. 

Механізм  бюджетування у швейцарському місті Болліген передбачає, що 
всі рішення щодо структури бюджету та його затвердження приймаються на 
муніципальних зборах, в яких приймає участь абсолютна більшість жителів. 
На цих зборах жителі також визначають розмір своїх податків для забезпечення 
виконання бюджетних проектів та програм. 

Німецька програма «Громадське журі» передбачає дещо інший процес 
управління коштами. Стандартні статті видатків бюджету міста визначаються 
лише органами влади. Місцева спільнота обирає нові проекти розвитку міста 
та розпоряджається лише часткою міського бюджету, яка виділяється на такі 
проекти. 

Варто також відмітити практику громадського оприлюднення та експертизи 
звітів державних підприємств, що поширена в Словацькій Республіці. 
Такі заходи переслідують мету обговорення ефективності компаній, які є 
громадською власністю. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІКАРСЬКИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Постолов Ю.М.,
студент групи ПУА-19-1М,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

Щороку в Україні реєструється значна кількість надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру, зумовлених деструктивним 
антропогенним впливом, надмірними техногенними навантаженнями на 
природне середовище, зношеністю основних фондів, низькими темпами 
модернізації виробництва, зниженням стійкості об’єктів господарювання до 
впливу природних чинників тощо. Захист населення від негативного впливу 
надзвичайних ситуацій є однією з найважливіших функцій сучасної держави, 
що полягає у вжитті уповноваженими суб’єктами комплексу правових, 
організаційних., технічних., медико-біологічних, фінансово-економічних та 
інших заходів з метою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, а 
також ліквідації їх наслідків.

Наслідки будь-якої надзвичайної ситуації (НС)  залежать від адекватності 
реагування на неї, від рівня їхнього ресурсного, зокрема матеріально-
технічного забезпечення. Однією з основних складових державного управління 
в умовах НС є організація медичної допомоги постраждалим та така важлива 
її ресурсна компонента як лікарське забезпечення. Лікарське забезпечення 
ресурсами, зокрема при виникненні НС, полягає у своєчасному задоволенні 
потреб органів державної влади та місцевого самоврядування у різного 
роду ресурсах спрямованих на захист населення, територій, матеріальних і 
духовних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій. До основних 
видів лікарського забезпечення належать: лікарські засоби; вироби медичного 
призначення (вироби медичної техніки, матеріали, медичні вироби, медичне 
обладнання тощо). Термін «лікарське забезпечення» включає два окремих 
поняття: лікарське і забезпечення. В українській мові існує декілька значень 
слова «лікарське», які відрізняються різним наголосом, а відповідно і різною 
сутністю: належний лікареві або пов’язаний з лікуванням. Будемо розглядати 
поняття пов’язане з лікуванням. Термін «забезпечення» має декілька значень. 
Ми розглянемо його як матеріальні засоби до існування. Виходячи з цього під 
державним управлінням лікáрським забезпеченням в умовах надзвичайних 
ситуацій будемо розуміти ресурсну складову державного управління 
медичною допомогою, що включає в себе комплекс заходів, які здійснюються 
органами державної влади та посадовими особами щодо організації всебічного 
і повного постачання підрозділів служби медицини катастроф та лікувальних 
закладів ліками при виникненні надзвичайних ситуацій. 
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Основу державного управління лікарським забезпеченням в умовах НС 
складає його організаційно-правовий механізм. Під організаційно-правовим 
механізмом державного управління лікарським забезпеченням в умовах НС, 
будемо розуміти систему нормативно-правових актів, що регулюють лікарське 
забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій і спеціально уповноважених 
державних органів, що здійснюють реалізацію вимог правових норм шляхом 
проведення превентивних та ліквідаційних заходів. 

Нормативно-правова складова організаційно-правового механізму 
державного управління це Конституція України, закони України, постанови і 
розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти органів 
місцевого самоврядування тощо. 

Організаційна компонента являє собою систему відносин, що складається 
між суб’єктами та об’єктом державного управління та включає в себе цілі, 
завдання, функції, методи і технологи управління, організаційні структури, а 
так само результати їх функціонування. 

Нова історична реальність несе нові загрози та ризики. Існуюча тенденція 
до збільшення кількості та масштабів НС примушує своєчасно і обґрунтовано 
відпрацьовувати контрзаходи з метою попередження, реагування на НС та 
ліквідацію їхніх наслідків. З цією метою створюються відповідні управлінські 
структури, які разом створюють систему державного управління в умовах НС. 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення 
НС на території країни, розрізняються НС: техногенного характеру; 
природного характеру; соціального характеру та воєнного характеру. 
Правильна діагностика подій, що ведуть до НС, розуміння логіки їх розвитку 
в часі, чітке знання умов виникнення небезпеки дозволяє, з одного боку, 
своєчасно прийняти відповідні заходи захисту, а з іншого – розробити 
алгоритм управління в умовах НС. 

Проте особливістю будь-якої НС залишається те, що кожна НС по своєму 
унікальна, тобто має свої причини виникнення, сценарій та динаміку розвитку, 
масштаби та тяжкість наслідків, особливості впливу на людину, довкілля, які 
властиві саме їй. Також особливістю НС є раптовість, під час якої можливості 
органів та закладів охорони здоров‘я в осередку лиха з надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим не відповідає потребам та вимагає 
залучення додаткових сил та засобів. 

Державне управління в умовах НС здійснюється у чітких напрямках Кожен 
з них є функцією державного управління, навколо якого і для якого формуються 
управлінські функції самих органів державної влади, які реалізовуються через 
певні механізми. 

Механізми державного управління в умовах НС включають механізми 
формування та механізми реалізації захисту. 

Механізм формування захисту передбачає виявлення сукупності 
структурних елементів системи захисту, визначення їхнього місця в системах 
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національної безпеки, цивільного захисту, державного та регіонального 
управління. 

Механізм реалізації захисту при виникненні НС окреслює процес 
формування комплексу організаційно-управлінських заходів щодо створення 
умов для забезпечення безпеки при виникненні НС. 

Вітчизняна система державного управління у надзвичайних ситуаціях 
упродовж останніх майже трьох десятиліть еволюціонувала від вжиття 
окремих заходів захисного характеру при виникненні надзвичайних ситуаціях 
до створення єдиної державної системи цивільного захисту. Водночас в Україні 
донині зберігається необхідність вдосконалення нормативно-правового 
інструментарію і запровадження науково обґрунтованих управлінських 
алгоритмів реагування на ситуації пов’язані з прогнозуванням, запобіганням і 
нейтралізацією загроз, а також ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 та заходи, спрямовані на 
запобігання її поширенню, виявили глибокі проблеми державного управління, 
систем соціального захисту. 

Соціальний захист - важлива складова політики соціальної держави, 
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відповідальної за добробут і безпеку своїх громадян. Він є чинником, від 
ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. 
Поняття соціального захисту населення досить широке і охоплює всі верстви 
населення тією чи іншою мірою. 

Різні держави беруть на себе різні зобов’язання щодо підтримки населення 
і в «нормальні» часи. Основні відмінності між ними полягають у підходах 
до постачання конкретних соціальних послуг і пільг. Якщо держава гарантує 
доступ до соціального захисту як право кожної людини, її називають державою 
загального добробуту (welfare state). 

З перших років незалежності в Україні почалося формування власної 
системи соціального захисту. Етапи формування цієї системи пов’язані з 
прийняттям Конституції України. Стаття 46 Конституції є ключовою для 
розуміння соціального захисту і проголошує що: «Громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види 
соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 
мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом». 

Таким чином, для соціального захисту Конституцією було встановлено 
традиційний перелік соціальних ризиків, які передбачені міжнародними 
правовими актами.  Соціальний захист населення включає в себе економічні, 
соціальні та правові заходи і сукупність їх інститутів, що надають рівні права 
та можливості підтримувати певний рівень життя громадянам, та підтримують 
окремі соціальні групи населення. Це є комплекс законодавчо закріплених 
гарантій, що протидіє дестабілізуючим факторам. «Соціальна захищеність 
несе в собі відповідальність за систему заходів, що захищають кожного 
без винятку громадянина країни від економічної та соціальної деградації в 
результаті: безробіття; хвороби; виробничої травми; народження дитини; 
інвалідності; старості; а також надання медичних послуг та допомоги сім’ям 
з дітьми» 

В Україні було прийнято Закон «Про соціальні послуги», що визначає 
основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг соціально 
вразливим групам населення. В законі виписані повноваження районних 
державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних громад у сфері надання соціальних послуг. Ним 
впроваджується нова класифікація соціальних послуг, нові підходи до їхньої 
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оплати, яка обчислюється, виходячи з доходу особи, а не наявності осіб, які 
можуть допомогти. 

Система соціального захисту ґрунтується на принципах доступності, 
загальності, різноманітності та адекватності.

Принцип доступності передбачає можливість отримувати допомогу 
всім верствам населення, загальності – отримання допомоги на загальних 
підставах, відповідно до діючого законодавства, різноманітності – отримання 
допомоги різними способами, а адекватності означає отримання допомоги 
відповідно рівню розвитку економіки країни.

На місцевому рівні соціальна політика держави здійснюється через 
управління праці та соціального захисту населення, сільські, селищні центри 
праці та соціального захисту населення, що відноситься до складу державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на складну ситуацію пов’язану з пандемією 13 квітня 
2020 року Парламент ухвалив Закон, яким внесено зміни до Державного 
бюджету України на 2020 рік з метою боротьби з коронавірусом. Зокрема, у 
держбюджеті створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19 у розмірі 64,7 млрд грн. Кошти Фонду мають спрямовуватися на: 
заходи щодо запобігання виникнення та поширення, локалізації та ліквідації 
спалахів, епідемій та пандемій COVID-19; додаткові доплати до заробітної 
плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах 
з ліквідації COVID-19; надання грошової допомоги громадянам, зокрема 
особам похилого віку тощо. За даними Уряду та Мінсоцполітики, особлива 
увага під час епідемії коронавірусу буде приділятись найбільш незахищеним 
категоріям громадян і тим, хто постраждав від пандемії.

Сучасний соціальний захист в Україні це: різні пільги, соціальні виплати 
та послуги, що передбачені у більш ніж п’ятдесяти законах та ста двадцяти 
підзаконних нормативно-правових актів; більше ста двадцяти категорій 
пільговиків, як за яких за соціальною ознакою, так і за професійною; близько 
ста тридцяти категорій одержувачів різних соціальних виплат; близько двохсот 
видів пільг та допомог. Бюджетне фінансування соціального захисту населення 
здійснюються сьогодні відповідно до положень ст. 87-91 Бюджетного кодексу 
України за рахунок державного та місцевих бюджетів.  Таким чином, сучасний 
соціальний захист в Україні це найбільша видаткова стаття бюджету. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА-МАРКЕТИНГУ З МЕТОЮ 

ПОКРАЩЕННЯ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Харченко Т.О., 
к.е.н., доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, 
Академія праці соціальних відносин і туризму

Підприємства використовують соціальні медіа для підвищення 
ефективності своїх ланцюгів поставок, а також для побудови нових бізнес-
моделей взаємовідносин із клієнтами, працівниками, інвесторами та іншими 
зацікавленими сторонами. Однак до цих пір мета використання соціальних 
медіа у сфері послуг не була в повній мірі досліджена, завдяки чому деякі 
менеджери вважають, що соціальні медіа не є ефективним засобом просування 
у сфері послуг, а савму у готельному бізнесі.

Насамперед соціальні медіа дають відповіді на важливі питання для 
людини, а саме як допомогти один одному. Саме тому в основі соціальних 
медіа лежать соціальні комунікації. Так, на сьогоднішній день маркетологи 
мають тримати лінії зв’язку із саоживачами відкритими для того щоб створити 
реальну цінність для своїх клієнтів. Отже пов’язуючи поняття маркетингу та 
соціальних комунікацій слід зазначити, що вони створюють цінність для всіх 
зацікавлених сторін у розвитку бізнесу. 

Одним із основних завдань соціальних медіа є побудова нових бізнес-
моделей взаємовідносин із клієнтами, працівниками, інвесторами та іншими 
зацікавленими сторонами. Також вони використовуються для зміцнення 
бренду, лояльності клієнтів та збільшення частки ринку. Але, крім багатьох 
можливостей, що виникають внаслідок використання соціальних медіа, є і 
багато нових викликів. Соціальні медіа та кожен, хто має доступ до Інтернету, 
може швидко створити корпоративний бренд, але, водночас, може знищити 
його. Багато потенційних проблем включають безпеку даних, проблеми 
конфіденційності, регуляторні вимоги які підприємства повинні дотримуватися 
під час участі в соціальних мережах. Деякі компанії відповідають на завдання 
соціальних медіа з метою швидкого впровадження гнучких рішень оскільки 
будуючи широкий і всебічний підхід до соціальних медіа, підприємство може 
бути ефективною і зрозумілою,
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Існує багато підприємств готельного бізнесу, які використовують соціальні 
медіа для підвищення ефективності своїх ланцюгів поставок, нових бізнес-
моделей взаємовідносин з клієнтами, працівниками, інвесторами та іншими 
зацікавленими сторонами, метою використання соціальних медіа у сфері 
послуг. 

Соціальні медіа – це середовище для відкритого висловлення думок та 
коментарів. Спілкування, яке відбувається в соціальних медіа, є двостороннім, 
тому це спілкування має швидкий вплив на суспільство. Соціальні медіа 
можуть заохочувати та прискорювати соціальні зміни, які очікуються, оскільки 
мають здатність створбвати такі передумови.

Маркетинг через соціальні медіа має вплив на лояльність до бренду. 
Науковцями було виявлено вплив медіа-маркетингу на Інтернет-магазини на 
основі соціальних медіа, вартісного капіталу, реляційного капіталу, бренд-
капіталу та покупців електронних покупок [1, 2]. 

Як правило, підприємства погоджуються, що комунікація між брендами, 
споживачами та інтернет-спільнотами в бізнесі є більш ефективним методом 
зв’язку з клієнтами. На сучасному етапі маркетингові методи використовуть 
інтернет-спільноти для розвитку відносин між брендами, індивідуальними 
та споживчими спільнотами із соціальних мереж для обміну інформацією, 
ідеями та інтересами. Науковці стверджують, що Інтернет допоміг сформувати 
ринок, де бренди керуються потребами клієнтів, майбутнім маркетингу та 
зв’язків з громадськістю [3, 4]. Саме тому цільові ринки залежать від навичок 
спілкування в Інтернеті для прийняття управлінських рішень (табл. 1). 

Таблиця 1
Показники використання соціального медіа-маркетингу

№ з/п Показник Характеристика

1
Рівень активності захоплення 
клієнтів

Характеризує появу нових клієнтів 
через активне використання 
соціальних інтернет-спільнот 

2 Інтенсивність впливу на 
споживачів

Показує рівень впливу на споживачів 
через Інтернет та соціальні мережі

3
Рівень активності 
спілкування з клієнтом

Визначає тривалість спілкування з 
клієнтом з використанням соціальних 
мереж

4 Рівень збільшення кількості 
клієнтів

Показує динаміку та характеризує 
кількість клієнтів

5 Засоби утримання клієнтів Характеризує наявні засоби утримання 
існуючих клієнтів та їх еяективність

 Отже, використання маркетингу в соціальних медіа – це процес, який дає 
змогу приватним особам та організаціям рекламувати свої веб-сайти, онлайн-
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продукти чи послуги та через соціальні канали спілкуватися зі значно більшим 
співтовариством, що неможливо через традиційні рекламні канали. Так, покупці 
відвідуватимуть Інтернет-сайт для збору інформації та розгляду онлайн-
рекомендацій однолітків під час прийняття остаточних рішень щодо купівлі 
оскільки вони схильні сприймати та довіряти думкам та рекомендаціям онлайн-
колег як надійному джерелу інформації. Отже, використання соціального 
медіа-маркетингу (SMM) визначається як використання інтерактивної мережі 
Інтернет-зв’язку для маркетингу, яка використовується маркетологами для 
встановлення відносин з клієнтами, при цьому підприємство сфери послуг 
захоплює та інтенсивно впливає на клієнтів, активно спілкується з клієнтами 
з метою підвищення якості обслуговування клієнтів та їх утримання. Це 
означає, що спосіб використання соціальних медіа для ділових послуг полягає 
у ефективності вдосконалення наданих послуг шляхом активного спілкування 
із клієнтами та інтенсивного залучення клієнтів. 

Використання медіа-маркетингу в соціальних мережах підприємства 
готельного бізнесу швидше за все приверне більше споживачів і в кінцевому 
підсумку збільшить репутаційні показники та показники ефективності готелю. 
Інакше кажучи, якщо підприємство готельного бізнесу буде застосовувати 
контрольні заходи соціального медіа-маркетингу, то керівництво готелью 
зможе отримувати широкий спектр необхідної інформації щодо побажань 
клієнтів та їх думки про заклад готельного бізнесу та інформацію про 
конкурентів, що покращить процес прийняття управлінських рішень.

Отже, провівши дослідження щодо прийняття управлінських рішень у 
сфері соціального медіа-маркетингу з метою покращення послуг у готельному 
бізнесі, слід зробити наступні висновки. Використання соціальних медіа 
для сервісного бізнесу представляє собою спробу зробити персоналізацію 
маркетингу, яка має індивідуальні цілі для певної аудиторії та використовує 
різні методи та технології для передачі конкретної інформації. При цьому цілі 
соціального медіа-маркетингу відрізняються від традиційних маркетингових 
цілей, які зазвичай передбачають надсилання рівномірної інформації для 
певної аудиторії. 

Результат впровадження соціального медіа-маркетину полягає у збільшенні 
доходу та скороченні товарних запасів. А саме, клієнти будуть надсилати 
інформацію про готель на приватну URL-адресу для збору інформації про 
побажання та відгуки гостей. Після детального аналізу цим клієнтам будуть 
надіслані листи з пропозицією знижок та інших акційних пропозицій, щоб 
заохотити їх завітати до готелю. Використовуючи цю процедуру, керівництво 
готелю матиме значне збільшення доходу і успішно утримує своїх клієнтів. 
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Виклики глобалізації мобілізують сучасну освіту до стрімкого розвитку 
навчально-інформаційних технологій та спрямовують на поєднання 
інноваційного та традиційного у методах і формах трансляції знань.

Інформагенез сучасної освіти переналагоджує всю освітню систему 
в режим випереджувального розвитку, який має акумулювати сукупність  
інтелектуальних, професійних і креативних ресурсів суспільства для 
формування нової парадигму підготовки людини до життя, яка б забезпечила 
не лише адаптивне ставлення до дійсності, але й розвиток самої дійсності 
відповідно до людських вимірів життя, продиктованих ідеалами ХХІ сторіччя. 

Інноваційні процеси завжди спираються на інтелектуальний потенціал 
суспільства, на його інтелектуальний капітал, який і визначає ефективність 
будь-якої діяльності. Сьогодні він починає відігравати роль головного чинника 
розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. А в умовах становлення 
інформаційного суспільства продуктивність праці забезпечується не кількістю 
працівників, а їх знаннями, кваліфікацією, професійною компетентністю, 
адаптивністю до умов швидкого оновлення технологічної бази виробництва, 
здатністю до пошуку, обробки, аналізу та збереження інформації [1, с. 14].

Інтелектуальний потенціал освіти є безперечно одним з найбільш 
досліджуваних наукових напрямів. Проблемам формування освітнього 
потенціалу присвячені численні праці науковців (В. Андрущенко, І. Каленюк, 
О. Комарова, О. Кратт, Г. Кремень, В. Куценко, В. Огнев’юк, В.Рябченко та ін.). 
Їх переконливі дослідження дають змогу визначити, що освітній потенціал 
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суспільства – це джерело науково-технічного, інноваційного та економічного 
розвитку, жорсткий інструмент оцінки дієздатності економіки. Тому на 
сучасному етапі спостерігається переміщення всіх теоретичних і практичних 
проблем розвитку освітнього потенціалу, насамперед, в область відтворення 
його якісних складових.

В сучасних умовах відбувається трансформація принципів формування 
та розвитку освітнього потенціалу: якщо в індустріальну епоху панував 
знаннєвий підхід, то в епоху інформатизації посилюється орієнтація освіти 
на безперервний розвиток професійної компетентності та його головні 
принципи: єдність навчання, виховання та самовиховання; доступність 
освіти; безперервність освіти; гуманізація освіти; гуманітаризація освіти; 
диференціація навчання; індивідуалізація навчання; демократизація 
освіти; інтеграція в освітній сфері; полікультурність; фундаменталізація та 
міждисциплінарна співпраця в освіті. Водночас розвивається та поширюється 
дистанційна форма навчання на основі сучасних інформаційних засобів та 
технологій навчання, яка охоплює мережі університетів та шкіл, систему 
підготовки кадрів та підвищення кваліфікації та активно застосовується в 
сфері обміну науковою та педагогічною інформацією. При цьому у сучасному 
світі освітній потенціал у своєму формуванні стикається із новими проблемами 
інформаційної забезпеченості та інтелектуально-творчого розвитку нових 
поколінь.

Включаючись у трансформаційні глобальні процеси, освіта виконує 
роль соціокультурного потенціалу Як соціокультурний феномен вона 
багатофункціональна і динамічно реагує на виклики сучасності. Глобалізація 
відкриває найширші можливості для всесвітнього розвитку освіти, однак 
темпи її поширення нерівномірні й суперечливі. Головна вимога глобалізації 
до людини – це вимога професіоналізму. Втім, українська система освіти, 
незважаючи на істотні інновації, впроваджені в останні роки до викликів 
глобалізації, залишається мало адаптованою. Однак, симптоматично 
ціннісний вимір життєдіяльності суспільства детермінує легкість входження 
в глобальний простір та визначається об’єктивним процесом модернізації 
освітньої системи до вимог світового простору. 

З-поміж численних прихильників глобалізаційної освіти є науковці, 
яких турбує  «різнолика глобалізація» та можливість формування нового 
суспільного середовища «з розмитими границями – безкрайнє, багатоваріантне, 
лабіринтоподібне, непізнане» [2, с. 571]. По суті, їх турбує поява нового 
віртуально-глобалістського типу людини та втрата національної ідентичності.

Вони застерігають від абсолютизації та фетишизму світових інтеграційних 
процесі в освіті, вказують на методологічні колізії освітніх трансформацій, 
які не сприяють творчому процесу розвитку особистості та закладають «певні 
міни, ігнорування яких може привести не до бажаних позитивних змін у 
царині освіти» [3, с.455]. Втім, до очевидних переваг і здобутків інтеграції 
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в світовий освітній простір вважають що можна віднести: конвертованість 
дипломів; впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 
(ECTS); мобільність студентів; підвищення якості освіти; інтеграцію науки й 
освіти. 

Однак із суто власних досліджень спостерігаємо, що освітній потенціал 
нації в умовах інтеграційних процесів посилює свої позиції, модернізується та 
адекватно реагує на віртуальні випробування та свою конкурентоспроможність.

Зрештою, створення необхідної інфраструктури та відповідного 
матеріально-інформаційного забезпечення перестануть бути перепоною 
для глобалізації освітніх систем та позбавляться технократичного підходу в 
інтеграційних процесах.

Інтернаціоналізація освіти, інтенсифікація обміну досвідом, педагогічними 
ідеями та технологіями сприяє взаємному зближенню національних систем 
освіти провідних країн світу. Досягнення прогресивних світових систем 
освіти мають розвивати націотворчий потенціал країни та створювати  умови 
для самореалізації особистості. 

За умови глобалізації освітнього простору особливої значущості набувають 
питання формування людиною нових життєвих стратегій, компетентності, 
посилення гнучкості та мобільності. Чим потужніший життєвий потенціал 
особистості, тим легше їй адаптуватися до динамічної реальності. Все це 
висуває вимоги до інтелектуального рівня суспільства, освіченості його 
членів, актуалізує необхідність модернізації системи освіти відповідно до 
потреб суспільства і викликів сучасності. 

Цілком очевидно, що виклики глобалізованого світу, обов’язково впливають 
на трансформацію, уніфікацію та модернізацію сучасного глобалізованого 
освітнього простору та збільшення уваги до формування, розвитку та 
збереження освітнього потенціалу суспільства. Освітній потенціал поєднує 
творчий потенціал та сукупність знань особистості із якісними та системно-
організаційними властивостями освіти на основі принципів: єдність освіти і 
виховання; доступність освіти; безперервність освіти на основі саморозвитку; 
творче навчання; демократизація, інформатизація, інтеграція в освітній сфері; 
полікультурність; фундаменталізація освіти та міждисциплінарність. 

Сучасні процеси у світі вимагають змін в усталених соціально-педагогічних 
механізмах систем освіти, які безпосередньо пов’язані з формуванням і 
розвитком освітнього потенціалу. Структуризація освітнього потенціалу, 
визначення його особливостей і стратегії розвитку системи освіти в цілому 
сприятиме інтеграційним процесам та глобалізаційним світовим тенденціям.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ 
ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Харківська А.А.,
доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної  роботи,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради

Підвищення продуктивності освітнього процесу з метою забезпечення 
високого рівня підготовки майбутніх педагогів є найважливішим завданням 
вищої школи, що покликана підготувати педагога «нового типу», здатного 
до оперативної, ефективної та креативної реалізації професійних завдань, 
професійного саморозвитку та самоактуалізації протягом життя.

В останні роки Україна зазнала низку політичних, економічних і соціальних 
перетворень, що торкнулися системи вищої освіти. Вони зумовлені, по-
перше, поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, у результаті чого 
усі заклади освіти України перейшли в дистанційний формат навчання; 
по-друге, європейськими та світовими інтеграційними процесами в освіті 
й науки; по-третє, демократизацією процесу отримання вищої освіти; по-
четверте, глобальною конкуренцію між закладами вищої освіти; по-п’яте, 
запровадженням інструментарію свободи вибору форм, технологій, методів, 
ресурсів навчання. У зв’язку з цим одним із головних завдань вищої освіти є 
необхідність створення додаткових умов для успішної підготовки майбутніх 
педагогів. Цифровий освітній простір значно розширює можливості підготовки 
здобувачів вищої освіти, роблячи освітні послуги відкритими та доступними 
для усіх, незалежно від місця проживання або соціального статусу людей.

В. Кремень, президент НАПН України, доктор філософських наук, 
академік, наголошує, що в епоху цифрового суспільства особливе значення 
належить освіті і науці, які повинні, з одного боку, забезпечити формування 
у громадян цифрової компетентності, а з іншого боку, окреслити шляхи і 
запропонувати способи насичення освітньо-наукового середовища засобами 
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цифрових технологій [1].
Отже, у сфері цифровізації освіти наразі склалася стійка тенденція 

розвитку цифрового суспільства та цифрового простору в суспільстві, що 
вимагає його наявності в усіх закладах вищої освіти. Відповідно до Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки 
«основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації 
існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер 
життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Такий приріст є можливим 
лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, 
будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, галузеві стратегії і 
програми розвитку» [2]. 

У зв’язку з цим метою створення цифрового освітнього простору закладу 
вищої освіти є формування і розвиток стійкого потенціалу для повноцінного 
задоволення суб’єктів освітнього процесу на основі розгалуженої системи 
цифрових ресурсів, їх взаємодії та забезпечення високого рівня доступності 
шляхом їх інтеграції з вітчизняними та зарубіжними ресурсами.

Отже, цифровий освітній простір забезпечує нові можливості для: 
переходу від навчання в аудиторії до віртуального навчання в різних місцях і в 
різний час, тим самим формуючи та розвиваючи цифрову компетентність обох 
учасників освітнього процесу за рахунок впровадження цифрових технологій; 
проєктування індивідуального освітнього маршруту майбутнього педагога, 
задоволення освітніх потреб особистості студентів.

До стратегічних завдань закладу вищої освіти в цифровому освітньому 
просторі належать: розробка нормативно-правових, науково-методичних і 
організаційних основ створення цифрового освітнього простору; формування 
бази електронних освітніх ресурсів, системи забезпечення їх якості; розвиток 
інформаційних систем і засобів підтримки освітнього процесу, розробка 
програм цифровізації розвитку спеціальностей; упровадження системи 
дистанційного навчання; розробка електронних навчально-методичних 
комплексів для дисциплін; цифровізація процесів управління закладом 
вищої освіти; організація системи безперервного підвищення кваліфікації 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у сфері цифрових 
технологій; забезпечення закладу освіти сучасними апаратно-програмними; 
розвиток цифрової інфраструктури тощо.

Сучасний заклад вищої освіти, будучи підсистемою цифрового суспільства, 
неухильно вбирає в себе всі зміни, викликані впровадженням цифрових 
технологій. Це вимагає певної оптимізації освітнього процесу в закладі вищої 
освіти з урахуванням того, що сучасний рівень розвитку значно розширює 
можливості доступу до інформації для наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, підвищує ефективність 
управління закладом освіти як соціально-педагогічною системою, спрощує 
інтеграцію регіональної системи освіти в загальнодержавну і світову, значною 
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мірою сприяє доступу до міжнародних джерел інформації в галузі освіти, 
науки та культури, створює простір, метою якого є підготовка майбутнього 
покоління до життя в цифровому суспільстві.

Використання цифрових технологій сприяє досягненню таких завдань: 
організація змішаного навчання та відповідно зниження витрат на навчання; 
організація масового навчання, що охоплює вітчизняних і іноземних здобувачів 
вищої освіти; залучення до викладання науково-педагогічних працівників 
міжнародного класу; інтеграція міжнародної навчальної та науково-
дослідницької діяльності; розвиток ефективної співпраці з вітчизняними та 
закордонними закладами вищої освіти, підвищення змагального духу в освіті; 
поліпшення взаємодії між потребами виробництва та закладів вищої освіти.

Для майбутніх педагогів застосування цифрових технологій дозволяє 
підвищити якість освіти за рахунок широкого використання вітчизняних 
і  світових освітніх ресурсів, цифрових бібліотек, збільшення частки 
самостійного освоєння матеріалу, що поступово забезпечує вироблення таких 
якостей, як самостійність, відповідальність, організованість і вміння реально 
оцінювати свої сили та приймати зважені рішення, без чого немислима 
успішна педагогічна кар’єра.

Отже, цифровий освітній простір, побудованих на алгоритмах, забезпечує 
ефективність підготовки майбутніх педагогів із застосуванням цифрових 
технологій.
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Дніпропетровської обласної ради

Освітні можливості, які представлені в Україні, насправді не такі обмежені, 
як помилково часто думають батьки. Є безліч варіантів як саме організувати 
навчальний простір з урахуванням усіх потреб та бажань дитини. Головне – це 
бажання дитини та батьків у змінах на краще.

Хоумскулінг, від англійського home school – це навчання вдома. Освітній 
процес відбувається вдома, в оточенні родини.  Батьки та діти, які обирають 
цей тип, повністю беруть на себе відповідальність за дитячу освіту та 
розвиваються самостійно. Основною відмінністю хоумскулінгу від шкільної 
освіти є те, що батьки самі обирають ті методи й прийоми навчання, які 
підходять їхній дитині найбільше або які вважають за потрібне Діти більшу 
частину часу навчаються вдома, а програму визначають разом із батьками. 
Залежно від вподобань, це може бути і звичайна шкільна програма, яку 
дитина просто проходить у комфортному середовищі, або ж самостійно 
розроблена, яка враховує дитячі інтереси, потреби, таланти та інші фактори. 
Навчання вдома сприяє тому, що у дитини залишається значно більше часу 
на позашкільну активність, формуються більш міцні стосунки із сім’єю, 
розвиваються навички самоосвіти та можливість самостійно розпоряджатися 
власним часом. Такі діти уникають травмування з боку вчителів та однолітків, 
не знаходяться у постійному стресовому середовищі та значно краще 
засвоюють матеріал через відсутність ефекту повинності. За рішенням батьків 
вони можуть самостійно навчати дитину певним предметам чи запрошувати 
викладачів, які б займалися з дитиною певний проміжок часу. Таких підхід 
трохи схожий на репетиторство, але до педагога заявляють значно більші 
вимоги: він повинен займатися з дитиною не з позиції викладача та учня, а з 
позиції друга, який ділиться своїми знаннями із іншим. [3].

Домашня освіта розглядається також як освітній підхід, який передбачає 
вибір батьками (з урахуванням прав і думки дітей) педагогічних підходів, 
методів і форм навчальної діяльності, темпу навчання, освітніх ресурсів, 
що забезпечують індивідуалізацію та гнучкість навчання [2, с.3]. Домашня 
(сімейна) освіта, за якої діти не відвідують школу, а отримують знання вдома, 
в сім’ї, коли батьки організовують цей процес, привертає все більше уваги 
в різних країнах світу, включаючи Україну. За оцінками експертів, домашня 
освіта – найсучасніша форма освіти, перевагами якої є організація навчання 
за оптимальним графіком з урахуванням здібностей дитини, її можливостей, 
побажань відповідно до власної, оптимальної для неї підібраної навчальної 
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траєкторії. За таких умов діти почуваються щасливими, стають менш 
напруженими, більше впевненими в собі, умотивованими до навчання, 
соціалізованими, мають менше комплексів у спілкуванні з людьми різного 
віку. Також у них складаються гарні сімейні стосунки, забезпечується 
взаєморозуміння із членами родини, а власний режим і графік навчання 
дозволяє оптимально використовувати навчальний час. [2, с.5]

В Україні стають популярними хоумскулери – це ті, хто обрав навчання 
вдома, а не в школі. Такі уроки ефективніші – вважають батьки дітей. Існує міф, 
що хоумскулери мають значні проблеми з соціалізацією, але наразі це рідко 
так. Навіть в невеликих містах існують спільноти хоумскулерів, які проводять 
регулярні зустрічі та сумісні заняття. Крім того, навчання вдома не означає 
необхідності постійно там знаходитися: як і усі діти, хоумскулери відвідують 
гуртки та секції, мають спільноти по інтересам, проводять час із друзями та 
розвиваються як повноцінні члени суспільства. Міф про відсутність соціалізації 
уходить корінням у той період, коли навчання дома було характерною рисою 
тільки особливих дітей, які з різних фізичних та психологічних причин не 
могли відвідувати загальну школу. Зараз же ситуація кардинально змінилася 
і домашнє навчання це в першу чергу вибір батьків, які піклуються про 
всебічний розвиток дитини та готові приділяти їй безліч уваги. [4].

Особливість хоумскулінгу полягає в тому, що за якість одержуваної дитиною 
освіти в даному випадку повністю відповідають батьки. Вони зобов’язані 
організувати навчальний процес або самостійно, або за допомогою залучених 
ними фахівців. При цьому важливо відзначити, що дистанційне отримання 
знань може бути продуктивним лише за умови належної організації цього 
процесу, а тому його ефективність напряму залежить від відповідальності 
та сумлінності батьків. У нових обставинах вони мають взяти на себе роль 
тьютерів, освітніх менеджерів, а подекуди і психологів, що передбачає не 
просто їх активну участь, а й суттєві витрати часових і фінансових ресурсів. 
Школа може тільки допомагати консультаціями, зустрічами, складанням 
індивідуального навчального плану та за потреби його коригуванням. 
Щоб поліпшити умови домашнього навчання,  потрібно створити мережу 
державних інституцій, які будуть безкоштовно проводити дистанційну 
атестацію хоумскулерів і надавати підтримку таким дітям. [5]. 

Поняття позашкільних навчальних центрів також не нове, але зараз такі 
освітні заклади виходять на якісно новий рівень. Головна мета такої платформи 
– надавати такі предмети та навички, якими б цікавилися дитина і рівень яких 
не задовольняє під час традиційного або альтернативного навчання. Дитячі 
центри це своєрідна «золота середина» та місток поміж різними підходами 
та видами. Діти, які навчаються вдома або у сімейних школах також можуть 
отримати більш широкий спектр знань і вийти за межі звичної соціальної 
групи. Крім того, можна вдало комбінувати різні типи навчання, де, наприклад, 
базові предмети дитина зможе вивчати з батьками, а різні дисципліни, які 
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потребують професійного підходу, сучасних технологій, робототехніки – у 
дитячому центрі разом із  фахівцем.

Отже, можливість домашньої (сімейної) освіти є однією із демократичних 
свобод, якою можуть скористатися батьки на користь своєї дитини
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РОЛЬ PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗИЦІОНУВАННІ
 ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Щербак І.В.,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики,

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

У наш час велику роль відіграють рекламні ролики, за допомогою яких 
розповсюджується інформація про ту чи іншу послугу або продукт. Вона 
спрямована на створення іміджу компанії, просування товарів, надання 
інформації з метою підвищення продаж. Але ці реклами використовують не 
лише у торгівельній сфері, а й в освітній. Адже для закладів вищої освіти 
є також важливим, так би мовити PR-діяльність, за допомогою якої можна 
зайняти певне місце в рейтингу серед провідних університетів та позицію на 
ринку праці. Реклама допомагає спілкуватися зі споживачами освітніх послуг 
та залучати вступників, працедавців та іншу освітню аудиторію. 

Освітня послуга та освітній продукт визначається за допомогою освітнього 
маркетингу.

О. Ісайкіна вважає, що освітній маркетинг це – філософія, стратегія 
і тактика відносин споживачів та виробників освітніх послуг і продуктів в 
умовах ринку, вільного вибору пріоритетів і спектра дій обох сторін [2].

На думку С. Тєлєтової, один із напрямів діяльності з управління закладом 
освіти в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту 
на освітні послуги та певні знання понад встановлені державою стандарти, 
впливає на розвиток освітніх потреб громадян шляхом розроблення й 
впровадження концепції надання їм якісного освітнього продукту, це і є 
маркетинг в освіті [8].

Проаналізувавши вищенаведені поняття освітнього маркетингу, можна 
дійти висновку, що це вільний вибір освітніх послуг, які створені за 
державними стандартами для використання якісної освіти. Також у світі була, є 
і буде конкуренція. Але не кожен може витримати її. Тому важливим чинником 
провідних закладів вищої освіти є визначення конкурентоспроможності. 

У навчальному посібнику «Управління     міжнародною     конкурентоспроможністю  
підприємства» А. Піддубна та І. Піддубний тлумачать конкурентоспроможність 
як потенціальну або реалізовану здатність економічного суб’єкта до 
функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на 
конкурентних перевагах і відображає його позицію відносно конкурентів [3]. 

Р. Фатхутдінов наголошує, що конкурентоспроможність – це властивість 
об’єктів, що характеризує ступінь задоволення конкретної потреби в порівнянні 
з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку. Визначає 
здатність об’єкта витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними 
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об’єктами на даному ринку [9].
Слушною є думка А. Харківської: «Нині, коли заклади вищої освіти 

змушені працювати в ринкових умовах, вести конкурентну боротьбу за 
абітурієнтів, їм слід використовувати стратегії, що дозволяють бути більш 
конкурентоспроможними й ефективними» [10, с. 134]. 

Розглянувши вищенаведені визначення конкурентоспроможності надані 
науковцями, можна зробити висновок, що дане поняття є динамічною 
характеристикою стратегії позиції закладу вищої освіти, за допомогою якої 
можна пристосуватися до будь яких змін.

Якщо є конкуренція, то означає, що є великий вибір закладів вищої освіти, 
які намагаються стати відомими та мати високий рейтинг університету. А для 
цього заклад повинен мати бренд університету. Тому розглянемо це поняття з 
різних точок зору. 

Ю. Бенедик зазначає, що бренд це складний і органічний продукт, 
який поєднує в собі всі аспекти діяльності закладу освіти та робить його 
привабливим на ринку освітніх послуг [1].

О. Сорока та М. Кривцов уважають важливим інструментом, що об’єднує 
послідовний набір емоційних, функціональних та виразних обіцянок 
цільовому споживачеві (таким виступає не тільки вступник, але й здобувач 
вищої освіти, працедавець та держава), які для нього є унікальними та 
важливими і відповідають усім вимогам та потребам [6].

Суб’єкт освітнього ринку, який пропонує та просуває свій «товар», 
у вигляді освітніх послуг та освітнього продукту, бренд-персон, -подій, 
територіального бренда через установлення комунікацій зі споживачами за 
допомогою оптимальної системи інтегрованих маркетингових інструментів, 
так визначає бренд Г. Студінська [7].

Розглянувши вище наведені визначення, можна дійти висновку, що бренд 
університету – це успішність та витримати конкуренцію з іншими закладами  
вищої освіти, що дає змогу підвищити вартість закладу на ринку освітніх 
послуг для працедавців та самих споживачів послуг.

Щоб мати бренд навчального закладу, потрібно працювати над рекламою, 
розповсюдженням інформації, тобто «піарити». Далі розглянемо сутність 
понять «PR-діяльність». 

На думку Н. Санакоєвої та В. Кушнір, це одна з функцій управління ЗВО, 
що сприяє встановленню взаєморозуміння між установою, її громадськістю і 
суспільством загалом [5].

Т. Присмак розглядає PR-діяльність як діяльність, що спрямована на 
встановлення осмислених інформаційних зв’язків між членами громадськості 
та суспільства, щоб отримати вигоду для певного суб’єкта [4].

Розглянувши сутність поняття PR-діяльність, можна сказати, що це 
необхідна складова просування закладу вищої освіти для формування 
позитивного враження та залучення до себе вступників, працедавців та 
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інших суб’єктів освітнього процесу. Для цього потрібно використовувати 
такі інструменти, як різні заходи, традиції, корпоративні видання, фірмовий 
стиль, атрибутика, офіційні сторінки та сайти в мережі Інтернет, поширення 
сувенірної продукції тощо. 
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК СКЛАДОВА 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Назаренко Ю.О., 
аспірант кафедри менеджменту,

ІПК ДСЗУ

Для України характерним є наявність специфічних проблем, пов’язаних з 
навчанням дорослого населення, серед яких є наступні:

- відсутність цілісного законодавчого регулювання системи освіти й 
навчання дорослих, концепції та стратегії для формування політики освіти 
й навчання дорослих. В 2018 р. для обговорення подано проект Закону 
України «Про освіту дорослих», в якому акценти зроблено на неформальне та 
спонтанне навчання дорослих. Незрозуміло, як будуть вирішуватися проблеми 
працевлаштування дорослих; 

- відсутність відокремленості. У більшості країн світу освіта дорослих 
розглядається й функціонує як особлива та самостійна сфера освітніх послуг, 
а в Україні є часткою загальноосвітянського процесу;

- недостатній розвиток теоретичних основ освіти дорослих та їх практичного 
застосування. У більшості країн світу навчання дорослого населення базується 
на специфічних принципах, які відрізняються від традиційних педагогічних. 
В Україні зараз активно розвивається наука про освіту дорослих - андрагогіка, 
але практично все навчання дорослого населення ґрунтується на традиційних 
педагогічних принципах і технологіях, що значно знижує ефективність 
навчання;

 - відсутність системи підготовки фахівців з освіти дорослого населення. 
Викладачі, які займаються навчанням дорослих в Україні, не мають спеціальної 
андрагогічної підготовки - це звичайні викладачі вищих навчальних закладів;

 - відсутність належного рівня інформаційної підтримки освіти дорослих 
як на рівні навчальних закладів, так і на рівні пошукувачів здобуття освітніх 
послуг;

- відношення замовника до навчання як до розважального заходу, 
тільки тематично орієнтованому на бізнес, про що свідчать навчальні 
плани Університетів третього (срібного) віку. В основному, це туризм, 
спорт, культурний розвиток. Це пов’язано з небажанням роботодавців 
працевлаштовувати людей віком 45+. 

Таким чином конче актуальною є вирішення проблеми розбудови та 
впровадження науково-обґрунтованих теоретичних і практичних рекомендацій 
щодо реформування та розвитку освітянських послуг для дорослого населення, 
яка зможе розв’язати проблему працевлаштування осіб старших вікових груп.

Навчання дорослих – це процес особистого та професійного розвитку 
дорослої людини, спрямований на забезпечення здоров’я та благополуччя 



205

дорослої людини, її працевлаштування, залучення до активного соціального і 
суспільного життя, сприяння економічному розвитку суспільства [1] .

Відсутність комплексного регулювання освіти дорослих компенсується 
регулюванням її окремих елементів на рівні нормативних актів. Зокрема, 
«професійне навчання  працівників» і «неформальне професійне навчання 
працівників регулюється Законом України «Про професійний розвиток 
працівників» [2], для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку 
праці надається ваучер [3], питання професійної підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників фіксується в трудовому договорі як 
додаткова умова його укладання між роботодавцем та працівником  (ст. 16 
проекту Закону України «Про працю») та здійснюється Державною службою 
зайнятості, яку в 2019 р підпорядковано Міністерству розвитку, торгівлі та 
сільського господарства України [4].

Зараз в Україні існують три форми освіти дорослих, які визнані ЮНЕСКО 
та закріплені в Концепції освіти дорослих  – формальна,неформальна та 
інформальна (спонтанна). Наразі перед державою стає завдання органічного 
поєднання вище перелічених форм освіти. 

В науковій літературі пропонується три варіанти розв’язання проблеми 
освіти дорослих в Україні: 1) інформаційна кампанія під¬тримки освіти 
дорослих. Суттєвий прорив в цьому напрямку зробила Державна служба 
зайнятості України, де на офіційному сайті 27.12.2019 р. введено стартову 
версію порталу https://skills.dcz.gov.ua/; 2) «розширений ваучер». Створений 
для підтримки громадян  вікової категорії 45+. Відповідно до ряду постанов 
Кабінету Міністрів України на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, 
спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями 
згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на 
наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. Дані соціологічних опитувань 
показують, що програма ваучеризації не отримала підтримки населення в 
Україні; 3) відповідні зміни у політиці освіти і навчання дорослих. Фахівці 
пропонують сконцентрувати зусилля саме на цьому варіанті, що дозволить 
вирішити проблеми: залучення осіб 45+ до ринку праці; соціальної інклюзії 
дорослого населення в розвиток об’єднаних територіальних громад; наблизити 
провайдерів освітніх послуг до потреб дорослого населення; здійснити 
політичний поштовх для розвитку андрагогіки [5].  

З урахуванням перелічених вище відмінностей навчання дорослих та 
варіантів розв’язання проблеми такого навчання, необхідно відпрацювання 
механізму взаємодії між усіма суб’єктами освітнього процесу навчання 
дорослих, їх детальне вивчення і усвідомлення категорій «замовників» і 
«споживачів» освітніх послуг. Особа, що приймає рішення про одержання 
формальної, неформальної або інформальної освіти, орієнтується насамперед 
на можливість працевлаштування, рівень оплати праці, що відповідає 
освітньо-професійному рівню.
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В процесі освіти відбувається оволодіння дорослим населенням 
компетенціями, набуття якостей і здібностей, які є основою для формування 
людського капіталу, що є об’єктом купівлі-продажу на ринку робочої сили. 
Сукупність професійних знань та навичок «soft skills» (м’яких навичок), які 
дуже цінують роботодавці, дозволяє оперативно та своєчасно реагувати на 
виклики ринку праці.

Для налагодження ефективної взаємодії роботодавців з системою освіти 
дорослих необхідно виокремити та вирішити комплекс проблем. Серед них:

по-перше, подолання диспропорції в професійній підготовці дорослого 
населення без урахування потреб роботодавців. Щоб не виявитися аутсайдером 
після закінчення формального або неформального навчання потрібно розуміти 
сучасні тенденції на ринку праці;

- по-друге, співвідношення попиту і пропозиції на робочу силу 
безпосередньо залежить від інфраструктури й розвитку економіки в регіоні. 
Роботодавці готові стимулювати робітників, оплачуючи їм перенавчання, 
підвищення кваліфікації, перепідготовку у навчальних закладах за відповідною 
спеціальністю, покращуючи умови праці і забезпечуючи соціальними 
пакетами; 

- по-третє, за даними Державної служби зайнятості зростає тенденція 
дефіциту кадрів з 48, 9 тис. осіб в 2018 р. до 164, 2 тис.  осіб в 2020 р., тобто 
більше ніж в три рази [6].  Взагалі простежується тенденція дефіциту всіх 
робітничих спеціальностей. Для вирішення проблеми наявного і майбутнього 
дефіциту кадрів за професіям, необхідно підсилити державне регулювання 
та створити сучасну систему професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації дорослого населення, отримання нової професії, 
затребуваної на ринку праці.

Таким чином, необхідність розробки сучасної стратегії інтеграції суб’єктів 
ринку освітніх послуг дорослого населення полягає в тому, що вона виступає 
як конкретна форма відповідної базової економічної стратегії, адаптованої до 
умов звернення суспільних благ і відтворення соціального капіталу.
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ
 РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Богма О.С., 
д.е.н., доцент, 

Київський національний торгово-економічний університет

В сучасних умовах господарювання, які характеризуються нестабільністю 
соціально-економічних й політичних процесів у суспільстві,  зовнішньою 
військовою агресією, складністю залучення капіталу як з внутрішніх, 
так і зовнішніх джерел фінансування, що зумовлює втрату економічними 
суб’єктами фінансової стійкості та стабільності та загострення загрози 
банкрутства,  питання фінансового забезпечення власної діяльності набувають 
особливої гостроти для переважної більшості вітчизняних підприємств. Такий 
стан справ призводить до поглиблення уваги різноманітних дослідників до 
проблем удосконалення фінансового забезпечення вітчизняних підприємств, 
що пов’язано не лише з необхідністю формування достатнього розміру 
оборотного капіталу для фінансування поточних потреб підприємства, 
але й із забезпеченням потреб розширеного відтворення, підвищенням 
конкурентоспроможності продукції, виживанням у конкурентній боротьбі, 
здійсненням інвестицій в інновації тощо.

Наприклад, О. Васюренко вирішення проблеми фінансового забезпечення 
підприємств вбачає у залучення додаткових обсягів капіталу від різноманітних 
інвесторів, маючи на увазі реалізацію сукупності ряду інвестиційних проектів 
[1]. Т. Лепейко та Ю. Параніч вбачають можливості фінансування вітчизняних 
промислових підприємств насамперед у функціонуванні фондового ринку й 
емісії фондових інструментів [5; 6]. Значна кількість вітчизняних науковців 
в якості провідного інструменту фінансового забезпечення підприємств 
розглядають самофінансування. Однак, реалії вітчизняного сьогодення 
вказують на те, що саме кредитні ресурси сьогодні виступають базовим 
зовнішнім джерелом забезпечення розширеного відтворення й інвестиційної 
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

 У науковій літературі кредитні ресурси підприємства зазвичай 
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розглядаються як «сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового 
забезпечення його функціонування, які  формуються на основі потреби в 
них для формування оборотних коштів і задоволення інвестиційних потреб» 
[3]. Також кредитні ресурси трактують як сукупність різних за формою та 
умовами залучення зовнішніх фінансових ресурсів, які отримує підприємство 
на зворотній та платній основі на певний період [4, с. 107].

Беручи за основу визначення [7] можна сформулювати наступне 
визначення кредитних ресурсів підприємства: кредитні ресурси є джерелами 
засобів підприємства, що залучені на кредитній основі та спрямовуються на 
форму¬вання його активів; за своєю сутністю кредитів ресурси представляють 
собою капітал, як у грошовій, так і в матеріальній формі, що використовується 
підприєм¬ством для формування власних активів та здійснен¬ня виробничо-
господарської діяльності.

Саме кредитні відносини повністю відповідають умовам ринку, адже 
обов’язковість  повернення кредитних ресурсів, а також виплата відсотків за 
їх використання створює умови для того, щоб підприємства-позичальники 
ретельно контролювали окупність вкладень кредитних ресурсів у відповідні 
об’єкти, посилювали контроль обґрунтованості інвестиційних проектів, 
дотримувалися режиму максимальної економії в ході витрачання кредитних 
ресурсів.

Також слід підкреслити, що все викладене вище стосується кредитних 
ресурсів підприємства, коли воно виступає позичальником. Поряд із цим слід 
враховувати, що поняття кредитних ресурсів також варто розглядати з позиції 
економічного суб’єкта, який виступає кредитором. Так, власне підприємства як 
учасники кредитного ринку, у разі наданні кредитних ресурсів у користування 
іншим суб’єктам реалізують такий вид кредиту, як міжгосподарський 
(товарний) кредит. 

Так, як відзначають О. Вовчак та Г. Миськів, якщо одне підприємство 
надає кредит іншому, то воно володіє певним обсягом кредитних ресурсів. 
Отже, зважаючи на «вимушений» характер міжгосподарського кредитування, 
кредитні ресурси підприємства не мають традиційного вигляду певного 
фонду, який можна використовувати для кредитних операцій. У цьому разі 
міжгосподарський кредит набуває форми дебіторської заборгованості. 
Відповідно можна вважати, що кредитні ресурси підприємства виступатимуть 
допустимим рівнем дебіторської заборгованості, який визначається 
за допомогою коефіцієнта залучення оборотних активів у дебіторську 
заборгованість. Суб’єктами формування кредитних ресурсів для надання 
міжгосподарського кредиту є самі суб’єкти господарювання, оскільки вони 
використовують для кредитних цілей лише власний капітал. Відповідно 
джерелом формування кредитних ресурсів підприємств є лише власні кошти. 
Таким чином, під кредитними ресурсами суб’єктів господарювання О. Вовчак 
та Г. Миськів пропонують розуміти частину доходів, яку підприємство 
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на добровільних засадах погоджується отримати в майбутньому з метою 
реалізації більшого обсягу товарної продукції у теперішньому періоді, або 
допустимий рівень дебіторської заборгованості [2, с. 36].

В цілому ж слід відзначити, що утворення кредитних ресурсів виникає 
внаслідок якісної взаємодії кредиторів з позичальниками, відтак їх розмір 
є фактором прямого впливу на розмір прибутку й рівень рентабельності  
кожного з учасників кредитного ринку.
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СПЕЦИФІКА КІНОМАРКЕТИНГУ У СУЧАСНОМУ
ШОУ-БІЗНЕСІ 

Голубченко І.С.,
студентка 5-го курсу, групи ММСКД-20,

Київський національний університет культури і мистецтв

Просування або промоушен фільму (англ. Film promotion, кіномаркетинг) 
– практика стимулювання збуту в кіноіндустрії, пов’язана головним чином з 
кінопрокатом.

Просування починається майже одночасно з написанням сценарію і 
займається цим продюсер. Для просування фільму знімальною групою 
готується стандартний комплект рекламних матеріалів, до якого входять 
розширена анотація, список основного складу творчої групи, фотографії 
найбільш виразних кадрів фільму, які знімає прикріплений до групи фотограф 
фото цеху під час зйомок на натурі і в павільйоні. Частина фотографій з 
комплекту передається в друковані та мережеві ЗМІ. Крім того, для просування 
кіностудія готує рекламні ролики, які монтуються з дублів, що не увійшли 
до фільму, або знятих спеціально. Важливе значення для промоушена мають 
кіноплакати.

Ще до виходу фільму починається рекламна кампанія: проводяться 
прес-конференції, репортажі зі зйомок, рекламні ролики транслюються по 
телебаченню і показуються в кінотеатрах, фотографії та інтерв’ю публікуються 
в пресі. Один з важливих моментів просування – організація гучної прем’єри 
фільму із запрошенням зірок і знаменитостей, які забезпечують резонанс в ЗМІ.

Продюсер прораховує заздалегідь, скільки кінотеатрів куплять фільм, 
скільки глядачів його подивляться, а також наскільки він окупиться і яку 
принесе прибуток. Просуванню фільму також сприяє участь картини в різних 
кінофестивалях, номінаціях на кіно премії. Після того як прокат фільму 
в мережі кінотеатрів налагоджений, починається широке виробництво 
відеокасет і оптичних дисків. Іноді DVD з’являються майже паралельно 
з початком прокату на великому екрані. Найширша аудиторія отримує 
можливість познайомитися з картиною, коли вона виходить на телеекран.

Рекламна робота ведеться за кількома напрямками, в тому числі: мережа 
кінотеатрів, Інтернет, радіо, телебачення, відео, друковані видання, супутні 
товари.

Кінотеатри:
1) тизери та трейлери - основа просування фільму;
2) постери, флаєри;
3) слайд-шоу в фойє кінотеатрів;
4) стенди, тантамарески.
Телебачення і радіо:
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1) кінопрокатники набувають платну рекламу на ТБ – це можливість 
ефективно познайомити глядачами з майбутнім фільмом безпосередньо в 
аудіовізуальної середовищі, продемонструвавши всі переваги продукту;

2) використовується вставка в якості постера або навіть кадрів з фільму в 
різних ТВ-шоу;

3) в якості реклами використовуються також інтерв’ю з режисерами або 
акторами, які транслюють під час випусків новин або передач;

4) документальні фільми про зйомку серіалів та інших кінопродуктів 
(найчастіше використовує HBO, Starz, Showtime);

5) трейлери, промо-матеріали, кадри зі зйомок вставляють в прокатні відео 
і DVD.

Інтернет:
1) реклама, пов’язана тематично, покликана в кінцевому підсумку 

призвести користувача на сторінку з промо або трейлером;
2) вірусний маркетинг, розповсюдження рекламних роликів, трейлерів або 

інших матеріалів;
3) створення окремих кіностудій, реклама за допомогою короткометражок;
4) маркетинг в соціальних мережах.
Друковані видання:
1) реклама в газетах, журналах;
2) перехресне просування книги-першоджерела (часто в новому 

оформленні) або новеллізації (коміксізації).
Мерчандайзинг:
1) у фастфуд-мережах можна зустріти набори іграшок у вигляді персонажів 

мультфільмів і фантастичних фільмів;
2) платне спільне брендування (Aston Martin і серія фільмів про Джеймса 

Бонда).
Особливості маркетингу продукції і послуг кінематографії в значній 

мірі обумовлені специфікою ринку кіно, його складною структурою, в 
якій переплетені різноманітні внутрішні і зовнішні зв’язки. Елементи цієї 
структури активно взаємодіють із зовнішнім середовищем і є її похідними.

Кіномаркетинг характеризується не тільки тим, що сприяє комерціалізації 
кінематографа і забезпечує тим самим ефективне використання грошових 
ресурсів, а й специфікою кіноринку як сфери мистецтва, що є суб’єктом 
творчої діяльності. З цього випливає, що маркетингова діяльність в сфері 
розвитку та удосконалення пропозиції кінопослуги повинна орієнтуватися на 
виконання соціально-культурної функції кіно. Практичне застосування даного 
висновку полягає в задоволенні потреб глядацької аудиторії.
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ВИКОРИСТАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНІК У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Дмитренко К.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи,

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради 

На сучасному етапі перехід від традиційного до інноваційного навчання 
у вищій школі вимагає використання новітніх технологій, які враховують 
зміни в суспільному й духовному житті молоді, необхідність формування 
гармонійної особистості та оптимізації процесу навчання. 

Креативна педагогічна освіта передбачає таку організацію освітнього 
процесу та розвитку творчої активності особистості, що прагне отримання 
творчого продукту інтелектуальної діяльності та самостійного створення 
нового. Здобувач вищої освіти в ній – один із головних суб’єктів або головних 
дійових осіб співпраці й педагогічної фасилітації (сприяння). 

Отже, актуальності набуває проблема невідповідності наявного 
професійного рівня готовності педагогічних кадрів у здійсненні різних 
видів творчої діяльності сучасним вимогам розвитку, модернізації та 
технологізації системи вітчизняної освіти. Володіння технологіями стає 
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загальною і пріоритетною потребою ринку. Такий стан підтверджують сучасні 
дослідження вчених І. Гавриш, В. Євдокимова, О. Коваленко, М. Лазарєва, 
О. Молчанюк, Г. Пономарьової, О. Попової, І. Прокопенка, Г. Троцкота, А. 
Харківської та інших, які висвітлюють питання підвищення професійного 
рівня майбутніх учителів на основі формування готовності створювати та 
реалізовувати нові ефективні освітні технології в майбутній професійній 
діяльності. Питанням професійної підготовки сучасного вчителя початкової 
школи України присвячені роботи А. Алексюка, В. Бондаря, Н. Кичук, О. 
Савченко та інших. Креативну концепцію освіти досліджують такі педагоги 
і вчені, як І. Гриненко, С. Дмитрук, О. Дунаєва, О. Куцевол, В. Мадзігон, С. 
Сисоєва, А. Сологуб, І. Шахіна, В. Фрицюк та інші. 

Виходячи із науково-педагогічних досліджень щодо питань формування 
креативності, поняття можна розуміти як інтегральну стійку характеристику 
особи, що визначає її здібності до творчості, ухвалення нового, нестандартного 
творчого мислення, генерування великої кількості оригінальних і корисних 
ідей [2].

До основних якостей креативності відносяться: оригінальність – здатність 
продукувати віддалені асоціації, рідкісні ідеї, відповідати на подразники 
нестандартно; проблемність – здатність до виявлення і постановки проблем; 
продуктивність – здатність до генерування великого кількості ідей; гнучкість 
(або сприйнятливість) – чутливість до протиріч, здатність утілювати 
різноманітні ідеї, швидко переходити з однієї ідеї на іншу; творчість – 
здатність покращувати об’єкт, додаючи деталі; метафоричність – схильність 
до фантазії, об’ємних асоціацій, використання символічних і графічних 
засобів для вираження власних думок, ідей, уявлень.

Із погляду Г. Пономарьової, розвиток креативності, творчості є однією 
зі складових інноваційної освіти. Розвиток продуктивного мислення – 
генерація безлічі незвичайних ідей або їх розвитку і поглиблення; розвиток 
прогнозування – прогноз можливих подій, який спирається на передбачення 
причинно-наслідкових зв’язків, ухвалення рішень, їх вибір з альтернатив, 
зважування остаточних рішень – усе це сприяє прояву креативності, яка 
необхідна викладачу та студентові [2]. 

О. Молчанюк дотримується думки, що сучасна діяльність педагогів має 
бути різноманітною, варіативною, такою, що враховує потреби і можливості 
здобувача вищої освіти; гнучкою, адаптивною, здатною реагувати на зміни 
в освітньому просторі; неповторною, особливою, творчою – за характером, 
спрямованою на самореалізацію та саморозвиток особистості [3].

О. Ярошинська стверджує, що особливостями креативної педагогічної 
діяльності є те, що вона визначає стосунки між викладачем і здобувачем вищої 
освіти як партнерські, а основним елементом освітнього процесу виступають 
не знання, а інформація. Водночас здобувач вищої освіти не засвоює готові 
уявлення і поняття, а самостійно з різноманітних одиниць інформації 
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видобуває власне уявлення про навколишнє середовище [5]. 
Мета професійної підготовки майбутніх педагогів, побудованої за 

принципом креативності полягає в тому, щоб пробудити творчу активність 
студентів, сприяти становленню їхньої самостійності у мисленні та 
діяльності. Для цього здобувач вищої освіти повинен підходити до навчання 
як до творчого процесу, самостійно оволодівати знаннями. А це, в свою чергу, 
потребує такої технології навчання, яка б містила би різні способи активізації 
самостійної пізнавальної діяльності майбутніх педагогів.

На думку А. Харківської, «використання технологій у системі вищої 
освіти відкривають нові можливості креативної освіти у педагогічних вищих 
навчальних закладів завдяки переходу до особистісно зорієнтованої побудови 
навчально-виховного процесу. Врахування індивідуальних особливостей 
та пізнавальних можливостей особистості в максимальній мірі забезпечує 
високий інтелектуальний і творчій рівень кожного студента» [4].

Цінним, із нашого погляду, є вчення зарубіжного науковця Е. Бос щодо 
використання креативних технік у процесі професійного навчання. Вона 
визначає три види креативних технік, спираючись на особистісні якості та 
інтуїтивне сприйняття: інтуїтивні; дискурсивні; комбінований метод, що 
об’єднує інтуїтивні й дискурсивні елементи [1].

В інтуїтивних креативних техніках розрізняють усні та вербальні 
методи (найвідоміші приклади – «мозковий штурм», «письмовий пул», 
«техніка перевороту «все навпаки»). Завдання технік – зібрати якнайбільшу 
кількість спонтанних думок, ідей, пропозицій, що допоможуть у розв’язанні 
поставленого завдання, водночас усі учасники техніки повинні дотримуватися 
певних «золотих правил»: будь-яка ідея в креативному процесі можлива і 
корисна, чим більш спонтанні думки, тим вище є відсоток успіху; у ході пошуку 
ідей забороняється давати будь-які оцінки ні за допомогою коментарів, ні 
мімікою; дозволяється підхоплювати і розвивати запропоновані ідей; жоден із 
учасників обговорення не має права на «авторство» будь-якої ідеї; чим більше 
ідей висловлюється в короткий проміжок часу, тим це краще для вирішення 
проблеми – кількість спочатку випереджає якість.

Отже, для формування креативної складової професійної підготовки 
майбутніх педагогів необхідно створити такі умови: перехід до проєктно-
креативної системи підготовки; організація освітнього процесу, що 
здійснюється з позицій особистісного підходу до здобувачів вищої освіти з 
урахуванням його соціально-психологічного типу особистості; зміна стратегій, 
спрямованих на особистісно-відтворюване засвоєння знань, умінь і навичок 
за допомогою викладача; створення суб’єкт-суб’єктних взаємин у системі 
«викладач – здобувач вищої освіти», «здобувач вищої освіти – здобувач вищої 
освіти»; зміна ціннісних орієнтацій, установка на продуктивне впровадження 
нових знань і креативне використання їх на практиці; застосування сучасних 
технологій навчання, використання спеціальних креативних методик.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ 
У ВИХОВАННІ ЦІННОСТЕЙ

Капустіна О.І.,
викладач теорії та методики дошкільної освіти, 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

В умовах трансформацій системи освіти в Україні, підвищення вимог до 
педагогів, які повинні володіти не лише міцними професійними знаннями, але 
й відповідними моральними якостями, існує потреба у визначенні ефективних 
шляхів підготовки фахівціву галузі освіти в сучасних умовах розвитку 
суспільства.Саме тому важливим компонентом підготовки фахівців галузі 
освіти є процес виховання цінностей.

Розуміння цінностей змінювалося з часом, що змушувало переглядати 
пріоритети в освіті.

А. Харківська зазначає: «Упровадження системного підходу та інновацій 
в контексті сучасних ринково-економічних відносин сприяє постійному 
перетворенню та вдосконаленню системи освіти. Але змінюється не лише 
система, а й цілі освіти» [6, с. 34].

Для реалізації цілей у сучасній освіті впроваджуються педагогічні моделі 
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в освітній процес. Педагогічна модель представляє, відображає основні 
компоненти педагогічної системи в сукупності її взаємозв’язків та перевіряє її 
ефективність на практиці. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив зробити висновок, що 
вищезазначена проблема знаходиться у фокусі уваги багатьох науковців.

І. Кульчицький дає визначення поняттю «модель» як системі-репрезентанту, 
аналіз якої слугує способом отримання інформації про іншу систему [4, с. 280].

На думку М. Якібчука, педагогічна модель є розумовою системою, 
що здійснює імітацію або відображення певних властивостей, ознак, 
характеристик об’єкта дослідження, принципів його внутрішньої організації 
чи функціонування, та презентується як культурна форма [8, с. 3–4].

В. Делянченко звертає увагу на тому, що мета моделювання – процес 
поєднання емпіричного та теоретичного, виявлення та формулювання зв’язку 
між фактами та результатами експериментів, створення логічних конструкцій, 
абстракцій і теорій [1, с. 40].

Заслуговує на увагу структурно-функціональна модель виховання 
духовно-моральних цінностей у здобувачів освіти з обмеженими фізичними 
можливостями О. Хорошайло [7, с. 12–13]. Компонентами цієї моделі є цілі, 
функції, зміст, завдання, методи і форми роботи, учасники виховного процесу. 
Серед цілей визначено наближення здобувача освіти до духовно-морального 
ідеалу через самовиховання та саморозвиток. До функцій моделі виховання 
духовно-моральних цінностей у здобувачів освіти з обмеженими фізичними 
можливостями автор відносить інтегративно-регулюючу, функцію розвитку, 
функція захисту, коригувальну, компенсаційну функція. Серед методів і форм 
роботи учена пропонує використовувати лекцію, диспут, арт-терапія, творчу 
студію тощо [7].

Змістовною, на нашу думку, є особистісно орієнтована модель виховання 
О. Кондрицької [3, с. 14], що включає в себе етапи виховання цінностей, рівні 
сформованості, готовності, ціннісні орієнтації фахівця, процес виховання у 
майбутніх педагогів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання 
засобами артпедагогіки, систему цінностей здобувача освіти, технологію 
виховання цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання.

В. Долженко розроблено модель виховання загальнолюдських і національних 
цінностей, основними ланками якої є принципи формування цінностей у 
процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін, система творчих 
завдань і рефератів, спецкурс. Складовими вищезазначеної моделі є мета, засіб, 
аспекти (зовнішні та внутрішні) і результат (проміжний і кінцевий) [2, с. 13–14]. 

В. Лопатинською впроваджено функціональну модель виховання 
гуманістичних цінностей підлітків у закладах позашкільної освіти туристсько-
краєзнавчого профілю. До компонентів моделі вчена включає мету, завдання, 
умови підвищення ефективності процесу виховання гуманістичних цінностей, 
цільова програма виховання гуманістичних цінностей, для реалізації якої 
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вчена пропонує відповідні форми і методи роботи [5, с. 13–14].
Отже, більшість науковців уважають моделювання провідним методом 

дослідження, що позитивно впливає на освітній процес. Головними складовими 
моделей виступають мета, етапи, методи, форми, педагогічні умови.

Разом із тим, упровадження моделей виховання цінностей в освітній 
процес дає можливість вирішити головне завдання вищої педагогічної 
освіти – підготовка сучасного фахівця з високим рівнем духовної культури та 
орієнтованого на виховання цінностей.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ЩОДО 
РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Неженець В.О.,
студент групи ПУА-19-1М

Універсальним показником ефективності функціонування міста та якості 
муніципального управління у світовій практиці прийнято вважати індекс 
добробуту (The City Prosperity Index), який розроблено фахівцями UN-Habitat. 
Складовими цього показника є: 

- продуктивність функціонування економіки міста; 
- стан інфраструктури; 
- якість життя мешканців; 
- наявний капітал та екологічна стійкість урбанізованих територій.
Україні у 2019 році зайняла 96 місце в світовому рейтингу процвітання. 

Перше місце в рейтингу посідає Данія. У першій п’ятірці також: Норвегія, 
Швейцарія, Швеція, Фінляндія. США – на 18 місці.

Дієвість державної політики у сфері розвитку інфраструктури здатна 
підвищити цей показник для міст, регіонів та держави в цілому, створити 
підґрунтя для сталого розвитку населених пунктів.

На шляху до досягнення оптимального індексу добробуту слід враховувати 
зарубіжний досвід щодо реформування та розвитку інфраструктури 
населених пунктів, перш за все, в галузі житлово-комунального, господарства, 
інституційну складову, а також особливості ефективного державно-приватного 
партнерства для вирішення актуальних проблем та планування розвитку.

Для розвитку соціальної інфраструктури активно застосовується 
принцип державно-приватного партнерства для більш активного залучення 
недержавних інвестиційних ресурсів. Це пов’язано перш за все з тим, що 
бюджетні витрати не можуть покривати зростаючи потреби у розвитку 
соціальної інфраструктури. За підрахунками McKinsey Global Institute 
до 2030 р. обсяг необхідних інвестицій на розвиток інфраструктури в 
світовому масштабі досягне 57 трлн. дол. Ця цифра більша за вартість всіх 
інфраструктурних об’єктів, побудованих на сьогоднішній час [74]. 

Різні форми публічно-приватного партнерства сьогодні можна зустріти 
майже в усіх галузях місцевої інфраструктури. Цей спектр охоплює всі 
ланцюжки створення вартості в різних розділах інфраструктури (системи 
забезпечення, транспортні проекти, проекти реконструкції та розвитку міста, 
розвиток комунікаційного зв’язку, підвищення кваліфікації тощо).

В закордонній практиці вирізняють наступні форми публічно-приватного 
партнерства:

- контракти на послуги (державні контракти) –підписання контрактів між 
державою та приватним партнером із зазначенням прав та обов’язків сторін;
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- контракти на управління (О&М,ОМ&М), які регламентують передавання 
відповідальності щодо функціонування та управління об’єктом інфраструктури 
приватному сектору;

- лізингові угоди (BLT, BLTM, LROT), які передбачають одержання 
протягом визначеного часу прибутку від проекту приватним партнером за 
відповідну плату державі;

- змішані типи контрактів (ВОТ, DBOT, ROT, BOOT, DBFO, DCMF, 
DBFOM, BOO) – форма контракту вибирається на основі розподілу ризиків 
між владою та бізнесом [3].

Важливим для України є прийняття деяких принципів стратегічного 
планування соціально-економічного розвитку міст. 

Організації державно-суспільного партнерства, спрямовані на стратегічний 
розвиток міст мають наступні переваги: 

- досягнення цілей місцевого розвитку забезпечується не лише за рахунок 
муніципального фінансування, але й завдяки коштам залученим із бізнес-
середовища, домогосподарств тощо; 

- її горизонтальна структура дозволяє швидко приймати рішення;  
- організація діє в звичному для бізнесу діловому середовищі, в межах 

культури, орієнтованої на клієнта.
Потужні можливості європейських муніципалітетів дозволяють їм 

виконувати довгострокові програми інтегрованого розвитку, який поєднує 
взаємодію економічного, соціального, екологічного і структурного розвитку 
міст. Впровадження механізмів такого розвитку передбачає здійснення 
вертикальної інтеграції між різними рівнями управління – національного, 
регіонального, місцевого, з одного боку, і приватним сектором і громадянським 
суспільством, з іншого [73].

Результати міської політики у застосуванні проектів інтегрованого 
розвитку полягають у:

- створенні якісних публічних просторів, міських культурних ландшафтів, 
об’єктах архітектури та містобудування, що відіграють центральну роль для 
конкретних умов життя мешканців міст;

- модернізації мереж інфраструктури і підвищення їх енергоефективності. 
Суттєвими передумовами соціальної інфраструктури в галузі постачання та 
утилізації є енергоефективність, економія природних ресурсів і економічна 
ефективність їх експлуатації;

- модернізації будівельного фонду, що значною мірою сприяє досягненню 
енергоефективності та поліпшенню якості життя людей. Важливою основою 
ефективного і стабільного використання ресурсів є компактна структура 
поселення. Цієї мети можна досягти шляхом міського і регіонального 
планування;

- зміцненні місцевої економіки і місцевої політики на ринку праці [73].
Проаналізувавши закордонний досвід у сфері розвитку інфраструктури 
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населених пунктів, слід відзначити розвинений механізм публічно-приватного 
партнерства, наявність інституцій, що мають відповідний кадровий та 
науково-технічний потенціал для здійснення проектів розвитку, законодавчу 
врегульованість питань стратегічного розвитку з урахуванням інтересів 
держави, регіонів та міст з активним залученням інститутів громадськості.
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В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ

Пономарьова Г.Ф.,
доктор педагогічних наук, професор, ректор,

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

Наприкінці 2019 – на початку 2020 років людство зіткнулося зі всесвітнім 
спалахом коронавірусної інфекції «COVID-19». У зв’язку з цим усі заклади 
освіти, у тому числі заклади вищої освіти, в обов’язковому порядку перейшли 
в дистанційну форму навчання.

Покоління сучасності – це покоління Z (iGeneration, постміленіали), 
яке народилося в цифровому суспільстві, для них доступний Інтернет не 
обмежується тільки персональним комп’ютером, це може бути такі гаджети, 
як мобільні телефони, смартфони, планшети, розумні годинники тощо. Така 
молодь більш залежна від цифрових технологій, ніж попереднє покоління,  
майже всю інформацію вона отримує з мережі. 

На думку А. Харківської, «стрімкий розвиток цифрових технологій у межах 
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чергової хвилі науково-технічної революції перетворило їх в органічну складову 
практично всіх сфер життя людини і суспільства. Таке перетворення було 
позначено терміном «діджиталізація», тобто перехід «на цифру»» [4, с. 99].

Отже, сучасний рівень розвитку інформаційних, комунікаційних і 
цифрових технологій остаточно формує нову форму навчання нового століття 
(цифрового) – дистанційне навчання, однією з перспективних і ефективних 
систем підготовки майбутніх педагогів. 

Дистанційне навчання визнано одним із основних напрямів культурно-
освітніх програм ЮНЕСКО, протягом останніх десятиліть воно стало 
глобальним явищем освітньої та інформаційної культури. Створення 
дистанційного навчання сприяє отримання освіти усім, незалежно від стану 
здоров’я, особливостей способу життя, соціального статусу, територіальної 
віддаленості від закладу освіти тощо. Також запровадження системи 
дистанційного навчання підтверджено й на законодавчому рівні України. 
Відповідно до Закону України «Про освіту» та Положення про дистанційне 
навчання ця форма навчання трактована як індивідуалізований процес набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності здобувача освіти, 
який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один 
від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, 
що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій [2; 3].

Таким чином, законодавство встановлює такі суттєві ознаки сучасного 
дистанційного навчання: використання психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій і віддаленість здобувача освіти від 
науково-педагогічних і педагогічних працівників. Тобто інформатизація освіти 
та розвиток системи дистанційного навчання пов’язані безпосередньо. І не 
тільки тому, що комунікація між здобувачем освіти та педагогом здійснюється 
через Інтернет-ресурси, а й тому, що виникає можливість застосування для 
навчання цифрових  джерел мережі. Це ще одна найважливіша характеристика 
дистанційного навчання: здобувач освіти може вчитися, використовуючи не 
тільки друковану довідкову та науково-популярну літературу, а й Інтернет-
ресурси (електронні бібліотеки, інтерактивні енциклопедії та словники, 
віртуальні музеї, освітні форуми, блоги, сайти, соціальні мережі тощо). 

В умовах дистанційного навчання викладач і майбутній педагог знаходяться 
в постійній взаємодії, створеній за допомогою особливих технологій побудови 
освітнього процесу, форм контролю, методів комунікації, використовуючи 
Інтернет-ресурси, а також спеціально розроблених організаційно-
адміністративних заходів.

До функцій викладача в умовах дистанційного навчання належать: 
керування процесом навчання майбутніх педагогів, створюючи  ефективну 
комунікацію та суб’єкт-суб’єктну взаємодію у віртуальному середовищі; 
створення комфортної психологічної обстановки, забезпечуючи своєчасну 
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підтримку, зворотний зв’язок; формування мотивації до навчання, залучаючи 
їх до інтерактивного обговорення складних і дискусійних питань і проблем. 
Організовуючи дистанційне навчання, викладач повинен працювати в умовах 
розподіленого часу, бути комунікативним, внутрішньо добре організованим. 
А також враховувати зворотній зв’язок – важливий інструмент, за допомогою 
якого науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої педагогічної освіти 
можуть контролювати свій прогрес у досягненні цілей навчання. 

Для успішного проведення дистанційного навчання як форми ефективної 
підготовки майбутніх педагогів заклади вищої освіти можуть активно 
використовувати платформу Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно як Open 
Sourceпроект (ліцензія GNU GPL). За допомогою цієї платформи здобувач 
вищої освіти може дистанційно ознайомитися з навчальним матеріалом, який 
подається в різному форматі (документи Microsoft Word, презентації Power 
Point, файли PDF, електронні посібники, відео тощо), виконати завдання 
і відправити результати їх виконання на перевірку викладачеві, пройти 
самостійно або під наглядом викладача електронне тестування тощо.

До форм дистанційного навчання, які може застосовувати викладач, 
відносяться: чат-заняття, які проводяться синхронно, тобто всі учасники мають 
одночасний доступ до чата; веб-заняття (дистанційні семінарські, практичні, 
лабораторні заняття, конференції, ділові ігри тощо), які проводяться за 
допомогою засобів телекомунікацій та інших  можливостей Інтернет-ресурсів; 
телеконференції, які проводиться на основі списків розсилки з використанням 
електронної пошти [1].

Отже, одним із найважливіших вимог, що суспільство висуває сьогодні до 
системи вищої освіти, є якість, доступність, економічність, технологічність, 
соціальна рівність, індивідуалізація. Тому вся система вищої освіти та 
учасники освітнього процесу перебудувалися на нову форму навчання, яка 
вимагає чимало часу і ресурсів для проведення занять в новому для всіх 
форматі – дистанційному.
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А. Харківська стверджує: «Загальновизнаним сьогодні є той факт, що зміни, 
які відбуваються у ЗВО України, докорінно перетворюють систему підготовки 
спеціалістів і, відповідно, істотно змінюють критерії її відповідності запитам 
сьогоднішнього суспільства» [3, с. 260].

Ці зміни, пов’язані із потужним впливом діджиталізації, глибоким 
проникненням інформаційно-цифрових технологій в усі аспекти життя 
сучасного суспільства, зумовили перетворення в організації освітньої 
діяльності, виникнення нових форм взаємодії її учасників, принципово нових 
моделей спілкування, комунікації викладача і студента. 

Педагогічна комунікація – це система взаємодії педагога зі здобувачами 
освіти, що відбувається за допомогою вербальних і невербальних засобів,  
комп’ютерного зв’язку з метою обміну інформацією, управління процесом, 
регулювання відносин тощо. 

Як система соціально-психологічної взаємодії викладача і студента, 
педагогічне спілкування спрямовується на створення оптимальних умов для 
спільної діяльності. У професійно-етичному аспекті вимагає від викладача 
морального досвіду, спеціальної підготовки технологічної взаємодії. За 
змістом і сферою функціонування має бути професійним, орієнтованим на 
виконання соціального замовлення – формування особистості студента, 
підготовка конкурентоспроможного фахівця [1].

Використовуючи сукупність вербальних, образотворчих, символічних 
засобів, педагогічна комунікація одночасно реалізує перцептивну та 
інтерактивну функції. Упорядковуючи взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 
вона може бути функціонально контактною і дистанційною, координаційною, 
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спонукальною. Специфічний синтез усіх характеристик виражається у змісті і 
характері взаємодії усіх учасників освітнього процесу [2]. 

Дистанційна форма навчання, як альтернатива у сфері освітніх послуг, нині 
набуває все більшої популярності. Індивідуалізований процес набуття знань, 
умінь і навичок відбувається через опосередковану взаємодію віддалених 
один від одного учасників освітнього процесу і організовується на базі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти здобувають 
знання віддалено, у зручний для них час і в обраному ними місці. Обмін 
інформацією супроводжується активною взаємодією суб’єктів у синхронному 
чи асинхронному режимі. 

Інтерактивна взаємодія викладачів і студентів, самостійна робота з 
матеріалами та інформаційними ресурсами не виключає вплив педагога. 
Однак його роль суттєво відрізняється від традиційної. Вона стає важливішою, 
а функції – ширшими. 

Ефективність педагогічної взаємодії у форматі дистанційної освіти варто 
розглядати, розуміючи особливості спілкування здобувачів освіти і педагогів. 

До уваги слід взяти такі аспекти: 
- інформація у процесі спілкування не тільки передається, але й формується, 

уточнюється; 
- вербальне спілкування реалізується у форматах фактичного, 

інформаційного, дискурсивного діалогу; 
- вербальне мовлення доповнюється невербальними засобами спілкування 

(паралінгвістичними, кінетичними, екстралінгвістичними, проксемічними, 
візуальними);

- інтерактивне спілкування виявляється у процесі спільної діяльності;
- налагодження спілкування можливе за умови взаєморозуміння, тісного 

співробітництва, бажання співпрацювати.  
Дистанційне навчання передбачає такі комунікаційні зв’язки викладача і 

здобувача освіти: надання інформації, нових знань; контроль за успішністю 
засвоєння матеріалу; консультування студентів; інтерактивна співпраця; 
коригування помилок, доповнення, уточнення інформації.

Роль викладача зводиться до тьюторства: він організовує відповідне 
середовище, керує освітнім процесом, забезпечує отримання знань, умінь і 
навичок, особистий розвиток здобувачів освіти, здійснює супровід діяльності 
студента. 

Тьютор – не лише носій інформації, він помічник в організації самостійного 
навчання студента, дослідник, режисер, фасилітатор, модератор, менеджер. 
Через спілкування у діалозі, він дізнається про потреби здобувачів освіти, 
розуміння ними матеріалу, орієнтує на конкретну частину курсу, налагоджує 
(за потреби) роботу у групах, моделює тип і зміст комунікацій. Розуміючи 
важливі елементи організації дистанційного навчання – зміст, підтримка, 
пізнавальна активність – спонукає студентів ділитися успіхами, сумнівами, 
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долати проблеми, разом обмірковувати стратегію діяльності. Особливість 
викладача-тьютора – застосування педагогічних методик не у звичній аудиторії 
з групою присутніх студентів, а робота в унікальному середовищі. Успішне, 
продуктивне керування навчанням студентів – ключова вимога до тьютора. 
Уміле поєднання аудиторного досвіду роботи педагога з комп’ютерними 
уміннями, інформаційно-цифровими технологіями допоможе викладачеві 
навчитися керувати дистанційним навчанням.  

Підтримку дистанційного навчання студентів викладач здійснює, коли 
регулярно спілкується з ними; пропонує детальний навчальний план та 
надає інструкції для роботи групи; особистим прикладом стимулює участь у 
дискусіях; зосереджує увагу на проблемних питаннях; виявляє зацікавленість 
навчальним матеріалом; доброзичливо налаштований до усіх здобувачів 
освіти; конструктивно вибудовує діалог; відгукується на коментарі, побажання, 
пропозиції студентів. 

Успіх діяльності викладача-тьютора визначається створенням такого 
оточення, в якому учасники освітнього процесу вмотивовані до вивчення 
навчального матеріалу, сумісно генерують ідеї і рухаються до набуття 
практичних умінь і навичок.

Реалізація у закладах фахової передвищої освіти дистанційного навчання, 
інтерес до якого зростає, потребує професійної майстерності викладача, 
особливих умінь педагогічної комунікації. Здатність і вміння педагога 
самонавчатись та самовдосконалюватись залишається важливою умовою 
якісного виконання професійних функцій.

Література:

1. Гаркавенко Н. В., Доскач С. С. Психологічний аналіз педагогічної 
взаємодії викладачів зі студентами в умовах європейського освітнього 
простору. Modern scientific researches. Yolnat PE, Minsk, Belarus, 2018. Issue № 
3. Vol. 2, March. рр. 43–52.

2. Когут І. В. Визначення базисних компетенцій у структурі професійно-
педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога. 
Освітологічний дискурс. 2014. № 2. С. 63–73.

3. Харківська А. А. Особливості управління організаційною культурою 
вищого навчального закладу. Вісник Запорізького національного університету. 
Педагогічні науки. 2014. № 2 (23). С. 258–264.



226

МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ У ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРА 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Тадля О.М.,
старший викладач, 

заступник декана факультету івент-менеджменту і шоу-бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв

У соціокультурній сфері широкого поширення набули проектні форми 
культурно-мистецької діяльності. Зокрема, М. Поплавський описуючи 
феномен проектної діяльності («crossover point») додержується поглядів, 
що термін «проект», «запозичений із технічних дисциплін у практиці 
художнього ринку він набув нового сенсу: це не лише план, а й задум, 
підготовка і втілення в різних форматах «споживання» художнього твору. Так 
етимологія слова часом всебічно відтворює основні змісти буття ...» (2019, 
с. 251). За визначенням англійської асоціації проект-менеджерів, проект – це 
«окреме підприємство з визначеними цілями, які враховують вимоги до часу, 
вартості та якості результатів, що досягаються» (2000, с. 12). У британському 
стандарті BS 6079-1:2000 термін «проект» визначається як «унікальна 
сукупність скоординованих дій (робіт) з певними початком і закінченням, 
що здійснюється певною особою або підприємством для досягнення мети у 
завчасно визначені терміни, витрати та параметри виконання» (2000, с. 4). Р. 
Арчибальд визначає проект як «комплекс зусиль, які здійснюються з метою 
одержання визначених унікальних результатів у межах відведеного часу і в 
рамках узгодженого бюджету, що виділяється на фінансування ресурсів, які 
використовуються під час реалізації проекту» (2017, с. 18). 

Таким чином, із наведених вище визначень можна зробити висновок, 
щодо ознак, які є спільними для всіх проектів: направленість на досягнення 
конкретних цілей; координоване виконання певних узгоджених дій; обмеження 
за часом і ресурсами; унікальність ідеї та реалізація задуму, що здійснюється 
певною особою чи організацією, тобто проектною командою. 

Якщо охарактеризувати соціокультурну діяльність, а ми її кваліфікуємо 
як процес, спрямований на створення середовища, де використовуються 
технології створення проекту, які, своєю чергою, задовольняють специфічні 
потреби людини, або групи людей у спілкуванні, культурі, мистецтві, 
творчості, дозвіллі, й мають значення не тільки для окремої особистості, але 
для суспільства в цілому. 

Г. Новикова підкреслює, «що соціально-культурні технології являють собою 
педагогічні системи послідовних алгоритмічних організаційно-управлінських 
дій, функціонування особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, спрямованих на досягнення запланованих результатів» (2006, с. 13). 

С. Костилев (2014) пропонує наступні види у класифікації соціально-
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культурних технологій: «організаційно-розпорядчі; маркетингові; освітні та 
професійно-орієнтовані; творчо розвиваючі, що формують; комунікативні; 
реклами і громадських зв’язків; event-технології; publicity-технології». O. 
Костюченко зазначає що «фактором успішності в управлінні проектною 
діяльністю, яка спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою 
ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, ресурсів і якості 
кінцевих результатів є формування цілісної системи професійної готовності 
майбутнього менеджера соціокультурної сфери» (2017, с. 40). 

Таким чином, творчий і комерційний успіх проектів у соціокультурній сфері 
багато в чому залежить від ефективного керівництва, розробленої стратегії 
організації, постановки реальних цілей та завдань, прийняття оптимальних 
рішень, вивчення ринку, конкурентоспроможності, підбору кадрів. 

Менеджмент соціокультурної сфери сьогодні розглядається як один з 
функціонально-рольових видів діяльності, пов’язаний з процесами відбору, 
зберігання, виробництва й поширення культурних цінностей. Функції 
менеджера соціокультурної сфери мають ряд особливостей, які проявляються 
у змісті діяльності, що дозволяє використовувати технології, співробітництво, 
фінансові ресурси, методи конкуренції, інноваційні, креативні механізми 
управління виробництвом продукту на ринку культурних послуг, що включає 
процес створення і поширення художньої продукції. 

На думку Н. Бахмут, «модель професійної підготовки менеджера 
соціокультурної діяльності, що виконує (соціальну, комунікативну, 
професійну, інтегративну, соціальну, економічну, культурологічну функції), 
має містити такі компоненти: мотиваційний, змістовний, процесуальний, 
науково-методичний, оціночно-результативний і забезпечує безперервність і 
закінченість процесу формування професіоналізму діяльності, виражені через 
інтегровані і диференційовані знання, способи професійної діяльності» (2019, 
с. 20). «Для нинішнього покоління керівників, зазначає, – М.Бриль, – стає 
актуальною наявність нечіткого, інтерактивного, креативно-конструктивного, 
системного мислення, яке можна було б назвати позитивним та правильним, 
що долає перешкоди і бар’єри, які ми встановлюємо самі собі і які виникають 
у світі, де частіше проявляються хаос і безладдя. Завдання менеджера – 
формувати в собі ресурси для заохочення як групової, так й індивідуальної 
творчості, джерело яких у психологічному менеджменті – професійній 
рефлексії та саморозвитку» (2018, с. 51). У баченні С.Калаур, О.Сорока, 
впровадження системного підходу, «насамперед, пов’язане з нагальною 
необхідністю внесення кардинальних змін у її пріоритетні орієнтири, що в 
практичному сенсі передбачаю подолання формалізму в засвоєнні знань та 
виробленні самостійності в пізнавальній діяльності студентів спеціальності 
менеджмент соціокультурної діяльності» (2019, с. 238).

Таким чином, технології управління в діяльності менеджера 
соціокультурної сфери проявляються в тому, що: зміст діяльності менеджера 
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дозволяє використовувати широкий діапазон видів і форм управління; на 
основі взаємної зацікавленості здійснюється співробітництво й залучаються 
можливості різноманітних матеріально-технічних і фінансових ресурсів; 
застосовуються методи конкуренції за реалізацію комерційних та соціальних 
проектів, з отримання бюджетних та позабюджетних коштів; здійснюється 
пошук нових інноваційних механізмів управління; засвоюються нові знання 
і уміння у сфері управління, економіки і права. 

Однак, проектні технології в соціокультурній сфері мають і ряд 
властивостей, специфічних саме для цього виду творчої діяльності. Термін 
«проект» «у контексті мистецької практики розуміється не лише як результат 
оригінального плану, а як унікальна сукупність скоординованих дій, 
спрямованих на досягнення конкретної культуротворчої, естетико-художньої 
мети» (Поплавський, 2019, с. 253).

У дослідженні поняття «мистецький проект» К. Давидовський визначає ряд 
параметрів і особливостей: народження нового прогресивного мистецького 
задуму; наявність сприятливих умов для впровадження нових мистецьких 
ініціатив; створення прецеденту історичного «ексцесу» – оприлюднення 
раніше невідомого, проте значного факту, здатного зацікавити культурно-
мистецьке середовище, або народження принципово нової, актуальної та 
сучасної концепції культурного заходу; наявність лідера мистецького проекту; 
визначення чіткої (саме мистецького спрямування) мети і завдань проекту; 
визначення (вибір) певного часу для проведення заходу, що повторюється 
періодично й зумовлений найбільш сприятливими обставинами, передусім – 
соціальними; формування «своєї» аудиторії тривалого мистецького проекту»; 
підтримка мистецького проекту відповідними владними структурами; 
диверсифікація джерел фінансування мистецького проекту; для тривалого 
існування мистецького проекту необхідно створити суспільний і міжнародний 
резонанс першого ж заходу проекту, широкий розголос його в мас-медіа (2014, 
с. 109-110).

Таким чином, мистецький проект – це своєрідна відповідь на «соціальне 
замовлення» суспільства, відгук у художній формі на те чи інше соціальне 
явище. Розроблений мистецький проект допомагає менеджеру соціокультурної 
сфери уникнути багатьох неточностей при його реалізації. У ньому гнучко 
поєднуються творчі, технічні, фінансові й ринкові аспекти діяльності. 

В. Любарець підкреслює «сучасні вимоги до змісту підготовки менеджера 
соціально-культурної діяльності, обумовлені, з одного боку, тенденціями 
розвитку суспільства і його духовної сфери, а з іншого – нормативними 
документами, що регламентують порядок і зміст освітнього процесу для 
управлінських кадрів в соціально-культурній сфері» (2018, с. 12).

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що: майбутні менеджери 
соціокультурної сфери повинні упевнено орієнтуватися в сучасному 
суспільному просторі актуальних потреб, оцінювати і складати бізнес-
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плани, стратегію просування товару, або самому орієнтувати ринок під свої 
індивідуальні цінності; аналізувати інформаційні матеріали, вміти інформацію 
перетворити у бізнес, або громадські проекти, застосовуючи при цьому 
принципи формування, функціонування системи управління, професійний 
досвід, технології, фінанси і правові складові для розвитку організації, а також 
використовувати технології у втіленні мистецького проекту. 

Однак проектні технології в сфері культури і мистецтва мають і ряд 
особливостей, характерних саме для цього виду творчої діяльності. У ньому 
гнучко поєднуються творчі, технічні, фінансові і ринкові аспекти діяльності: 
мистецький проект служить підставою для передбачуваної творчої роботи і 
дає оцінку результатам діяльності за певний період; стає документом, який 
визначає курс дій і форми управління ними, а також контроль по реалізації 
різних форм діяльності; може слугувати  потужним інструментом знаходження 
фінансування; демонструє готовність розробників йти на ризик і є розгорнутим 
документом, забезпечуючи успіх; є інструментом самонавчання, оскільки 
його розробка є безперервний процес пізнання і самопізнання.

Таким чином, розроблений мистецький проект допомагає менеджеру 
соціокультурної сфери уникнути багатьох помилок при його реалізації, обійти 
«підводні камені» в непередбачуваному світі конкуренції, знайти відповіді на 
багато питань, пов’язаних з його розробкою і реалізацією.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Неженець Г.О.,
студентка групи ПУА-19-1М,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах загострення оздоровчих, 
соціальних, політичних проблем стан здоров’я організму людини стає об’єктом 
дослідження в багатьох галузях науки і практики, в тому числі і в практиці 
публічного управління. Успішність оздоровлення людини значною мірою 
залежить від розуміння сутності здоров’я, чинників і процесів, які формують 
цей стан. Здоров’я є складним динамічним процесом, тісно пов’язаним зі 
способом життя людини. Сутність культури здоров’я полягає в глибокому й 
усвідомленому засвоєнні необхідних знань, цінностей, коли вони набувають 
особистісного змісту, стають мотивом поведінки, формують здоровий спосіб 
життя. Культуру здоров’я можна визначити як систему життєвих цінностей, 
основою яких є знання про здоров’я, що зумовлює ціннісне ставлення як до 
власного здоров’я, так і здоров’я оточуючих. Особливо роль культури здоров’я 
зростає зараз в умовах пандемії. Людина має розуміти цінність свого здоров’я 
і здоров’я оточуючих. Актуальність для людства пошуку способів збереження 
здоров’я висуває цю проблематику на одне з головних місць не тільки в 
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медичній, а й у науці управління. Це зумовлено тим, що наука управління 
може надати механізми залучення громадян до цінності «здоров’я» як форми 
культури. Здоров’я людини, його формування, збереження і зміцнення 
є проблемою, яка має велику історію і, мабуть що, нескінченно матиме 
актуальність і в майбутньому, оскільки сама людина є об’єктом безмежного 
пізнання. Здоров’я можна віднести до вічних цінностей, які не втрачають 
свого значення з плином часу. Витоки дослідження здоров’я людини сягають 
у давнину тисячоліть. Цей процес тісно пов’язаний з розвитком медицини, 
яка первісно була органічно вбудована у філософське осягнення людиною 
власного буття, природи і являла собою одну із форм взаємодії із ними. 

Для визначення поняття «культура здоров’я» проаналізуємо сутність і 
зміст його опорних понять «культура» та «здоров’я».

Незважаючи на різноманітність визначень культури, в них можна виділити 
синтезуюче ядро, що об’єднує різні точки зору. Таким ядром виступає саме 
слово «культура», що походить від латинського cultura і в перекладі означає 
обробіток, вирощування, догляд. Первісно це стосувалося землеробської 
праці. Згодом термін почав уживатися в ширшому значенні.

Термін «культура» у початковому його тлумаченні не позначав якогось 
особливого предмета, стану або змісту. Він був пов’язаний з уявленням про дію, 
зусилля, спрямовані на зміну чогось і тому вживався з певним доповненням, 
позначаючи завжди культуру чогось: культуру духу, культуру розуму, культуру 
здоров’я тощо. Разом з терміном «культура» прояснимо тлумачення та зміст 
терміну «здоров’я». У наш час нараховується близько 300 визначень поняття 
«здоров’я». Саме тому прийнятного для всіх визначення терміну «здоров’я» 
поки що не існує.

Найбільш розповсюдженим є визначення стану здоров’я, сформульованого 
фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я (1948р.), які вважають, що 
здоров’я – це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів.

Нова концепція терміну здоров’я розроблена робочою групою ВООЗ дещо 
по іншому трактує цей феномен: «Здоров’я – це ступінь здатності індивіда 
чи групи, з одного боку, реалізувати свої прагнення і задовольняти потреби, 
а з другого, змінювати середовище чи кооперуватися з ним. Тому здоров’я 
розглядається як ресурс, а не мета життя».

Так, термін «культура здоров’я» був уведений у 80-х роках ХХ століття і 
трактувався як  це важливий складовий компонент загальної культури людини, 
що визначає формування, збереження та зміцнення її здоров’я. Елементом 
культури здоров’я є уважне і правильне ставлення людини до самої себе, 
прагнення до самопізнання, формування, розвитку і самовдосконалення своєї 
особистості.

У суспільстві проблема культури здоров’я не існує окремо від проблеми 
людини, оскільки виникає разом з людиною і видозмінюється відповідно до 
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людської культури. Культура і людина – поняття невід’ємні. Культура стає 
внутрішнім багатством індивіда і має свій вияв у повсякденних діях і поведінці. 
Культура здоров’я залежить від рівня загальної культури як системи знань, 
здібностей, поглядів, моральних норм, духовних цінностей. В даній системі 
вирішальну роль відіграють знання і духовні цінності, які виконують роль 
повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності, визначають 
поведінку людини. 

Нині більшість країн світу стоять перед серйозними проблемами в 
галузі охорони здоров’я, які пов’язані з пандемією, і здавалося б на другий 
план відійшли демографічні проблеми, посилення соціально-економічної 
нерівності, дефіцит ресурсів тощо. Саме тому експерти ВООЗ, у співпраці 
з представниками сфери охорони здоров’я, закликають керівництво країн 
до запровадження державних програм боротьби з COVID-19, збереження 
здоров’я населення та доступності послуг в умовах пандемії. Крім суто 
медичних заходів вкрай важливим є усвідомлення громадянами цінності 
здоров’я. Світова спільнота робить спроби об’єднати зусилля задля подолання 
цієї глобальної проблеми, спрогнозувати майбутнє людства, уникнути загроз 
його існуванню. Ця глобальна проблема стосуються життєвих інтересів усього 
людства, набуває всесвітнього характеру, а її вирішення має забезпечити 
подальший суспільний прогрес. 

Епідемії інфекційних хвороб і формування стійкості до ліків – це головні 
пандемічні загрози для здоров’я в найближчі роки. Спалах COVID-19 
продемонстрував, що систему раннього виявлення інфекційних захворювань 
треба вдосконалити, оскільки урбаністичний стиль життя та подорожі 
сприяють появі нових епідемій. Виявилося, що COVID-19 поширюється 
швидше, ніж учені накопичують наукову інформацію про нього, і це викликає 
головне занепокоєння. Ситуація вимагає солідарної міжнародної реакції. 
Крім того сучасна пандемія супроводжується поширеною «інфодемією» та 
очікуваною прийдешньою «епідемією» паніки, передбачувано спричиняючи 
суспільні психологічні реакції, такі як напруга, тривога та страх, втрата 
орієнтирів і планів на майбутнє, що може призводити до гострої реакції на 
стрес, посттравматичного стресового розладу, депресії, інших емоційних 
розладів, і як наслідку - зростання аутоагресивних дій аж до суїциду. Це 
має серйозні згубні наслідки для життєдіяльності, соціального життя, 
економічного ландшафту та політичної стабільності. 

Основною сутністю процесу формування культури здоров’я на 
державному рівні є: спеціально організований державою цілеспрямований 
процес в результаті якого відбувається розвиток особистості, її становлення, 
набуття сукупності стійких властивостей та якостей. Формування культури 
здоров’я громадян необхідно здійснювати шляхом наукового обґрунтування 
та ознайомлення їх із сучасними досягненнями людства у галузях культури, 
медицини, валеології, екології тощо.
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Сьогодні існує декілька різних трактовок поняття «безпека», в залежності 
від галузі яка розглядає це питання (правознавство, політологія, філософія, 
біологія тощо). Походження терміну «безпека» не має чіткої хронології. Так, 
за часів античності поняття «безпека», що його вживав Платон, тлумачилось 
як відсутність небезпеки чи зла для людини. Цицерон головну функцію 
безпеки розглядав крізь призму прагнення людини «захищати власне життя». 
У період середньовіччя під безпекою розуміли спокійний стан духу людини, 
який давав можливість відчувати себе захищеним від будь-якої небезпеки. 
При цьому в такому значенні цей термін у лексиці народів Європи до початку 
Нової історії використовувався нечасто. Лише в XVII-XVIII ст. завдяки 
філософським концепціям Ж-Ж. Руссо, Б. Спінози вживання поняття і 
терміну «безпека» значно поширилось. В узагальненому значенні зміст цього 
поняття ототожнювався зі станом спокою, що виникає в результаті відсутності 
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реальної небезпеки як фізичної, так і моральної. Будемо вважати, що «безпека» 
- це стан, ситуація спокою, що з’являється в результаті відсутності реальної 
небезпеки, а також умови, що сприяють утворенню такої ситуації.

Глобальна інформатизація суспільства, стрімкий розвиток інформаційної 
техніки й нових інформаційних технологій, збільшення потреб суспільства 
в різноманітних інформаційних послугах, привело до появи нового виду 
економіки – інформаційної. Темпи росту інформаційних ресурсів перекрили 
темпи зростання інформаційних потреб людини. Людство стикнулось з 
проблемою засвоєння ними зростаючого обсягу інформації. Це зумовило 
виникнення нових загроз безпеці людини. Виникла потреба визначити суть 
поняття «інформаційна безпека».

Поняття інформаційної безпеки можна разглядати у декількох ракурсах. 
По-перше, це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який 
забезпечує його формування, використання й розвиток в інтересах громадян, 
організацій, держави. По-друге, інформаційна безпека – це стан захищеності 
потреб в інформації особи, суспільства й держави, при якому забезпечується 
їхнє існування та прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх 
і зовнішніх інформаційних загроз. Тобто в уявленнях про інформаційну 
безпеку акцент робиться передусім на почуттях та переживаннях, пов’язаних 
із становищем людини на даний момент та її перспективами на майбутнє. 
В перспективі людство має навчитися безпечно існувати в інформаційному 
суспільстві. 

Інформаційне суспільство – це новий етап розвитку людства, в якому 
будь-яка людина за допомогою інформаційнo-комунікаційних технологій 
може отримувати, переробляти та розповсюджувати інформацію, а держава 
повинна забезпечувати якісний рівень інформатизації усіх галузей.

В літературі такий термін як «інформаційне суспільство» з’явився в 
60х рр. ХХ ст. Припускають, що термін виник у Японії завдяки професору 
Токійського технологічного інституту Ю.Хаяшн. Відповідно до іншої версії, 
термін «інформаційного суспільства» ввели у науковий обіг одночасно 
американські та японські науковці Т.Умеасо та Ф.Махлуп, які досліджували 
динаміку розвитку наукоємних виробництв на початку 60 років минулого 
століття. В інформаційному суспільстві: поняття «інформація» набуває нового 
значення; інформаційні та телекомунікаційні системи проникають в усі 
сфери життя людини; є загальний доступ до мережі Інтернет; відбуваються 
зміни, пов’язані із зайнятістю населення; створюються новинно-мережевні 
субкультури, що притаманні віртуальним відносинам; виникають специфічні 
суспільні інститути, що відповідають новим інформаційним відносинам у 
суспільстві. Тобто у центрі інформаційного суспільства є людина, інформація, 
інформаційнo-комунікаційні технології та інформаційні ресурси, усі процеси, 
що відбуваються в суспільстві, наприклад виробництво товарів та послуг, 
їх розподіл, збут, створення і використання новітніх технологій ніяк не 
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можуть існувати без використання інформації. Результатом цього є тотальна 
залежність людини від інформації. Інформаційна залежність визначається 
як залежність від надмірно частого споживання інформації з будь-яких 
доступних людині джерел. Виникає вона завдяки взаємодії двох факторів: 
1) значний потік інформації, яку неможливо засвоїти і проаналізувати; 
2) пристосування до життя в цьому потоці. Тобто виникає потреба в 
постійному отриманні інформації, що і являється інформаційною залежністю. 
Прикладами інформаційної залежності можуть бути неконтрольовані пошуки 
інформації без необхідності, надмірне захоплення онлайн-іграми, спілкування 
в соціальних мережах тощо.

Через недостатню вивченість такого роду залежності фахівці не 
виділяють інформаційну залежність в розряд захворювань, так як вона 
володіє широкою симптоматикою і під неї можуть потрапити люди, які 
просто працюють з інформацією, створюють онлайн-ігри, спілкуються в 
соціальних мережах задля виконання своєї роботи тощо. Однак на сьогодні 
вдалося систематизувати види інформаційних залежностей, основними з 
яких є наступні: Інтернет-залежність (нав’язливе бажання підключитися 
до мережі Інтернет і нездатність вчасно відключитися від нього); ігрова 
залежність ( виявляється в нав’язливому захопленні комп’ютерними іграми); 
комп’ютерна залежність (людині абсолютно все одно, яку роботу виконувати 
на комп’ютері); комунікативна залежність (залежність від використання 
мобільного телефону); нав’язливий веб-серфінг ( нескінченні подорожі по 
мережі Інтернет, безглуздий перехід по посиланнях від однієї сторінки на 
іншу); пристрасть до віртуального спілкування ( постійна участь в чатах, 
веб-форумах, соціальних мережах, надмірність знайомих і друзів в Мережі). 
Найчастіше жертвами інформаційної залежності стають підлітки, які не 
бачить загрози в надмірному захопленні інформаційними технологіями, 
проте вже через деякий час інтенсивного і неконтрольованого використання 
інформаційних гаджетів можуть спостерігатися розлад сну, різкі зміни в 
настрої , відсутність апетиту, підвищена збудливість і нервозність. Не менш 
негативним фактором є і те, що володіючи подібною залежністю, людина 
може нашкодити собі не тільки самим фактом надлишку інформації, але і 
конкретної негативною інформацією, розташованої в Мережі. Профілактика 
інформаційної залежності полягає в використанні інформаційних технологій 
по суті, а також у формуванні у людини інформаційної культури.

Інформаційна культура – це сфера культури, пов’язана з функціонуванням 
інформатизації в суспільстві і формуванням інформаційних якостей 
особистості. З одного боку, це певний рівень знань, що дозволяє людині вільно 
орієнтуватися в інформаційному просторі і сприяти інформаційній взаємодії, 
з другого – це новий тип мислення, який генерується в результаті вивільнення 
людини від буденної інформаційно-інтелектуальної діяльності. 

Передбачити всі можливі загрози особистості в інформаційному 
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суспільстві неможливо, оскільки вони здатні змінювати свої зміст та динаміку. 
Інформаційна культура як новий тип спілкування, дасть можливість вільного 
вибору людиною оптимального обсягу інформації, усвідомленої орієнтації 
в інформаційному просторі. Крім того на державному рівні політику 
інформаційної безпеки необхідно спрямовувати не на пошук відповіді на 
певну загрозу, а на створення таких умов функціонування інформаційної 
сфери, за яких особистість буде несприйнятливою до можливих негативних 
впливів.
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Сьогодні людство зіткнулося з тотальної самоізоляції протягом довгого 
періоду. Пандемія COVID-19 спричинить зміни, що змусять говорити про 
світ «до» і «після» - прогнозують дослідники економіки, соціуму та політики, 
порівнюючи епідемію з терористичними актами в США 11 вересня 2001 
року та світовою фінансовою кризою 2008-го. В умовах пандемії актуальною 
постала проблема організації дистанційного навчання у закладах вищої 
освіти. За даними Статистичного інституту ЮНЕСКО 190 країн світу на 
загальнодержавному рівні закрили заклади освіти у зв’язку з пандемією 
COVID-19. Відповідно більше 1,5 мільярда здобувачів освіти змушені були 
переходити на дистанційну форму навчання. В Україні їх кількість складає 
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більше 6,5 мільйонів осіб. Батьки, вчителі та викладачі зіштовхнулися з 
проблемою ефективної організації дистанційного навчання. 

Про певні наслідки можна буде дізнатися лише потім, деякі явища вже – 
очевидна реальність: інфодемія, тобто, лавина дезінформації, нагнітання й 
залякування, псевдонаукові поради та інтерпретації, що серйозно ускладнює 
зупинення та подолання хвороби; економічний спад, у ситуації зовнішньої 
самоізоляції держав та введення внутрішніх карантинних режимів, що може 
збільшити нерівність і посилити вразливість для багатьох країн; призупинення 
на невизначений час широкого кола традиційних свобод; використовування 
надзвичайного стану у якості нормальної практики для урядів; стан страху, 
який перетворюється на справжню потребу в ситуаціях колективної паніки для 
людей яким епідемія створює ідеальний привід. Зокрема ЮНЕСКО визначає 
такі негативні наслідки, щодо масового закриття закладів освіти: перерване 
навчання, що позбавляє здобувачів освіти багатьох можливостей у зростанні і 
розвитку; стресова ситуація для викладачів і батьків; соціальна ізоляція. 

Поряд з цими негативними наслідками, позитивним є унікальний 
випадок тотальної практики роботи і навчання вдома, тобто дистанційно. 
Державна служба якості освіти провела опитування науково-педагогічних 
працівників та студентів закладів вищої освіти України щодо питань, 
пов’язаних із використанням технологій дистанційного навчання в умовах 
карантину. За даними опитування працюючи дистанційно здобувачі вищої 
освіти стикаються з наступними труднощами: недосконалість сервісів для 
дистанційного навчання, нестабільний Інтернет, нерозуміння що саме та як 
необхідно виконувати, відсутність необхідного матеріалу тощо. 

Звичайно ми ще не в повній мірі оцінили наслідки дистанційного навчання, 
але очевидно, що ми не були готові до його введення. Особливо це стосується 
військової освіти через певну її специфіку. Насамперед, вона є складовою 
частиною державної освіти. Представляє собою процес становлення 
особистості. Однак, військова освіта формує особливу особистість - 
військового фахівця. Він повинен бути здатним займатися військовою 
діяльністю. Очевидно, що для військової освіти властиві компоненти як 
цивільної освіти, так і специфічні, характерні тільки для військової освіти. 
Характерною відмінною ознакою системи військової освіти на сучасному 
етапі є те, що вона повинна забезпечити підготовку військових фахівців 
із високим рівнем професіоналізму, компетентностей, здатних з високою 
ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони України, 
забезпечення національної безпеки, самостійного засвоєння знань, прийняття 
оптимальних рішень в нестандартних умовах. Огляд організації навчання 
в закладах військової освіти дає підстави для ствердження, що система 
військової освіти потребує очної присутності курсантів (слухачів), але разом 
з тим вимагає перебудови в умовах пандемії. І насамперед, це впровадження 
дистанційного навчання у ВВНЗ України. Так низка освітніх компонентів, 
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які входять до циклу загальної підготовки освітніх (освітньо-професійних) 
програм підготовки військових фахівців можуть викладатися здобувачам 
вищої освіти дистанційно, зокрема дисципліни гуманітарної та соціально-
економічної підготовки, природничо-наукової підготовки та деякі дисципліни 
базової підготовки. На сьогодні, впровадження дистанційного навчання 
супроводжується рядом труднощів, пов’язаних із певною неготовністю 
до цього науково-педагогічних, інженерних та інших працівників освітніх 
установ. Можливо це зумовлено проблемою низького рівня технологізації 
процесів проектування, розробки дистанційних курсів та впровадження 
дистанційного навчання в систему військової освіти України. А можливо до 
останнього часу неактуальністю такого виду навчання.

Викладачам закладів освіти варто скористатися рекомендаціями ЮНЕСКО 
щодо організації дистанційного навчання учнів в умовах пандемії. Зокрема 
такими:

1. Проаналізувати ступінь своєї підготовки і вибрати найбільш зручні 
інструменти (обрані інструменти можуть варіюватись від інтегрованих 
платформ цифрового навчання до мовлення через радіо і телебачення).

2. Забезпечити інклюзивність програм дистанційного навчання (можливість 
надання пристроїв у тимчасове користування здобувачам освіти).

3. Приділити увагу вирішенню психосоціальних проблем до початку 
навчання.

4. Обрати інструменти, які доступні для більшості здобувачів освіти.
5. Встановити власні правила дистанційного навчання і контролю.
6. Налагодити обмін досвідом та обговорення стратегій подолання 

труднощів, що виникають під час організації дистанційного навчання .
Крім того, доцільно прислухатися до пропозицій, що  висловили студенти, 

щодо удосконалення дистанційного навчання: організація прямої трансляції 
відеолекцій та семінарів; отримання лекційного відеоматеріалу на випадок 
технічних проблем, які досить часто виникають під час відеотрансляції; 
створення онлайн платформи, веб-сайту із постійним розміщенням інформації 
про заняття; створення онлайн-тестів, з метою оперативної перевірки рівня 
знань студентів, та заощадження часу для оцінювання.

Коронавірус дійсно підняв багато важливих проблем щодо дистанційного 
навчання у вищій освіті. І для того, щоб перетворити проблеми на можливості, 
заклади освіти мають пильно моніторити, наскільки ефективно вони 
реалізують дистанційне навчання (у тому числі отримувати якісний зворотній 
зв’язок і від викладачів, і від студентів); мають фіксувати й аналізувати як 
недоліки, так і хороші практики, обмінюватися досвідом з іншими ЗВО. Зараз 
дистанційне навчання відбувається вимушено, хоча насправді воно збільшує 
доступність освіти, і змішане навчання, – поєднання дистанційної і очної 
форм, – може стати нашим майбутнім. Для цього ми маємо активно працювати 
і забезпечити якість такої освіти.
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РОЗВИТОК АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
В УКРАЇНІ

Постолов М.Ю.,
студент групи ПУА-19-1М,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

В Україні створено систему антикорупційного законодавства, яка охоплює 
всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових 
актів. У цілому основу антикорупційного законодавства України утворюють 
наступні акти законодавства: Конституція України; Кримінальний кодекс 
України; Кодекс України про адміністративні правопорушення. Наведений 
перелік не є вичерпним і включає лише основні нормативно-правові акти у 
сфері запобігання і виявлення корупції. 

Система антикорупційного законодавства України - це система спеціальних 
нормативних актів, предметом правового регулювання яких є суспільні 
відносини, що складаються в різних сферах життя з приводу визначення 
корупційних проявів, формулювання заходів попередження і запобігання ним, 
створення системи антикорупційних органів та суб’єктів протидії корупції, 
окреслення діянь, які створюють склад корупційних правопорушень і 
встановлення норм, які передбачають юридичну відповідальність за вчинення 
корупційних діянь. 

Систему, як відомо, утворюють різні акти, які мають чітку ієрархію. До 
системи антикорупційного законодавства входять як національні нормативні 
акти, так і міжнародні, згода на визнання та обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України (ратифіковані). 
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Основним нормативним актом з питань боротьби з корупцією з числа 
міжнародних є Конвенція ООН проти корупції, прийняття 31.10.2003 р. 
Цей акт є основоположним, оскільки формулює найбільш загальні та 
універсальні положення і напрями боротьби з корупцією, визначає поняття 
корупції і основні заходи протидії цьому явищу. Важливим цей акт робить 
і те, що він прийнятий Організацією об’єднаних націй. Це найвпливовіша 
і найавторитетніша організація, яка за допомогою Конвенції намагається 
привернути увагу до проблеми корупції і пропонує всім державам, які цього 
забажають, об’єднати зусилля у боротьбі та протидії цьому явищу. Іншим 
міжнародним актом є Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 
корупцією (ETS 173), яку було підписано 27.01.1999 р. Цей документ містить 
норми, які визначають основи кримінальної відповідальності за корупційні 
правопорушення, визначає основні склади кримінально-караних корупційних 
правопорушень і санкції, які можуть бути застосовані за їх вчинення, а також 
основні форми і напрями міжнародного співробітництва в сфері кримінального 
переслідування за корупційні правопорушення. 

Щодо національного законодавства. На сьогодні має цілу низку 
нормативних актів, предметом правового регулювання яких є прояви корупції 
і корупційні діяння. До них відносяться: Антикорупційна стратегія та Закон 
України «Про запобігання корупції».

Це два концептуальних для нашої держави акти. Вони є визначальними і 
фактично створюють основоположні засади антикорупційної діяльності. 

Реформування антикорупційного законодавства є логічним наслідком 
інтеграційних процесів України, засобом реалізації зобов’язань перед світовою 
спільнотою, покликане продовжити імплементацію передового міжнародного 
досвіду у сфері запобігання та протидії корупції.

На міжнародному рівні Україна сприймається як країна, значним чином 
вражена корупцією, при цьому вказана проблема поширена практично 
по всій державі, як на центральному, так і на місцевому рівнях. Корупція 
лишається одним з негативних соціальних явищ, що турбує українське 
суспільство і державу. Боротьба з корупцією є одним з пріоритетів, що не 
втрачає свого значення довгі роки. На викорінення корупції була спрямована 
Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки, що визначила більш високий 
рівень відповідальності органів державної влади та посадових осіб в реалізації 
державної антикорупційної політики. 

Україна здійснила перші кроки до масштабних антикорупційних реформ.
За результатами першого, другого і третього раундів оцінювання Групи 

держав проти корупції (GRECO) Україна не має невиконаних рекомендацій. 
Однак реалізація завдань Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки не була 
завершена в повному обсязі. Переважна частина передбачених в ній заходів 
мала недостатній рівень їх практичного втілення. 

Невиконані завдання та заходи з їх реалізації були перенесені до 
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Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки. 
За період з 2014 по 2020 роки в напрямку удосконалення антикорупційного 

законодавства пройдений значний шлях і зроблено багато того, що вимагали 
як міжнародні організації, так і реалії сучасного часу. Те, що зроблено в 
Україні сьогодні, було ключовими рекомендаціями Групи держав проти 
корупції (GRECO) та ЄС, які включали в себе: утворення антикорупційних 
інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення 
систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності 
походження активів посадовців. 

В березні 2020 року були прийняті зміни в антикорупційному законодавстві, 
які стосуються подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. В офіційному друкованому виданні 
Верховної Ради України «Голос України» (випуск від 17.03.2020 №51(7308)) 
опубліковано Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)». Вказаним 
законодавчим актом серед іншого внесено зміни до Закону України «Про 
запобігання корупції» згідно з якими у 2020 році термін подання декларацій 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (щорічних та декларацій після звільнення), продовжено до 01 
червня 2020 року. 20.03.2020 набрав чинності Закону України від 04 березня 
2020 року № 524-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції». 

У зв’язку із закінченням терміну дії Антикорупційної стратегії необхідно 
ухвалити новий стратегічний документ, який би визначив першочергові заходи 
із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для подальшого 
проведення реформи у цій сфері. Прийнято проект Антикорупційної програми 
на 2020-2021 роки розроблений на виконання вимог статті 19 Закону України 
«Про запобігання корупції».

Реалізація зазначених положень нової стратегії дасть змогу удосконалити 
антикорупційне законодавство до світового зразка, забезпечити єдиний підхід 
до формування та реалізації державної антикорупційної політики, попередити 
можливість виникнення корупційних ризиків у найбільш проблемних сферах 
суспільних відносин, привести публічне управління і службу в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування у відповідність із 
принципами і практиками демократичного урядування, втілити європейські 
принципи в національній правовій системі і, як наслідок, якісно підвищити 
міжнародний авторитет нашої країни.
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Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

А. Харківська стверджує, що професійна підготовка майбутніх учителів 
інформатики «має бути насамперед підпорядкована загальним завданням 
навчання, виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і 
перспективними соціальними потребами, переходом до нового інформаційного 
суспільства» [3, с. 172].

Одним із шляхів удосконалення процесу підготовки майбутніх 
учителів інформатики є розвиток пізнавальної активності, що зумовлює 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності особистості, вмотивованість 
і цілеспрямованість такої діяльності, сприяє самоосвіті, професійному 
зростанню, мобільності й конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.

Під поняттям «пізнавальна активність майбутнього вчителя інформатики» 
слід розуміти інтегративну якість особистості, що сприяє ефективній підготовці 
та здійсненню професійно-педагогічної діяльності, мета якої підпорядкована 
потребі особистості у пізнанні; виявляється в позитивному ставленні до змісту 
й процесу навчання, прагненні до самоосвіти, самовдосконалення, творчого 
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зростання впродовж життя; спрямована на постійне відслідковування й 
опанування нових цифрових пристроїв та програм для подальшого їх 
застосування в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти, 
заохочення учнів та колег використовувати нові інформаційні технології у 
навчальній та позанавчальній діяльності [2, с. 127]. 

До компонентів пізнавальної активності майбутнього вчителя інформатики 
виокремлено мотиваційний, когнітивно-дослідницький та особистісно-
рефлексійний компоненти, які в єдності становлять цілісну структуру 
досліджуваного феномену.

Для розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики 
обрано математичну підготовку, яка посідає вагоме місце у їх професійній 
підготовці, сприяє підвищенню рівня їх загальнолюдської культури, 
інтелектуальному розвитку, зокрема, розвитку логічного, алгоритмічного й 
абстрактного мислення, самостійності та творчої ініціативи, формуванню 
наукового світогляду й розвитку дослідницьких здібностей, умінь 
використовувати набуті знання в нових умовах тощо, що є вкрай необхідним 
для розвитку пізнавальної активності. 

І. Лов’янова й Т. Армаш підкреслюють, що під час математичної підготовки 
здобувачі вищої освіти не лише освоюють предметний світ математики, 
осягають його закони, а й розвивають творчий потенціал, накопичують досвід 
використання математичних знань і вмінь у певній ситуації та перенесення 
відомих способів математичної діяльності в нові умови, усвідомлюють 
цінність математики в навколишній дійсності [1].

У процесі математичної підготовки майбутніх учителів інформатики 
для розвитку їх пізнавальної активності запропоновано організувати 
спецкурс «Інформатика через призму математики», змістове наповнення 
якого ґрунтується на наявних знаннях, отриманих студентами під час 
вивчення алгебри і геометрії, математичного аналізу, дискретної математики, 
архітектури комп’ютера, комп’ютерних мереж, прикладного програмного 
забезпечення тощо. Заняття мають проходити в комп’ютерному класі з 
використанням мультимедійної інтерактивної дошки, web-зв’язків між 
комп’ютерами тощо. Протягом перших трьох тижнів викладач розкриватиме 
нові методи розв’язання вправ/задач/проблем за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій та запропонує перше завдання, яке повинно 
бути опрацьовано здобувачами вищої освіти самостійно. На наступному 
занятті спецкурсу студенти пропонуватимуть свої власні завдання, аналогічні 
отриманому, або сформулюють питання до аудиторії. У межах спецкурсу 
передбачається проведення декількох взаємодоповнюючих видів роботи: 
участь в невеликих групах, в яких здобувачі вищої освіти обговорюватимуть 
свої підходи до задачі і можуть водночас, знаходити відповідні зв’язки між 
первинними завданнями. Ідея полягає в тому, що вони зможуть досягти 
консенсусу серед слухачів спецкурсу щодо сильних і слабких сторін своїх 
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підходів щодо розв’язання вправ/задач/проблем; групові обговорення, в яких 
конкретне розв’язання студентів, вибране викладачем, аналізуватиметься всією 
аудиторією. Наприкінці кожного тижня студент або група представлятиме 
викладачеві письмовий звіт, в якому вказуватимуться як індивідуальні, так і 
групові вклади в розв’язання поставлених вправ/задач/проблем.

Із метою розвитку мотиваційного компоненту пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики запропоновано провести лекцію-практикум 
«Активізація пізнавальної активності студентів при вивченні математики» з 
використанням методу створення ситуації пізнавального інтересу в процесі 
викладання навчального матеріалу. Під час лекції-практикуму передбачається, 
що викладачі заохочуватимуть студентів пояснювати й обґрунтовувати свої 
розв’язки; будуть пропонувати їм захистити свої судження від протилежних 
математичних суджень інших студентів. Також корисним буде проведення 
тренінгів для студентів за загальною темою «Стратегії підвищення мотивації 
майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки», під час 
яких викладачу необхідно звертати увагу на прогалини у знаннях майбутніх 
учителів інформатики, що має налаштовувати їх на бажання дізнатися 
більше; обґрунтовувати переваги послідовних досягнень; створювати 
вигадані ситуації, що призводять майбутніх учителів інформатики до 
відкриття шаблону; розпочинати викладання нового матеріалу з постановки 
інтелектуальної проблеми, дивувати студентів математичним результатом.

Для розвитку когнітивно-дослідницького компоненту пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної 
підготовки запропоновано під час занять використовувати такі методи, як: 
ігровий метод; метод проекту; центр інтересу (заснований на використанні 
центральної теми, що представляє інтерес для студентів, щоб координувати 
навчання протягом певного періоду); система індивідуальних завдань (метою 
цього методу є надання відповідальності студенту за своє навчання, студенти 
отримують завдання, які повинні виконувати самостійно, в той час як викладач 
завжди готовий консультувати та направляти їх у разі виникнення будь-
яких труднощів); метод питань (заснований на здатності викладача ставити 
відповідні питання, які не тільки викликають, але провокують і розпалюють 
інтуїцію, мислення та пізнавальну активність); метод опорних конспектів 
(сприяє виробленню вмінь систематизувати, узагальнювати й застосовувати 
набуті знання в практичній діяльності шляхом створення візуальних моделей 
математичних об’єктів) тощо.

Розвиток особистісно-рефлексійного компоненту пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики запропоновано здійснювати через проведення 
індивідуальних бесід зі студентами, факультативу із саморозвитку та рефлексії 
у процесі математичної підготовки («Саморозвиток та рефлексія майбутніх 
учителів інформатики у процесі вивчення математики»), круглих столів 
«Стимулювання позитивного ставлення до математичної підготовки майбутніх 
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учителів інформатики», «Технології розвитку пізнавальної активності від 
школи до закладу вищої педагогічної освіти», кафедральних телемостів між 
студентами – майбутніми вчителями інформатики, які навчаються в різних 
закладах вищої освіти України, за загальною темою «Методологічні орієнтири 
розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики у процесі 
вивчення математичних дисциплін».

Отже, застосування запропонованих форм і методів роботи з майбутніми 
учителями інформатики в процесі математичної підготовки сприятиме 
розвитку їх пізнавальної активності, що, в свою чергу, впливає на якість освіти 
й самоосвіти, професійне зростання, мобільність та конкурентоспроможність 
на ринку праці.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНЬОГО УПРАВЛІНЦЯ 
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

Реалії сучасного світу такі, що все швидко змінюється, у тому числі і 
вимоги до управлінської діяльності – від технічних засобів до методів роботи 
з кадрами, – і навіть, коли використовуються відомі засоби та методи, їхня 
комбінація здебільшого має нові форми. При такому стані ті люди мають більше 
шансів відповідати вимогам сучасності, які ще зі «шкільної лави» додатково 
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займаються саморозвитком, – мається на увазі не навчальні предмети, як такі, 
а розвиток компетентностей, вміння самонавчатися, т.ін. Відоме німецьке 
прислів’я «Чого не вивчив Гансик, великий Ганс не вивчить ніколи» акцентує 
якщо не неможливість, то важкість даного процесу для тих, кому доводиться 
«наздоганяти» інших, які вже опанували названими компетентностями. 

Компетентності виступають як ключове поняття сучасного управління, 
вони є динамічною комбінацією знань, вмінь, навичок, способів мислення, 
поглядів, цінностей, особистих якостей; вони визначають здатність людини 
успішно соціалізуватися, провадити професійну, навчальну діяльність. 
Різні фахівці розуміють і трактують компетентності по-різному, при 
цьому в багатьох країнах не роблять істотних відмінностей між поняттями 
«компетенції» і «компетентність». Компетенції (компетентності) описуються 
як характеристики суб’єкта, що визначають його моделі поведінки. 

Загальні компетентності для всіх освітніх рівнів випускника вищого 
навчального закладу обираються з переліку проекту TUNING [10]. Зазначимо 
найбільш значущі з них: здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатність планувати та управляти часом; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел; здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Важливо розділяти особистісні, професійні та емоційні компетентності, 
це дасть змогу більш чітко окреслити і напрями розвитку лідерських 
компетентностей. Особистісні компетентності керівника підприємства 
посідають провідне місце у практичній діяльності організацій. До особистісних 
компетентностей відносяться вміння систематизувати та узагальнювати 
інформацію; вміння з’ясовувати причинно-наслідковий характер подій; 
уміння генерувати нові ідеї; перспективне мислення; креативність, це тісно 
перетинається з якостями лідера. Існує декілька теорій лідерства (С. Коссен, 
Р. Манн, Р. Стогділл, ін.), але практично кожна з них передбачає наявність 
у лідера таких якостей, як інтелект, здатність творчо вирішувати проблеми, 
прагнення до знань, активність, бажання досягти поставленої мети.

Лідерство ґрунтується на ідеалах творчості та стратегічного мислення, 
є одним з ключових чинників, від яких залежить успішність діяльності 
організацій. Більшості керівників підприємств України, за твердженням [1] 
необхідно більше розвивати лідерські компетентності. Серед рекомендацій 
щодо росту таких компетентностей називають особистісне самовдосконалення 
та саморозвиток. 

У різних джерелах вказується, що важливо розробити єдиний підхід 
до навчання та розвитку керівників на державній службі в Україні, який 
включатиме, зокрема, тренінги відповідно до компетентностей. 

Робота з кадрами потребує багато зусиль, а «вирощування» якісних 
керівних кадрів потребує їх значно більше. Тобто мова йде про системність 
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підходу до цього питання, і тому займатися ним потрібно ще із сенситивного 
періоду – підліткового віку, вирощуючи майбутню управлінську еліту 
країни. Численними дослідженнями науковців доведено, що у підлітковому 
віці зростає пізнавальна активність, розширюється та конкретизується коло 
інтересів, здійснюється вихід мисленнєвих процесів на рівень формальних 
операцій (тобто відбувається становлення абстрактного мислення), 
збагачуються операційні механізми пам’яті, уяви, сприймання тощо. 

Суспільству потрібні активні, творчо мислячі люди. У зв’язку з цим, 
зазначає академік В.А. Моляко [5], головною метою повинна стати розробка 
психологічних програм розвитку творчого потенціалу на різних рівнях, у 
різних сферах, а також розробка психологічних технологій активізації творчих 
можливостей людини.

Програмний комплект «Комп’ютер. Інтелект. Творчість» (автори – Кашкін 
Ю.І. та Євстаф’єва І.Г.) є одним із можливих способів розв’язання зазначеної 
проблеми. Розв’язання проблемних та творчих завдань супроводжується 
виконанням значної кількості вправ-тренажерів для розвитку оперативної 
пам’яті, уваги (розподіл уваги, т.ін.), просторово-схематичних уявлень, 
інтуїції. З цією метою було розроблено тридцять п’ять сценаріїв програм-
тренажерів, подекуди з ігровою атрибутикою. Усі ці сценарії було реалізовано 
у вигляді комп’ютерних програм. Деякі з програм-тренажерів у тій чи 
іншій мірі повторюють ідеологію відповідних психологічних тестів, але є й 
оригінальні розробки.

Як і в разі проблемних та творчих задач, вправи на тренажерах вчителем 
не оцінюються, але учні самі ведуть облік своїх досягнень – кожна програма-
тренажер має можливість фіксувати оціночні параметри: час виконання вправи, 
відсоток чи кількість правильних відповідей, середній відсоток відхилення 
від ідеального варіанту тощо. Під час виконання усіх цих завдань підлітки 
повинні навчитися критично оцінювати свої досягнення, і в разі погіршення 
результатів порівняно з попередніми, знаходити суб’єктивні причини невдачі, 
проголошуючи їх у внутрішньому мовленні чи вголос. 

Глобальне підприємницьке середовище очікує нових лідерів, ключові 
компетентності яких повинні відповідати новим запитам суспільства. 
Вдосконалення системи, зокрема, розвитку лідерських компетентностей, 
необхідних сучасним управлінцям, дасть змогу віднайти резерви їхнього 
росту. 
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У сучасних умовах господарювання туристична галузь є однією з 
найприбутковіших у світовій економіці. Щороку Україну відвідують понад 20 
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мільйонів туристів. Згідно статті 1 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.

Сьогодні активно проводяться дослідження державного управління та 
регулювання туристичної індустрії у нашій країні, а також у світовій економіці 
з метою адаптації їх до сучасних умов розвитку туристичної індустрії України.

Потужний туристичний потенціал, а також певна увага, що приділяється 
органами влади розвитку туризму в Україні, створюють сприятливі передумови 
для успішного функціонування туроператорів та турагентств. З метою більш 
ефективного функціонування суб’єктів туристичної діяльності необхідно 
розробити довгострокову державну стратегію розвитку туристичної індустрії 
України.

Законодавча основа державного регулювання туристичної діяльності в 
Україні складається з Закону України «Про туризм», відповідних нормативно-
правових актів.

Одночасне формування туристичної індустрії повинне бути орієнтоване на 
створення нових робочих місць, збільшення доходів держави і українських 
громадян, збереження об’єктів туристичного показу, раціональне використання 
природної, історичної, культурної спадщини, зміцнення міжнародних 
контактів.

Через пандемію COVID-19 туристична галузь перебуває у катастрофічному 
стані, бронювання турів скоротилося. Споживач у період карантину відчуває 
себе у зоні ризику та вимушений переосмислити свої потреби.

Вже зараз українська туристична індустрія втратила багато виплат до 
бюджету. Якщо карантин буде продовжено, більшість компаній та закладів не 
зможуть його пережити. 

У виграші зараз внутрішній туризм. Люди починають подорожувати 
і відпочивати у себе в країні, навіть відкриваючи щось нове. Але не одне 
десятиріччя звертається увага влади на те, що до туризму треба ставитися не 
декларативно, а допомагати розвивати в Україні інфраструктуру, приймаючи 
певні закони, даючи певні преференції для тих людей, які хочуть вкладати 
гроші у вітчизняний туризм. 

Одним із пріоритетних напрямів розв’язання соціально-економічних 
проблем в Україні сьогодні вважається підтримка державою та сприяння 
владою розвитку малого підприємництва, в тому числі і в сфері туризму. Мале 
підприємництво сприяє підвищенню економічного, матеріального і духовного 
потенціалу країни, також реалізує можливість кожного індивіда на прояв своїх 
талантів та здібностей. З економічної точки зору воно стимулює конкуренцію, 
чим сприяє послабленню монополізму, формує новий соціальний шар 
підприємців, які забезпечують гарантію безповоротності руху до ринку. 
Одним з напрямків розвитку туристичної галузі в Україні може стати сільський 
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туризм. Сільський туризм – це вид туризму, що виокремлюється на основі 
територіального принципу провадження діяльності і може бути визначений 
як вид підсобної діяльності або малого підприємництва. Сільський туризм 
визначається як діяльність саме сільського населення, ставить до центру 
уваги природне середовище та людину, тобто виділяється екологічна сторона 
сільського туризму, якому на відміну від масового туризму, притаманна 
відсутність негативного впливу на оточуюче середовище. 

Створення сприятливих умов для інвестицій у туристичну індустрію, 
надання пільгових кредитів, установлення податкових і митних пільг 
туроператорам і турагентам, що займаються туристичною діяльністю на 
території України, приваблюючи іноземних громадян у цю сферу, скорочення 
податків і зборів або звільнення від них на початковій стадії створюваних 
разом із закордонними інвесторами компаній і фірм, допомога цільовими 
бюджетними субсидіями – це ті заходи, що повинні бути узгоджені з 
обов’язковими умовами по створенню додаткових робочих місць і залученню 
місцевої робочої сили й інших ресурсів, що сприяють активізації економіки.

Таким чином, в сучасних умовах господарювання, враховуючи наявний 
потенціал туристичної індустрії, який став значно потужнішим за рахунок 
капіталовкладень у розширення інфраструктури та закладів розміщення 
туристів завдяки підготовці до проведення міжнародних заходів, необхідно 
більше уваги приділяти регулюванню та управлінню суб’єктами туристичної 
галузі. Це дасть можливість залучати необхідну кількість туристів, посилити 
розвиток галузі.

Потрібно конкретно визначити значні повноваження та участь держави 
в процесі управління галуззю і дещо пом’якшувати зазначені складові при 
подальшій трансформації ринкових відносин.

Запровадити відповідальність відповідних посадових осіб за несвоєчасне 
реагування на виникаючі проблеми для забезпечення сталого розвитку 
системи, законодавче закріплення необхідності координації регуляторної 
політики усіма державними регуляторами, включаючи особливості такої 
координації у кризові періоди

Доцільно розробити і впровадити довгострокову державну стратегію 
розвитку туристичної галузі України.
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КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яшина О.М.,
аспірант кафедри публічного управління та права,
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпровської обласної ради

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується складністю та 
поліаспектністю, що обумовлено поширенням глобальних проблем (зміна 
клімату, погіршення екологічної ситуації, міграційні процеси, ресурсна криза 
та як наслідок політичні й військові конфлікти), кризою соціальних інститутів 
(освіти, церкви, традиційних форм сім’ї, національної держави тощо), 
трансформацією сфери життя людини під впливом сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Особливим індикатором змін у суспільстві виступають цінності, які не 
тільки формують світогляд та культуру особистості, а й визначають ідеологічну 
основу побудови суспільного життя [6]. 

Варто зазначити вплив на формування ціннісних орієнтацій: 
- культури, яка є визначальним чинником нації, у межах якої існують певні 

традиції, мова, менталітет;
- освіти, яка відповідає за формування особистості, її виховання та передачу 

традицій, норм, надбань суспільства;
-соціального захисту, що попереджає соціальну напруженість у суспільстві 

та забезпечує соціальні гарантії;
- молодіжної політики, у результаті якої створюються необхідні умови, 

надаються гарантії для соціального становлення й розвитку молоді в 
суспільстві;

- інформаційної політики, що забезпечує певний характер інформаційних 
обмінів між окремими громадянами і соціальними групами, зокрема, 
забезпечує трансляцію та інтерпретацію цінностей [5].

Система державного управління у сфері культури включає: нормативно-
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правову базу; інструменти державного управління; сфери управління; процеси 
прийняття рішень; органи управління сферою культури.

Головним нормативним документом, стосовно сфери культури і мистецтва 
в Україні є конституція України, яка статтею 11 визначає, що «держава сприяє 
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій 
і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України», статтею 
3 наголошує про забезпечення прав і свобод людини як головний обов’язок 
держави [1]. 

Відповідно до Закону України «Про культуру» законодавство регулює 
діяльність у сфері: художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-
мистецької освіти, позашкільної освіти, педагогічної діяльності у закладах 
освіти сфери культури; художньої літератури, кінематографії, театрального, 
музичного, хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва, дизайну.

Основними напрями державної політики у сфері культури є: 
- сприяння утвердженню гуманістичних ідей, стійких моральних засад у 

суспільному житті;
- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, 
задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів 
культури незалежно від форм власності;

- визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом 
розвитку культури [2]. 

Саме культура і мистецтво спонукає до кращих критеріїв життя й 
трансформується в творчу практичну діяльності, розвиток креативного 
мислення, сформованість ціннісних орієнтирів, надає можливість індивіду 
набути життєвих навичок, бачити нові проблеми та шукати альтернативу їх 
вирішення, адаптуватися в нових ситуаціях у подальшому самостійному житті. 

Культура як об’єкт державного управління, визначає сукупність 
різноманітних матеріальних, духовних надбань певної людської спільноти 
та відображає рівень її розвитку, включає всі види мистецтва, культурну 
спадщину, як от: культурні цінності, науку, освіту цієї спільноти.

Мистецтво – це творча художня діяльність у сферах: літератури, 
декоративно-ужиткового мистецтва, музики, живопису, скульптури, графіки, 
архітектури, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають 
дійсність у художніх образах. 

Поняття «креативні індустрії» розглядають як види економічної діяльності, 
метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне 
(мистецьке) або креативне вираження [2].

Особлива увага до категорії творчості в умовах сьогодення зумовлена 
можливостями: розвитку особистості в естетичному, духовному, моральному 
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аспектах; формуванні цілісної, креативної індивідуальності з прагненням 
інноваційної діяльності. 

Культура і мистецтво є об’єктом підтримки та регулюючого впливу з боку 
держави. Від людських якостей молодого покоління незалежної України 
залежить майбутнє нації та українського суспільства. Соціальний, культурний 
і духовний поступ людства відбувається через подолання складнощів, 
обумовлених духом часу та його рамковими умовами, чому в немалій мірі 
сприяють освітні та виховні практики [4].

Місією держави можна визначити забезпечення культурних потреб 
людини – людини як громадянина з відповідним відчуттям норми, розвиненим 
художнім смаком, толерантним ставленням до інтересів інших, яка здатна 
забезпечити позитивний імідж держави [3]. 

Взаємопов’язаність культури і мистецтва є складним соціокультурним 
феноменом, що віддзеркалює основні тенденції розвитку самого суспільства, 
сприяє розкриттю особистості та реалізації її духовного й творчого потенціалу 
у будь-якій суспільній сфері.
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ РОБОТОДАВЦІВ ІЗ 
СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Лутай Л.А., 
доктор економічних наук, професор,

ІПК ДСЗУ

Ринок освітніх послуг дорослого населення досі не набув основної 
ринкової ознаки – клієнтоорієнтованості, що визначається неоднозначністю 
й різноманітністю структури споживацької бази ринку освітніх послуг. 
Найбільш гостро на якість освітніх послуг реагують роботодавці. 

В світовому суспільстві 30-50% бюджету освітніх закладів формується 
за рахунок коштів роботодавців, що дає їм можливість приймати участь у 
освітньому процесі, стимулювати покращання якості освіти та її спрямування 
на розвиток навичок, безпосередньо вигідних для бізнесу. Дані Світового банку 
свідчать, що особливістю українського роботодавця є те, що він не готовий 
інвестувати в освіту, не вважає відсутність компетенцій працівників основною 
перешкодою для розвитку і функціонування суб’єктів  господарювання. 

Багато в чому це пояснює тенденцією зростання дефіциту кадрів всіх 
робітничих спеціальностей. Так, найбільший дефіцит кадрів простежується 
у кваліфікованих робітників з інструментів – 95, 6 тис. осіб, найменший – 
фахівців – 5 тис. осіб  [1]. 

Виникнення та загострення проблем дефіциту кадрів також пов’язано із 
впливом на формування трудового потенціалу дорослого населення таких 
чинників:

- низький рівень та безсистемність профорієнтації дорослого населення 
щодо оволодіння новою професією, що призводить до суттєвих проблем з 
набором для навчання за професіями для промисловості;

- старіння трудових ресурсів, з однієї сторони, й відсутність мотивації 
роботодавців у навчанні та перенавчанні працівників віком 45+ з другої. 
Працівники, середній вік яких наближається до пенсійного, продовжують 
працювати в зв’язку з низьким рівнем пенсійного забезпечення;

- активізація наслідків зовнішньої трудової міграції. У результаті анексії 
Криму та військових дій на сході України, починаючи з 2014 р. сформувався 
новий для України тип міграції населення – рух внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), який досяг обсягів більших за обсяги зовнішньої трудової міграції. 
За 2014-2017 р. простежувалася тенденція скорочення міграційного приросту 
населення, а, починаючи з 2018 р., він знову зростає до 18,6 тис. осіб [2, с. 
151-153];

скорочення можливостей перенавчання, отримання нової професії,  
орієнтація навчальних закладів на надання освіти в сфері послуг без 
урахування ситуації на ринку праці, який потребує кваліфікованих робітничих 



255

кадрів для промисловості.
Для вирішення проблеми наявного й майбутнього дефіциту кадрів за 

професіям, необхідно підсилити державне регулювання та створити сучасну 
систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
дорослого населення, отримання нової професії, затребуваної на ринку праці.

Основними напрямами та заходами щодо регулювання даної проблеми 
повинні стати:

1) продовження систематичного моніторингу попиту та пропозиції на 
зареєстрованому ринку праці державною службою зайнятості;

2) забезпечення щорічного прогнозування шляхом співставлення  дефіциту 
вакансій та кадрів за професійними групами та видами економічної діяльності;

3) переосмислення в суспільстві профорієнтаційної роботи з дорослим 
населенням згідно проекту закону «Про освіту дорослих», який винесено на 
громадське обговорення [3];

4) підвищення значущості для дорослого населення та роботодавців 
цінності професійно-технічної освіти; 

5) мотивація роботодавців для залучення приватних інвестицій в 
сферу навчання дорослих з обов’язковим працевлаштуванням останніх. 
Обґрунтування на законодавчому рівні системи пільгового оподаткування для 
роботодавців, що інвестують в навчальні заклади;

6) підвищення  значущості й вагомості неформального професійного 
навчання працівників. Розширення переліку професій для неформального 
навчання та отримання відповідного сертифікату;

7) оновлення неконкурентоспроможних робочих місць, та умови найму, які 
недостатні для залучення фахівців робітничих  професій. Зміна державного 
ставлення до системи охорони, оплати праці та умов праці, які сприятимуть 
збільшенню пропозиції робочої сили та приведенню її у відповідність з 
попитом на робітничі кадри.

Всі перелічені заходи повинні стати основою розробки державної стратегії 
освіти дорослих. Така стратегія виступає як конкретна форма відповідної 
базової економічної стратегії, адаптованої до умов обігу суспільних благ 
і відтворення соціального капіталу. Вона спирається на базову стратегію 
інтеграції, класичний варіант якої був запропонований в роботах класиків 
М. Портера, П. Друкера, І Ансоффа та інших. Базова стратегія інтеграції 
виходить з наступних принципів: поєднання раніше відособлених елементів 
в цілісну структуру; вертикальна й горизонтальна інтеграція; формування 
конкурентних переваг на основі отримання багатоваріантного синергетичного 
ефекту [4, с. 158-170].

Р. Аккофф розглядає поняття інтеграції в суб’єктній площині як поєднання 
економічних суб’єктів, поглиблення їх взаємодії, розвиток зв’язків між 
ними. Виокремлюються два аспекти інтеграції - ситуаційний та процесний. 
Ситуаційний аспект представляє стан взаємозалежності елементів (необхідна 
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умова для збереження системи), а процесний - процес об’єднання, 
взаємопроникнення, зрощення окремих елементів в єдину систему [5, с.215].

Освітня організація є системою, тобто свідомо координоване соціально-
економічне утворення з певними межами, яке функціонує на постійній основі 
для досягнення загальної мети або цілей [6, с.46]. Причому кожен елемент, 
що входить до організованої групи, може успішніше досягти своїх цілей, ніж 
самостійно. 

Виходячи з цього необхідно виділити два види стратегії інтеграції - 
вертикальну і горизонтальну. У першому випадку складається вертикаль 
економічної влади, що спирається на технологічний або суто фінансовий 
ланцюжок і являє собою синтез різних за галузевою приналежністю, але тісно 
пов’язаних між собою технологічно або фінансово організацій. В другому 
випадку створюється система контролю над локальним ринком однорідних 
організацій з метою зміцнення позицій на ринку та зниження рівня конкуренції.  

Інтеграційна освітня структура для дорослого населення може поєднувати 
в своїй діяльності наступні елементи:

- можливість одночасно займатися профорієнтаційною роботою дорослих, 
їх навчанням, перенавчання, отриманням нової професії, затребуваної на 
ринку праці;

- застосовувати як традиційні, так і інноваційні методи навчання, on-line 
платформи;

- реалізовувати як модульні (блочні), так й інтегративні (наскрізні) формати 
навчання;

- надавати освітні послуги шляхом розробки сертифікованих навчальних 
програм, спроможних гнучко реагувати на швидкоплинні зміни ринку праці;

- розширяти освітні послуги з неформальної та інформальної (спонтанної) 
освіти, сприяти визнанню результатів даного виду освіти роботодавцями;

- співпрацювати зі стейкхолдерами, які займаються освітою дорослих в 
державі. 

Таким чином реформування освіти дорослих потребує осучаснення з 
урахуванням викликів економічної та соціальної політики держави,  впливу 
глобалізаційних процесів, підсилення інформатизації та обміну інформації, 
поширенням наслідків трудової міграції на  зайнятість дорослого населення,  
можливістю отриманням нової професії, затребуваної на ринку праці. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Бондар Н.М., 
доктор економічних наук, доцент, 

Національний транспортний університет

Одним з важливим рушіїв науково-технічного розвитку суспільства завжди 
була і залишається технічна освіта молоді. В той же час, сьогодні в Україні має 
місце ситуація, коли все більше випускників як технічних, так й гуманітарних 
університетів мають проблеми на ринку праці. Спричинено це, насамперед, 
явищами системної кризи, яка зараз відбувається в економіці країни: 
зниженням обсягів виробництва та скороченням робочих місць, відсутністю 
інвестицій в проекти розвитку, високим податковим навантаженням, 
зменшенням державної підтримки суспільно важливих сфер: науки, освіти, 
медицини, спорту і культури. Все частіше молодь приймає рішення щодо 
пошуку кращої долі за кордоном. 

Як зупинити відтік молодих і талановитих молодих людей з України? 
Насамперед, необхідно створити умови для можливості розкриття й реалізації 
їх творчого потенціалу. По друге, студентів треба навчити представляти свої 
ідеї, втілювати їх у життя й перетворювати на Стартапи, а останні – на готові 
продукти та просувати їх на ринку. 

Слід відзначити, що в Україні вже є низка університетів, які сформували 
підприємницьку інфраструктуру для своїх студентів та випускників 
(Національний технічний університету «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського, Національний авіаційний університет, Національний 
університет «Львівська політехніка» тощо). Однак, навіть ці університети 
недостатньо уваги приділяють розвитку підприємницьких компетентностей, 
що дозволили б студентам впевнено почувати себе на ринку, не тільки 
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реалізуючи власні ідеї, а й створюючи робочі місця для себе та членів своїх 
команд. 

Сьогодні у багатьох країнах на рівні університетів робляться спроби 
стимулювання студентів до здійснення підприємницької діяльності. Цікаво, 
що частка студентів з Нідерландів, які спробували реалізувати підприємницькі 
ідеї в життя набагато нижча, ніж частка студентів у пострадянських країнах, 
Сполучених Штатах Америки, Польщі, Чехії. Частково це можна пояснити 
особливостями національних культур, у тому числі прагнення уникати ризику 
та невизначеності, важке сприйняття невдач, а також історичним досвідом 
формування еліти народів. Також, серед низки інших чинників можна 
відмітити незадоволеність студентів своїм рівнем життя та прагненням його 
покращити [1].

Студентське, або, як зустрічається в зарубіжній літературі, академічне 
підприємництво сьогодні є важливим елементом, що може вплинути 
на конкурентоспроможність економіки через тісну співпрацю наукових 
підрозділів університетів та суб’єктів господарювання. Підприємницькі бази 
можуть мати значний вплив на залучення студентів до виконання різних 
видів бізнес-діяльності [2]. Поєднання технічної освіти, що тісно пов’язана 
із розвитком інновацій, та знань у галузі підприємництва є дуже важливим 
для національної економіки. Сьогодні саме інновації розглядаються як ключ 
до забезпечення безперервного розвитку та стабільного функціонування 
компаній, а підприємництво відіграє ключову роль в зростанні економіки 
країни у цілому. 

Підприємництво пов’язане із здатністю підприємця бачити можливості та 
трансформувати їх у цікаві для суспільства пропозиції. Інновації забезпечують 
матеріалізацію підприємницьких ідей у вигляді нових продуктів, послуг, 
організаційних змін або нового процесу. Інновації дозволяє компаніям 
оновлюватися та адаптуватися до змін оточуючого середовища, змінюючи при 
цьому свої процедури, структури і формуючи, таким чином, собі динамічне 
середовище функціонування. Відсутність інновацій зумовлює інертність 
компаній, що в кінцевому рахунку призводить до втрати ними місця на ринку [1].

Слід зазначити, що набути підприємницьких здібностей неможливо, однак 
можна розвинути підприємницькі компетентності – здатності формулювати 
мету бізнес-діяльності, складати план дій її досягнення, визначати потребу 
та планувати придбання необхідних ресурсів, налагоджувати зв’язки у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі, будувати організаційну систему 
управління, формувати систему контролю за досягненням поставлених цілей, 
здійснювати моніторинг ефективності діяльності компанії.

Треба зазначити, що сьогодні не існує єдиного переліку підприємницьких 
компетентностей. Перші спроби їх формулювання були здійснені фахівцями 
Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) ще у 70 – 90 х роках ХХ 
століття. Результати цих досліджень представлені у [3, 4]. Науковці одними 
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з перших сформулювали тезу, що успіх підприємницької діяльності 
залежить від того, наскільки повно підприємці володіють підприємницьким 
компетентностями. Ними був запропонований набір компетентностей, які 
гарантували успіх підприємцям, зокрема: 1) Компетентності досягнення 
(ініціатива, бачення та використання можливостей, наполегливість, пошук 
інформації, увага високій якості роботи, виконання зобов’язань в рамках 
контракту, орієнтація на ефективність); 2) Компетентності мислення та 
вирішення проблем (систематичне планування, вирішення проблем); 3) 
особистісна зрілість (впевненість у собі, експертиза, визнання меж своїх 
можливостей); 4) Компетентності впливу (переконання, використання 
стратегій, здійснення впливу); 5) Компетентності директивності і контролю 
(наполегливість, контроль); 6) Компетентності орієнтації на інших (надійність, 
чесність, щирість, турбота про добробут працівників, визнання важливості 
ділових взаємовідносин, забезпечення навчання працівників); 7) Додаткові 
компетентності (збільшення капіталу, увага іміджу товарів та послуг).

Існують й інші погляди на підприємницькі компетентності. Зокрема, 
Трусова Л.А. підприємницькі компетентності поділяє на шість блоків: 1) 
Успіхи та досягнення; 2) Взаємодія та відносини; 3) Освіта; 4) Особистісні 
можливості; 5) Лідерство; 6) Підприємницьке мислення. Науковець звертає 
увагу, що формування зазначених компетентностей є складним та комплексним 
процесом, що залежить від різних факторів, ключовими з яких є професійні 
якості викладачів економічних дисциплін, психолого-педагогічна підтримка 
лідерських та ділових якостей, вміння працювати в команді, прагнення 
постійно вчитися та розвиватися [5].

Американський психолог І. Айзен з’ясував, що поведінка людини у 
майбутньому визначається його намірами. Серед основних мотиваційних 
факторів, які обумовлюють підприємницькі наміри науковець зазначив: 1) 
особистісне ставлення до відкриття бізнесу; 2) суб’єктивна норма (тиск кола 
«родина-друзі-колеги); 3) прийнятний поведінковий контроль (самооцінка та 
очікування складнощів з веденням власного бізнесу) [6].

Підходів до розуміння підприємницьких компетентностей сьогодні 
існує дуже багато. Тільки сторінка Google сьогодні у пошуку дає 27 млн 
сторінок результатів на запит «Як розпочати вести свій бізнес?» та близько 
120 сторінок пропозицій тестування підприємницьких здібностей. Однак 
це не замінить створення технічними університетами повноцінної освітньої 
складової навчальних програм студентів технічних спеціальностей, що буде 
передбачати отримання ними теоретичних знань та практичних навичок, 
необхідних у підприємницькій діяльності. Втім, як свідчить практика, тільки 
10% населення мають підприємницькі здібності. Цю ж статистику можна 
розглядати й відносно студентів технічних спеціальностей, однак й ці 10% 
студентів повинні мати необхідні знання, що дозволять у подальшому успішно 
вести бізнес. Отже, студентам технічних спеціальностей важливо, поряд з 
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професійними компетентностями, розвивати й підприємницькі. Отримання 
необхідних знань та вмінь дозволять таким студентам максимально швидко 
реалізувати підприємницькі здібності та запроваджувати інновації, створюючи 
нові робочі місця та покращуючи соціально-економічний стан території, 
країни. 
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ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Добрянська О.М.,
аспірант кафедри публічного управління та права,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР», м. Дніпро

Сучасному суспільству притаманні швидкі і глибокі зміни, зумовлені 
глобалізаційними процесами. Утворення нових держав, виникнення 
нових цінностей, швидкий розвиток науки і технологій суттєво розширили 
можливості людини в індивідуальному, особистому розвитку. 

З огляду на оновлені положення вітчизняного законодавства, на підставі 
якого відбувається регулювання суспільних відносин у сфері освіти, остання 
визнана та визначена державою як одна з пріоритетних сфер. 

Доцільність дослідження державної політики в галузі освіти в Україні 
зумовлена тим, що освіта має значний вплив на всі аспекти життя і діяльності 
країни, соціуму, людської цивілізації загалом. Незважаючи на те, що Україна 
успадкувала досить розвинену радянську освітянську інфраструктуру, під час 
розбудови самостійної незалежної держави виникли певні проблеми в галузі 
освіти. 

Теоретичні основи державної політики, її інституціональні засади, 
відповідність державної політики практиці державного управління активно 
розробляються зарубіжними дослідниками, зокрема Г.Атаманчуком, 
П.Брауном, Е.Вайнінгом, Д.Веймером, А.Дегтярьовим, Л.Девідом, Р.Едином, 
К.Вайсом, Б.Гурне, В.Данном, М.Квієком, Л.Палом, Г.Райтоном, Д.Стойном, 
Ю.Тихонравовим та ін. 

В Україні опубліковано чимало праць щодо державної політики та її 
аналізу, зокрема Т.Брус, О.Кілієвича, С.Крисюка, О.Кучеренка, С.Майбороди, 
Л.Прокопенка, В.Ребкала, В.Романова, О.Рудіка, В.Тертички, В.Цветкова та ін. 

Над дослідженням теоретичних основ державної політики в галузі освіти, 
зокрема визначенням понять “державна політика в галузі освіти”, “державна 
освітня політика”, “національна освітня політика” активно працюють 
В.Андрущенко, О.Гальперіна, І.Жиляєв, В.Журавський, В.Кремень, 
В.Луговий, С.Ніколаєнко, Д.Табачник та ін.

Сьогодні назрів процес глибинної трансформації системи освіти України 
від режиму її закритого пострадянського функціонування до розвитку в 
глобальному конкурентному просторі. 

Система освіти України, як і кожна суспільно-економічна система, 
базується на трьох основних складниках: інституційна складова (перш за 
все, нормативно-правове забезпечення); мережа закладів освіти, органи 
управління у сфері освіти, інші учасники освітньої діяльності, які забезпечують 
функціонування системи; механізми та інструментарій регулювання відносин 
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між всіма зацікавленими сторонами. 
Погоджуємося з думкою дослідника О. Кононенка в тому, що тривалий час 

освітня політика в Україні була відокремленою як від світових тенденцій на 
ринках праці, так і від проблем конкурентного суспільства. Такий ізольований 
стан освіти був спадком Радянського Союзу, коли всі галузі планового 
господарства існували в умовах закритого політичного устрою. Цілком 
виправданим було те, що якість освіти розглядалася під кутом відповідності 
навчальних програм засадам заідеологізованої політики держави [2].  

Серед цілей, визначених у Стратегії національної безпеки України, 
затвердженої у травні 2015 року, є «утвердження прав і свобод людини 
і громадянина, забезпечення нової якості економічного, соціального і 
гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського 
277 Союзу та формування умов для вступу в НАТО» [4]. 

Одним із найважливіших завдань Стратегії є «зміцнення Української 
держави шляхом забезпечення поступального суспільно-політичного й 
соціально-економічного розвитку України», зміцнення гуманітарної безпеки, 
складовою якої є розвиток вітчизняної системи освіти [4]. 

Дедалі поширенішим на сьогодні стає розуміння того, що освіта є основою 
економічного і суспільного добробуту суспільства в цілому і кожної людини 
зокрема. В Україні існує розрив між якістю, яку може забезпечити наявна 
система освіти, та вимогами, які постають перед освітою. У нинішніх умовах 
активізації євроінтеграційних процесів важливим є реформування освітньої 
галузі як основного фактору забезпечення конкурентоспроможності України 
у світовому просторі. Тому формування відповідної освітньої політики, 
яка передбачає осучаснення форм і методів управління освітою, набуває 
особливого значення.

Погоджуємося з думкою дослідниці В. Філіпової [5] в тому, що 
реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх 
систем, що відбуваються останні роки у європейських країнах і пов’язані з 
визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. 
Європейські країни сьогодні розпочали ґрунтовну дискусію навколо того, 
як озброїти людину необхідними вміннями та знаннями для забезпечення її 
гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. 
Саме тому важливим є усвідомлення того, що подальший розвиток системи 
освіти потребує як розроблення відповідної освітньої політики, так і пошуку 
ефективних державних механізмів її реалізації. 

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного 
розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-
економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості. 
Така позиція вимагає від держави особливо серйозних реформаційних кроків 
до оновлення змісту освіти та до застосування нових методів модернізації 
процесу розвитку суспільства.
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З огляду на положення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року [3], яка на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти 
визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких 
має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти, необхідно 
звернути увагу на проблеми та перспективи розвитку державної політики у 
сфері освіти. 

Державна політика у сфері освіти – це передбачена законодавством 
сукупність дій органів державної влади щодо формування й реалізації 
стратегічних завдань сфери освіти, удосконалення та розвитку системи освіти 
з метою задоволення потреб людини й суспільства.

Активними суб’єктами освітньої політики повинні стати держава, її 
державні та регіональні інститути, органи місцевого самоврядування, 
професійно-педагогічне співтовариство, наукові, культурні, комерційні та 
суспільні інститути – всі зацікавлені у розвитку освіти. 

Мета модернізації державної політики в галузі освіти полягає у створенні 
механізму сталого розвитку системи освіти, забезпечення її відповідності 
викликам XXI століття, соціальним і економічним потребам розвитку країни, 
запитам особистості, суспільства, держави [1]. 

Формування державної політики в галузі освіти зумовлене змінами 
соціально-економічного стану, характером суспільства та його особливостями. 
Зокрема, стан системи освіти залежить від виваженої освітньої політики, 
компетентності державницьких рішень та правильно розставлених акцентів у 
визначенні стратегічних пріоритетів. На даному етапі розвитку, освітня політика 
має розвиватися на вітчизняному досвіді освітньо-педагогічної діяльності з 
урахуванням досягнень міжнародного співробітництва в освітній сфері. 
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кандидат економічних наук, доцент,

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку
   
Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов’язаний із інноваційним 

прогресом, і це стосується усіх життєвих сфер, у тому числі економічної. 
З іншого боку, постійне підвищення ефективності виробництва протягом 
останніх десятиліть спричинене саме інноваційним розвитком і створює 
значне навантаження на природнє середовище, призводить до глобальних 
екологічних проблем. Так, не зважаючи на застереження екологів, 
декларування природо-охоронних заходів на найвищому державному рівні 
та інші дії у напрямку збереження екології, викид вуглецю (СО2) постійно 
зростає. За даними Global Carbon Project: Carbone Dioxide Information Analysis 
Center зростання викидів СО2 за період з 2000 до 2017 року зросло майже у 
півтора рази – із приблизно 24 до 35 гігатон [6, с.46]. За цей період лідером 
серед  забруднювачів став Китай, збільшивши свої викиди майже у чотири 
рази. У той час як інші лідери серед забруднювачів - країни Європи, дещо 
зменшили викиди, а  США залишились на попередньому рівні. Нагадаємо, 
що для реалізації сценарію, узгодженого на 16-й конференції ООН зі зміни 
клімату, яка пройшла в 2010 році, необхідно, щоб граничний щорічний обсяг 
викидів вуглекислого газу не перевищував 32 гігатони [10] .

Отже, ситуація стає загрозливою, і більшість науковців і дослідників 
цього вже давно не заперечують. Однак, саме інноваційна діяльність може 
стати рушієм виходу з екологічної кризи і фактором економічного розвитку 
в умовах, що склалися, за умови її правильного напрямку. Зауважимо, що 
Україна не стоїть осторонь даних проблем і активно приймає участь у 
відповідних природоохоронних питаннях (принаймні на декларативному 
рівні). Так, у Законі України  №3715-VI серед стратегічних пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є такі як:  освоєння 
нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 
широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища; а також інші напрями, де не 
наголошена екологічна складова, але передбачається її врахування (наприклад, 
технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу) [2].

Іще більш прогресивним видається Закон України № 2697-VIII, у якому 
наведено завдання щодо забезпечення інтеграції екологічної політики у процес 
прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку (розділ 3 Закону). 
Серед них, наприклад, завдання, спрямовані на вирішення конкретних проблем 
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- покращення якості повітря; покращення якості води; збереження озонового 
шару; запобігання зміні клімату та адаптація до неї; управління відходами та 
ресурсами тощо, а також завдання, виконання яких створює передумови для 
покращення екологічної ситуації -  стимулювання впровадження суб’єктами 
господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного виробництва 
та екологічних інновацій, зокрема екологічної модернізації промислових 
підприємств [3].

Тобто ми спостерігаємо на державному рівні заходи щодо підтримки 
еко-інновацій для сталого економічного розвитку. Звернемо увагу на 
саме визначення поняття екологічних інновацій, адже хоча даний термін 
порівняно недавно з’явився в наукових дослідженнях, він набуває все більшої 
популярності. Так, вперше даний термін використали К. Фаслер і П. Джеймс 
у 1996 р., які трактували екологічну інновацію як процеси і продукцію, що 
сприяють сталому економічному розвитку. Дещо пізніше цей термін було 
уточнено, як нові товари і послуги, що надають споживачеві і бізнесу доходи, 
суттєво зменшуючи вплив на довкілля [7; 8]. Серед інших дослідників еко-
інновацій - А. Ред. Р. Кемп, Т. Фоксон, О. Прокопенко, Н. Андреєва, Л. Нейкова, 
О. Ульянченко, Н. Хумарова, Л. Загвойська. Однак, на сьогодні немає єдиної 
думки щодо еко-інновацій, це поняття зазнає доповнень і нових трактувань. 

У науковій літературі на підставі дослідження загальносвітових тенденцій, 
виділяють такі основні сфери еко-інновацій: 1) продукування і накопичення 
енергії; 2) енергозбереження; 3) ощадливе використання сировини і матеріалів; 
4) екологічні технології у транспорті; 5) раціональне використання водних 
ресурсів; 6) застосування маловідходних і безвідходних технологій; 7) інші [8]

З іншого боку, цікавою є класифікація екологічних інновацій на такі, 
що спрямовані безпосередньо на досягнення екологічного ефекту і такі, 
що здійснюються з комерційною метою, але паралельно досягають також і 
екологічного позитивного результату [7] . При детальнішому розгляді даний 
підхід виділяє чотири групи еко-інновацій:

1) Інновації, спрямовані на повернення довкілля до стану, що передував 
активному промисловому забрудненню. 

2) Інновації, що знижують техногенне навантаження на довкілля при 
застосуванні традиційних технологій та видів виробництва. Це зменшення 
шкідливих викидів та раціоналізація використання енергоносіїв та сировини. 

3) Технологія виробництва і її застосування, що дає виразний екологічний 
ефект. Наприклад, альтернативна енергетика, що пов’язана з використанням 
відновлюваних джерел. 

4) Інновації, що спрямовані на мінімізацію, негативних наслідків глобальних 
змін навколишнього середовища, які стали предметом міжнародно-правових 
угод та зобов’язань і пов’язані за своїм змістом із глобальним потеплінням, 
тощо.

Можна навести і інші класифікації еко-інновацій, зокрема, для них будуть 
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актуальними також і усі підходи що застосовуються до інновацій загалом. 
Цікавою вважаємо також класифікацію в залежності від об’єкту: технологічні, 
технічні, продуктові, маркетингові, управлінські, інформаційні та інші 
інновації. Інші підходи будуть об’єктом наших подальших досліджень. Але 
можна зробити загальний висновок – еко-інновації варто розглядати у різних 
площинах, і не лише з технічної точки зору. Управлінські інновації також 
можуть бути спрямовані на покращення використання ресурсів тощо, і їх 
також можна віднести до екологічних. 

Так, дослідження, проведенні за останні роки, показують труднощі 
адаптації підприємств до постійної зміни клімату, і це може стосуватись 
будь-якого підприємства, не залежно від сфери діяльності. Ризики зростають, 
адже стають пов’язаними не лише безпосередньо з підприємством, а й з його 
контрагентами – постачальниками, дистриб’юторами. Такі ризики трудно 
передбачити,  оцінити і ефективно ними керувати. Тому як вихід пропонується 
скорочення ланцюга постачання, при якому більшість контрагентів знаходяться 
поблизу основного виробництва, що особливо актуально постало в умовах 
карантину під час пандемії Covid-19 [6].

Підсумовуючи зазначимо, що сучасний стан екології з одного боку, і рівень 
науково-технічних досягнень, з іншого, сприяють необхідності розробки 
і впровадження екологічних інновацій у всіх сферах господарювання. 
Ми спостерігаємо загальне зацікавлення екологічними інноваціями як на 
державному і глобальному рівнях, так і розуміння їхньої важливості більшістю 
господарюючих суб’єктів а також зацікавлення даної тематикою науковців 
і дослідників. Всебічне дослідження, вивчення міжнародного досвіду у 
цій сфері, розробка і впровадження екологічних інновацій можна вважати 
важливим фактором сталого економічного розвитку.
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ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНЯ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Канін О.П., 
к.т.н., доцент,

Шпиг А.Ю., 
кандидат технічних наук,

Національний транспортний університет

Автомобільні дороги є життєво необхідними артеріями країни, від яких 
залежить робота всієї транспортної системи. Забезпечення розвитку мережі 
автомобільних доріг та поліпшення їх транспортно-експлуатаційного стану є 
необхідною умовою для подальшого соціально-економічного розвитку держави 
і суспільства. Однак в останні роки виникла низка проблем з утриманням 
автомобільних доріг у відповідному стані.

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 
та інших видів автомобільних доріг згідно Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування» [1] може здійснюватися 
на основі довгострокових (до семи років) договорів (контрактів) про утримання 
автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх 
експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та 
стандартів.

Одне із завдань Плану заходів щодо реалізація Концепції реформування 
системи державного управління автомобільними дорогами загального 
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користування полягає у запровадженні контрактів тривалого строку дії на 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Такі контракти в англомовних джерелах називаються:
- Performance-based Contract (PBC);
- Output and Performance-based Contract for Roads (OPRC);
- Performance-based Maintenance Contract (PBMC);
- Performance-based Contract for Management and Maintenance of Roads 

(PMMR).
Метою впровадження довгострокових контрактів є збільшення суспільної 

ефективності доріг за рахунок встановлення вимог щодо усунення дефектів в 
процесі експлуатаційного утримання автомобільних доріг [2, 3, 4].

Довгострокові контракти з експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг на основі забезпечення кінцевих експлуатаційних показників [5] є новим 
явищем в дорожньому господарстві України.

Здійснення довгострокових контрактів базується на фундаменті 
специфікацій або стандартів – вимог щодо усунення дефектів в процесі 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Вимоги до експлуатаційного стану елементів автомобільних доріг в 
нормативних документах потребують певної систематизації.

Складність утримання автомобільних доріг у відповідному стані полягає в 
обґрунтуванні рівня обслуговування та рівня втручання автомобільних доріг.

Особливу роль в оцінці і відновленні стану доріг відіграють так звані 
індикатори експлуатаційного стану доріг або їх елементів, за які у вітчизняній 
традиції можна вважати показники транспортно-експлуатаційного стану. Вони 
тісно пов’язані з поняттями рівня обслуговування (Level Of Service – LOS) та 
критерієм втручання, складовою якого є рівень втручання (Intervention Level).

Рівень обслуговування – міра, яка показує якість обслуговування дороги 
з позицій вигоди для користувачів дороги. Це комплексний показник, 
що відображує соціальні, економічні та екологічні цілі суспільства і цілі 
дорожньої служби, які включають збереження дороги і мінімізацію вартості 
її життєвого циклу [6].

Критерій втручання є вирішальним поняттям у відновленні стану 
автомобільних доріг, тому що він визначає час виконання ремонтних робіт і 
потребу в ресурсах [7].

Критерій втручання – встановлені для різних категорій доріг та їх 
складових (земляного полотна, дорожнього одягу, споруд, водовідводу, засобів 
регулювання руху, тощо):

- максимально допустимі періоди між профілактичними оглядами в 
процесі утримання доріг;

- рівні серйозності та розповсюдження пошкоджень або індикаторів стану, 
які можуть бути допустимими (рівні втручання);

- час, протягом якого пошкодження повинні бути ліквідовані (час відгуку).
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Критерій втручання визначається з урахуванням вимог споживачів та 
забезпечують дорожній рух з допустимим рівнем обслуговування. Критерії 
втручання залежать від категорії, адміністративного значення доріг 
(державні міжнародні, державні національні, державні регіональні, державні 
територіальні, місцеві обласні, місцеві районні) та інтенсивності і складу руху 
на них.

Головним чинником, який визначає рівень обслуговування дороги або її 
складових, є рівень втручання – значення параметру (або параметрів) стану 
елементу дороги, при якому потрібно виконувати певні дії з покращення стану 
елементу. Рівень втручання визначає періодичність виконання ремонтів.

Час відгуку – визначає максимальний період часу між моментом 
спостереження пошкодження або індикатора стану елементу дороги і 
виконанням робіт з усунення пошкодження. Час відгуку базується на рівнях 
серйозності і розповсюдження пошкодження або індикатора стану.

Саме через призму цих критеріїв доцільно виконувати аналіз існуючих 
нормативних документів щодо експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг.

Показники рівня обслуговування елементів доріг повинні встановлюватись 
кращими від гранично допустимих з умов забезпечення безпеки, швидкості та 
комфортності руху і з вимог збереження елементів доріг.

Вирішення поставленого завдання полягає в уточненні та конкретизації 
критеріїв, які встановлені для дефекту елемента дороги.
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КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА КРЕАТИВНИЙ КЛАС

Кузнецова Т.К., 
кандидат економічних наук, доцент,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

За даними ООН на креативну економіку припадає 3,4% світового ВВП, 
частка зайнятих у ній досягла 25% населення світу, а темпи зростання 
вдвічі перевищують темпи зростання сфери послуг і в чотири рази сфери 
промислового виробництва.

У 2000 році в журналі «Business Week» вперше було введено в обіг це 
поняття, а у 2001 році вийшла книга Джона Хокінса «Креативна економіка»[1], 
в якій автор описав нові економічні системи, де цінність визначається 
не традиційними ресурсами на кшталт землі чи капіталу, а залежить від 
оригінальності та креативності.

Саме свобода і вільний ринок дає унікальну можливість перетворювати 
свої власні ідеї на товари чи послуги. І в цьому полягає суть креативної 
економіки, – писав Хокінс.

Креативна економіка – це сукупність людей та бізнесів, які створюють 
культурні, мистецькі, інноваційні продукти та послуги, а також простори, 
де творці можуть представляти свої роботи, обмінюватися ідеями, спільно 
працювати над проектами. Тобто її основою є використання людьми творчої 
уяви для підвищення цінності тієї чи іншої ідеї. Креативна економіка дає 
нове життя виробництву, послугам, торгівлі та сфері розваг. Вона змінює 
середовище, в якому люди хочуть жити, працювати та вчитися, де вони 
думають, винаходять і творять.
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Креативна економіка – це вже галузь світової економіки, що швидко 
розвивається. Вона динамічна в частині генерування доходів, створення 
робочих місць і розвитку експорту, оскільки менше прив’язана до матеріальних 
ресурсів. У світі для посилення креативного сектора запроваджено сотні 
програм різного масштабу: від рівня ЮНЕСКО чи державних програм до 
муніципальних.

Наприклад, Великобританія, яка сформувала урядову програму розвитку, 
створила агенції підтримки, надавала приміщення на пільгових умовах, гранти 
і доступні кредити, досягла відчутних результатів в цій галузі – 77 мільярдів 
фунтів на рік та 1,7 мільйона робочих місць.

 В Україні визначено поняття «креативні індустрії» та  внесено до Закону 
України «Про культуру».

Як показали дослідження, в останні роки в різних містах створюються 
хаби, коворкінги, центри діяльності, відкриваються бізнес-інкубатори, і не 
лише для ІТ-проектів. Більше того, розвивається соціальне підприємництво.

На тему креативної економіки та креативних індустрій проводяться 
масштабні форуми, фестивалі, лекції, майстер-класи та навчальні курси. В нас 
багато активних талановитих людей з культурним бекграундом, емоційних і 
щирих, які хочуть змінювати на краще і світ і свої міста, хочуть приносити 
користь, є соціально відповідальними. Міністерство культури проводить 
міжнародний форум «Креативна Україна», але цього недостатньо. Україна, 
завдяки розвитку креативної економіки, може вийти на новий рівень, а не 
постачати кадри на експорт.

Саме унікальний людський капітал, талант, знання можуть стати 
поштовхом для розвитку креативної економіки України. І тому, дуже важливо 
сприяти розвитку креативного класу. 

Поняття «креативний клас» ввів американсько-канадський економіст і 
соціолог Річард Флорида, професор Школи менеджменту ім. Джозефа Ротмана 
в Торонтському університеті. У 2002 році він опублікував книгу «Rise of the 
creative class» (в перекладі українською вона має назву «Homo creativus. Як 
новий клас завойовує світ» [2]), в якій  виклав теорію успіху розвитку міст. 

Поняття «креативність» Флорида розуміє як створення важливих форм, які 
є найціннішим продуктом в економіці кінця ХХ століття, хоч і не є товаром як 
таким. Виходячи з цього, автор вибудовує свою теорію навколо людини, яка 
продукує креативність. Саме працівник креативного сектора, на його думку, є 
уособленням духу часу та формує економіку сучасного міста. 

«Творчі люди – інші, вони не живуть, як класичний робітничий клас 
попереднього століття», – пише він. 

За Флоридою, майбутнє належить креативному класу, тож відтепер міста 
мають стати комфортними для життя цих людей та підлаштуватись під їхній 
стиль життя. Графік роботи ненормований, вони можуть в обід мати пробіжку 
після зустрічі, а вночі – працювати. Відповідно й офіси трансформуються 
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для зручності таких людей. Секрет економічного зростання, за Флоридою, 
захований в комплексі трьох Т – толерантність, технології, талант. 
«Економічний розвиток регіону забезпечується креативними людьми, які 
надають перевагу місцям, що відрізняються різноманіттям, толерантністю і 
відкритістю до нових ідей» [2].

Саме становлення і розвиток креативної економіки та креативного класу є 
пріоритетним завданням сучасності в умовах кризи. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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Шрамко О.А.,
Студентка 4 курсу кафедри маркетингу та управління бізнесом,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

У сучасній нестабільній економічній ситуації в Україні, в умовах 
тимчасової відокремленості деяких територій та в стані постійного дефіциту 
власних коштів все більшого значення набуває пошук ефективних форм 
господарювання, а саме активізація інвестиційної діяльності. За таких умов 
сутність інвестицій полягає у вкладенні ресурсів у певну галузь чи сферу 
діяльності на певний термін з метою отримання вигоди інвестором у вигляді 
прибутку, доходу, соціального, екологічного чи іншого ефекту. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями 
є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється 
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1]. 

Важливість інвестиційної діяльності обґрунтовується тим, що від її 
ефективності залежить розвиток підприємства, окремих галузей, а також 
питання соціальних і екологічних проблем, без неї неможливо підвищити 
конкурентоспроможність та забезпечити сталий соціально-економічний 
розвиток держави.

Щоб інвестиційна діяльність підприємства була максимально 
ефективною потрібно управляти нею, тобто розробити комплекс теоретичних 
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рекомендацій та практичних пропозицій щодо прийняття рішень пов’язаних 
з обґрунтуванням доцільності інвестування, вибором об’єктів інвестування, 
з контролем та координацією процесів та з всім, що пов’язане з реалізацією 
інвестиційного проекту. Управління інвестиційною діяльність дає значні 
переваги підприємству: покращення конкурентоспроможності, нові 
можливості у своїй діяльності, збільшення частини ринку, а також стійкість до 
несприятливих умов як внутрішнього так і зовнішнього середовища та багато 
інших можливостей розвитку.

Управління інвестиційною діяльністю є складним, багаторівневим 
процесом, що передбачає управлінські рішення не лише на рівні суб’єктів 
господарювання – інвесторів та учасників інвестиційної діяльності, але й 
на рівні держави (макрорівень) та регіону (мезорівень). А за мікрорівень 
відповідає саме управління на рівні підприємств – інвесторів та учасників 
інвестиційної діяльності, і  його основною метою є максимізація ефективності 
інвестиційної діяльності окремого підприємства. Відповідно, за умови 
досягнення цілей інвестиційного менеджменту на мікрорівні, створюються 
передумови досягнення бажаного ефекту макроекономічного регулювання [2].

Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовується на 
вирішення таких завдань:

– визначення основних напрямів інвестиційної діяльності відповідно 
до фінансової та загальної стратегій розвитку підприємства (розроблення 
інвестиційної стратегії);

– дослідження інвестиційного клімату, оцінка інвестиційної привабливості 
об’єкта інвестування;

– визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація їх 
структури;

– формування інвестиційного портфеля з урахуванням прийнятних ризиків 
і рівня прибутковості;

– оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів;
– контроль інвестиційної діяльності в цілому і кожного проекту зокрема 

[3].
Досягнення мети інвестиційної діяльності можливо забезпечити 

реалізацією основних функцій управління інвестиційною діяльністю. 
Планування як функція управління передбачає здійснення такого виду 
управлінської діяльності, який був би спрямований на визначення перспектив 
та майбутнього стану діяльності підприємства за допомогою реалізації 
інвестицій. Організація як функція менеджменту передбачає процес створення 
структури управління інвестиційною діяльністю у загальній структурі 
управління. Мотивування передбачає спонукання усіх працівників до 
ефективної діяльності для досягнення цілей організації. Контроль передбачає 
діяльність, спрямовану на регулювання процесу за допомогою визначення 
ефективності управлінських рішень і в разі необхідності внесення необхідних 
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коректив у процесі реалізації інвестиційних рішень. Мета контролю – сприяти 
відповідності фактичних результатів запланованим [4].

Таким чином, українські підприємства в стані постійної кризи усвідомили 
одне правило, яке зводиться до необхідності у фінансових ресурсах. Адже 
їх можна інвестувати і отримати вигоду у вигляді прибутку, соціального, 
екологічного чи іншого ефекту. Але відсутність на багатьох підприємствах 
ефективної системи управління інвестиційною діяльністю призводить 
до нераціонального використання інвестиційних ресурсів, що актуалізує 
проблему покращення інвестиційного менеджменту, що у свою чергу дає змогу 
визначити пріоритетні напрями інвестування та підвищення ефективності 
його використання.

Отже, управління інвестиційною діяльністю підприємства є головною 
формою реалізації його економічної стратегії та є головним індикатором 
темпів його економічного розвитку, що відіграє важливу роль у ефективності 
функціонування підприємства, а головними завданнями інвестиційного 
менеджменту підприємства в сучасних умовах господарювання є визначення 
необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація їхньої структури. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ
 В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Савенко В.Я., 
доктор технічних наук, професор,

Козарчук І.А., 
кандидат технічних наук, доцент, 

Національний транспортний університет

Однією зі стратегічних галузей народного господарства України є дорожня 
галузь. Тому для ефективного функціонування і своєчасного виявлення 
ринкових змін в умовах динамічного зовнішнього середовища та пристосування 
до них підприємствам дорожньої галузі (ПДГ) доцільно використовувати 
систему моніторингу та стратегічного аналізу маркетингового середовища. 
Виявлені в результаті аналізу можливості та загрози у зовнішньому оточенні, 
а також сильні та слабкі сторони підприємства служать інформаційною 
підставою для встановлення цілей на перспективу та визначення стратегій 
розвитку.

Одним з інструментів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, який широко 
використовується в процесі стратегічного планування на різних підприємствах 
в усьому світі. SWOT-аналіз – метод стратегічного планування, який полягає 
у виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, організації і 
поділі їх на 4 категорії: Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), 
Opportunities (можливості), Threats (загрози).

Методику SWOT-аналізу можна умовно розбити на такі кроки:
1. Підбір експертів і формування експертних груп для проведення SWOT-

аналізу. 2. Формулювання експертами сильних і слабких сторін, сприятливих 
можливостей і загроз. 3. Оцінювання і обробка (зведення) експертами 
одержаних оцінок. 4. Аналіз одержаних результатів і формулювання стратегій.

Основні етапи SWOT-аналізу ПДГ:
Етап 0. Загальна характеристика підприємства.
Слід проаналізувати інформацію про форму власності, рік заснування, 

організаційну структуру, основні напрямки діяльності підприємства 
(наприклад, роботи з будівництва, реконструкції, ремонту чи утримання 
автомобільних доріг, виготовлення та контроль якості дорожньо-будівельних 
матеріалів тощо).

Етап 1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.
На цьому етапі визначають сильні (S) і слабкі (W) сторони підприємства 

в порівнянні з конкурентами. Внутрішні чинники визначаються ресурсами, 
які є у розпорядженні компанії, а також процесами, на які організація має 
безпосередній вплив: фінансові, фізичні і людські ресурси; доступ до 
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природних ресурсів; інтелектуальна власність (патенти, авторські права); 
внутрішні процеси: тренінги, мотиваційні програми для персоналу тощо.

Доцільно в табличній формі розглянути динаміку за останні роки 
(принаймні 3-5 років) таких показників як обсяг наданих послуг, валовий 
дохід, балансовий прибуток, середня облікова чисельність персоналу 
коефіцієнт плинності кадрів, фонд оплати праці, середньорічна вартість 
основних фондів, фондовіддача, коефіцієнт оновлення основних засобів, 
частка власного капіталу, рентабельність наданих послуг і т.д.

На сьогодні ПДГ України характеризуються невисокою рентабельністю, 
невисокою ефективністю використання ресурсів та дефіцитом сучасної 
дорожньо-будівельної техніки. Система управління потребує оновлення 
керівного складу молодими кадрами. Керівники не завжди знайомі з 
новітніми методами та технологіями управління підприємством. Присутній 
дефіцит молодих спеціалістів в галузі та досить висока плинність кадрів. 
Інколи присутня заборгованість персоналу по з/п. Імідж підприємств галузі 
теж потребує покращення. Характерним є незадовільний стан переважної 
більшості дорожнього фонду та висока вартість технічного обслуговування.

Етап 2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства.
На цьому етапі визначають можливості (O) і загрози (T) зовнішнього 

середовища підприємства. Аналіз передбачає вивчення та оцінку таких 
факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-
технічних, природних і соціально-культурних.

Для ПДГ доцільно в табличній формі навести тенденції зміни таких 
факторів: темп росту національної економіки (ВВП); рівень інфляції; темп 
росту дорожньо-будівельної галузі та галузі будівельних матеріалів; стан 
державного та обласного бюджетів (доходи, видатки, дефіцит); рівень 
безробіття; рівень ставок податків; рівень доходів населення області; 
законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства; рівень політичної 
стабільності; нововведення в сфері технологій та менеджменту; стан екології 
та природних ресурсів області; рівень освіти в країні (кількість профільних 
навчальних закладів, кількість осіб, що навчаються в таких навчальних 
закладах) тощо.

До можливостей ПДГ України можна віднести: збільшення фінансування 
галузі та Державного дорожнього фонду; децентралізація системи управління 
автомобільними шляхами, запровадження європейських стандартів та 
контрактів FIDIC; впровадження системи плати за проїзд з великовантажних 
транспортних засобів; забезпеченість автомобільними дорогами з твердим 
покриттям у декілька разів нижча у порівнянні з європейськими країнами; 
необхідність ремонту 90% існуючих автомобільних доріг; необхідність 
будівництва швидкісних доріг та автобанів. В перспективі планується 
значне збільшення інвестицій в дану галузь, що призведе до збільшення 
держзамовлень на будування нових шляхів, а відповідно і на розширення 
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підприємства, збільшення штату працівників, особливо на регіональному 
рівні. Поступова стабілізація соціально-політичної ситуації (порівняно 
з попередніми роками) сприятиме подальшому розвитку підприємства, 
введенню нових потужностей, притоку іноземних інвестицій в галузь.

До загроз ПДГ можна віднести: підвищення конкурентоздатності з боку 
іноземних компаній-підрядників; «відтік» фахівців в іноземні компанії та за 
кордон; часові та грошові затрати на приведення підприємства у відповідність 
до новітніх технологій виробництва і управління, а також міжнародних 
стандартів; постійна орієнтація на найбільшого замовника – державу; 
складність отримання земельних ділянок під будівництво; відсутність гарантій 
довгострокового фінансування з боку держави у зв’язку з короткостроковим 
бюджетуванням; неспроможність забезпечити належний ваговий контроль на 
дорогах.

Етап 3. Вибір ефективної стратегії.
На даному етапі виконують зіставлення сильних і слабких сторін 

підприємства з можливостями і загрозами ринку. Вибір ефективної стратегії 
проводиться шляхом побудови матриці SWOT-аналізу. Для більш повної 
віддачі від методу виконується побудова варіантів дій, заснованих на перетині 
полів, – матриці стратегічних заходів. Для цього послідовно розглядають 
різні поєднання чинників зовнішнього середовища і внутрішніх властивостей 
компанії. Поле «Сильні сторони і Можливості» показує, які сильні сторони 
необхідно використовувати, щоб отримати віддачу від можливостей у 
зовнішньому середовищі. Поле «Слабкості і Можливості» показує, за рахунок 
яких можливостей зовнішнього середовища організація зможе подолати 
наявні слабкості. Поле «Сильні сторони і Загрози» показує, які сили необхідно 
використовувати для усунення загроз. Поле «Слабкості і Загрози» показує, 
яких слабкостей необхідно позбутися, щоб спробувати запобігти навислим 
загрозам.

В SWOT-аналізі необхідно не тільки розкрити сильні й слабкі сторони, 
загрози й можливості, але й спробувати оцінити їх з погляду на те, наскільки 
важливим вони є для підприємства (визначити пріоритетність факторів) – 
зважений SWOT-аналіз. Для цього кожну сильну й слабку сторону, можливість 
(або загрозу) потрібно оцінити за двома параметрами:

1) Вплив – вага фактора. Оцінюється від 0,01 (не важливо) до 1,0 (дуже 
важливо). Сума всіх оцінок повинна дорівнювати 1,0, включаючи сильні та 
слабкі сторони (аналогічно = 1,0 для можливостей і загроз).

2) Імовірність – вірогідність, що подія насправді станеться. Оцінюється від 
1 (низька ймовірність) до 3 (висока ймовірність).

Помноживши ці два числа, отримаємо бал пріоритету, який допоможе 
ранжувати фактори впливу і прийняти управлінське рішення. На фактори, 
які мають найвищий бал в матриці, слід звернути увагу в першу чергу. Як 
правило, пріоритетним полем є «Слабкості і Загрози». Таким чином, в 
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подальшій діяльності підприємству необхідно дотримуватись стратегічних 
альтернатив, викладених у цьому полі, наприклад: заміна складу існуючого 
управлінського апарату молодими висококваліфікованими фахівцями; 
підвищення кваліфікації персоналу; введення нових прогресивних систем 
менеджменту та маркетингу; імплементація міжнародних стандартів та 
новітніх технологій; мінімізація витрат та підвищення продуктивності праці 
персоналу; жорстка боротьба з конкурентами; нарощування об’ємів послуг та 
модернізація технології виробництва тощо.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАКЕТ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Петрашко Л.П.,
д.е.н., професор, 

 КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Глобальна економіка потребує стійкого відновлення після пандемії 
Covid 19. В умовах пост пандемічного глобального економічного розвитку 
особливо важливим є виявлення можливостей та чітке розуміння напрямків 
розвитку. Європейський зелений курс (EUGreenDeal) [1] – нова стратегія 
економічного росту, що прийнята у 2019 р., не втратила актуальності на 
сьогодні, а залишається дороговказом трансформації моделей побуту і 
роботи, виробництва та споживання. Це план дій, які забезпечать ефективне 
використання ресурсів завдяки переходу до екологічної циркулярної економіки 
(кругової економіки, економіки замкнутого типу), стримуванню змін клімату, 
припинення процесу втрати біорозмаїття та зниження рівню забруднення.

ЄС розглядає циркулярну (кругову) економіку як приведення скорочення 
відходів до мінімуму, а також повторного використання, ремонту, відновлення 
та переробки існуючих матеріалів та продуктів. Перехід до більш кругової 
економіки зменшить тиск на навколишнє середовище, посилить безпеку 
постачання сировини, підвищить конкурентоспроможність, інновації та 
зростання та створить робочі місця.

Зміни у політиці ЄС у напрямку до циркулярної економіки, тобто системи, 
де вартість продуктів, матеріалів та ресурсів зберігається в економіці якомога 
довше, відображені в Європейському пакеті циркулярної економіки, який 
був схвалений Європейським парламентом ще у квітні 2018 року і постійно 
розширюється. Пакет «Циркулярна економіка» ЄС відповідає цілям ООН у 
галузі сталого розвитку. Згідно пакету, держави-члени ЄС повинні прагнути 
зменшити харчові відходи на 30% до 2025 року та 50% до 2030 року. З метою 
запобігання харчовим відходам , держави-члени повинні забезпечити стимули 
для збору нереалізованих харчових продуктів та їх безпечного перерозподілу. 
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Депутати Європарламенту також повинні покращити обізнаність споживачів 
про значення «використовувати до» та «до».

Європейський пакет «Циркулярна економіка» є програмою сталого 
економічного та соціального розвитку, яка інтегруватиме промислову політику 
та охорону навколишнього середовища [2]. Тому що, «циркулярна економіка» 
- це не тільки , і не стільки політика поводження з відходами, але це спосіб 
відновлення сировини і не надмірного використання і без того дефіцитних 
ресурсів нашої планети, також шляхом глибоких інновацій виробничої 
системи.

Цей пакет також містить важливі заходи щодо поводження з відходами, але 
в той же час йде далі, визначаючи правила, що враховують весь життєвий цикл 
товару і має на меті змінити поведінку бізнесу та споживачів. Вперше держави-
члени будуть зобов’язані дотримуватися єдиної спільної законодавчої бази.

4 березня 2019 року Європейська комісія затвердила доповідь про 
здійснення Плану дій з циркулярної економіки, де представлені основні 
досягнення та поставлені  майбутні завдання по формуванню нейтральної 
по відношенню до клімату циркулярної економіки, в якій вплив на природні 
ресурси та на екосистему зведено до мінімуму. 

Одним із ключових складових відходів в циркулярній економіці є упаковка. 
За цілями європейського пакету циркулярної економіки 65% пакувальних 
матеріалів доведеться переробити до 2025 року та 70% до 2030 року. Окремо 
встановлена деталізація цілей щодо конкретних пакувальних матеріалів, 
таких як папір і картон, пластмаси, скло, метал та дерево.

Огляд проблем розвитку кругової глобальної пластмаси представлено 
в резюме Світового економічного форуму 2020  «Пластик в циркулярній 
економіці та глобальній торгівлі» [3]. Щорічно в світі виробляється більше 400 
мільйонів тон пластмас, велика частина яких не використовується повторно, 
що завдає неймовірної шкоди навколишньому середовищу і суспільству.  Існує 
потреба  вирішення цієї проблеми через ланцюги створення вартості пластмас 
і цілісного підходу, заснованого на «трьох імперативах» - скорочення, повторне 
використання і переробка. В середньому у світі тільки 14-18% пластикових 
відходів формально переробляється, а в деяких країнах цей відсоток набагато 
нижче.

До недавнього часу більшість пластикових відходів, що призначалися 
для вторинної переробки експортувались, що викликало суперечки через 
неадекватну інфраструктуру для належної утилізації в країнах імпорту. 
Постійні зміни у внутрішніх правилах і міжнародний режим регулювання 
трансформують цю картину.

Однак поки заходи, щоб уникнути звалищ пластикових відходів мають 
вирішальне значення, є необхідність подальших роздумів про те, як включити 
відповідальність, законну торгівлю у забезпечення економії за рахунок 
масштабів переробки в галузі економіки та торговельної політики. 
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А попередня оцінка результатів циркулярної економіки, її виміри в 
масштабах країн, регіонів, міст, компаній, з подальшими дослідженнями 
ефектів циркулярної економіки і стратегій сталого розвитку заслуговують 
подальшого обговорення.
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Осяєв Ю.М.,
к.т.н., доцент,

 Національний транспортний університет

Формування організаційної структури підприємства, пошук шляхів 
її удосконалення – одне зі складних і актуальних питань в управлінні 
виробництвом.

За умов ринкової економіки підприємствам  необхідно швидко реагувати 
на вимоги зовнішнього середовища і адаптувати  організаційні структури до 
відповідних змін. 

Згідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту 
структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки 
з часом стратегії змінюються, то виникає необхідність у відповідних змінах 
організаційних структур.

Категорія „структура” відображає будову та внутрішню форму системи. 
Зв’язок елементів у структурі підпорядкований діалектиці взаємовідношення 
частини і цілого. Наявність структури — невід’ємний атрибут всіх реально 
існуючих систем, бо саме структура надає їм цілісності. Категорія „структура” 
означає відносно стійкі зв’язки, які існують між елементами організації. 
Структура сприяє збереженню стійкого стану системи. Стосовно системи 
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структура є показником її організованості.
Існує велика кількість визначень організаційної структури управління 

виробництвом, і відрізняються вони за рівнем деталізації досліджуваного 
предмета. Наведемо кілька з них.

Структура, яка відображає синтез взаємозв’язків різних елементів, що 
функціонують для досягнення встановленої мети, називається організаційною. 
Отже, організаційна структура будь-якої системи пов’язана з досягненням її 
відповідної мети.

Згідно з іншим визначенням, організаційна структура — це конструкція 
організації, на основі якої здійснюється управління підприємством. Ця 
конструкція має або формальний, або неформальний вираз і охоплює два 
аспекти:

вона охоплює канали влади та комунікації між різними адміністративними 
службами та працівниками;

інформацію, яка передається цими каналами.
Організаційну структуру управління визначають також як категорію 

менеджменту, яка відображає організаційний бік відносин управління і 
становить єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв’язку.

На побудову організаційних структур управління впливає система факторів, 
яка стосується і об’єкта, і суб’єкта управління. Серед факторів є група 
регульованих і нерегульованих, а також таких, що виявляють безпосередній 
або опосередкований вплив. До найбільш вагомих факторів належать: розміри 
виробничої діяльності підприємства (середня, мала, крупна); виробничий 
профіль  (спеціалізація на виробництві одного виду продукції або широкої 
номенклатури виробів різних галузей); характер продукції, що виробляється, та 
технологія її вироб¬ництва (продукція видобувних чи обробних галузей, масове 
чи серійне виробництво); сфера інтересів підприємства (орієнтація на місцевий, 
національний чи зовнішній ринок); масштаби зарубіжної діяльності і форми її 
здійснення (наявність дочірніх підприємств за кордоном, в т. ч. виробничих, 
збутових тощо); характер об’єднання (концерн, фінансова група тощо).

Організації існують в оточенні, у середовищі, що складається з безлічі 
елементів: ринок, з його пропозиціями і запитами, акціонери з їх інтересами 
одержання дивідендів і реалізації прав власності, уряд з його податковими 
і законодавчими вимогами, партнери, стосовно яких організація має свої 
зобов’язання, технології, устаткування, вимоги до якості продукції, освітньому 
рівні виконавців, що зростають, діяльність конкурентів, наслідки економічних 
криз і т.п. Середовище впливає на організацію і накладає свої вимоги. Керівник 
повинний враховувати цей значний вплив.Чим більше компанія, тим гостріше 
виникає необхідність великих змін. 

Отже, організаційна структура управління – упорядкована сукупність 
підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки й забезпечують 
керівництво підприємством. Теорія менеджменту виділяє два класи 
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організаційних структур управління виробництвом: бюрократичні та 
адаптивні структури. 

Бюрократичні (механістичні) організаційні структури характеризуються 
високим рівнем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління ланцюгом 
команд, наявністю численних правил і норм поведінки персоналу, підбором 
кадрів за діловими та професійними якостями. Сюди належать лінійна, 
функціональна, лінійно-функціональна, лінійно-штабна організаційні 
структури управління. 

Адаптивні (органічні) організаційні структури розробляються та 
впроваджуються з метою забезпечення можливостей реагувати на зміни 
зовнішнього середовища та впроваджувати нову наукомістку технологію. 
Сюди належать, зокрема, дивізійні, матричні та проектні організаційні 
структури. Всі ці структури мають як і переваги, так і недоліки. 

Бюрократичні та адаптивні структури є крайнощами, а реальні структури 
реальних підприємств знаходяться між ними і мають ознаки бюрократичних 
та адаптивних структур у різних співвідношеннях. Слід зазначити, що не 
можна однозначно охарактеризувати різні види організаційних структур 
управління. Усе залежить від того, у яких умовах функціонує підприємство і 
що воно із себе уявляє. 

Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до побудови 
організаційних структур управління підприємствами. Так, забезпечення 
широких можливостей для підприємництва зумовлює необхідність наступних 
змін в організаційній структурі: посилення функцій, зв’язаних з випуском 
конкурентно спроможній продукції та послуг; підвищення ролі стратегічного 
планування (всупереч переважаючим в даний час функціям оперативного 
управління) на вищих рівнях управління; здійснення системної оцінки 
керівних кадрів з врахуванням комплексних результатів їх праці, а також 
мотивації; тісну взаємодію між постачальницькими підрозділами, а також  
відділами, які займаються технічним розвитком і керівництвом підприємства.
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МАТРИЧНІ МОДЕЛІ В ОЦІНЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Славінська О.С., 
доктор технічних наук, професор,

Харченко А.М., 
кандидат технічних наук, доцент,

Національний транспортний університет

Оцінка підприємницької діяльності є важливою складовою стратегічного 
управління компанією. Згідно світового досвіду найбільшого розповсюдження 
в оцінці підприємницької діяльності компанії в ринкових умовах дістали 
матричні моделі, зокрема, це двовимірні матриці відомих американських 
консалтингових фірм ВСG, Мак-Кінсі, ADL, Shell (хоча можуть бути 
використані і матриці з більшим числом вимірів, наприклад, матриці Абелла і 
Цвіккі) [1]. На одній із осей таких матриць відмічають показники оцінки стану 
або перспектив розвитку ринку, галузі, стратегічної зони господарювання, 
а на іншій – показники оцінки конкурентоспроможності відповідних їм 
стратегічних одиниць підприємницької діяльності (бізнесу) компанії [2-3]. 
За цими показниками і позиціонуються стратегічні одиниці підприємницької 
діяльності в матриці. Для кожної позиції, отриманої на перетині векторів 
вказаних показників для кожної стратегічної одиниці бізнесу визначають 
рекомендовані для них відповідні стратегії. 

Оцінку підприємницької діяльності компанії за матричними моделями 
необхідно здійснювати за наступним алгоритмом:

1-й крок, визначають ієрархію рівнів підприємницької діяльності компанії: 
від окремого продукту до рівня компанії в цілому. 

2-й крок, визначають стратегічні одиниці бізнесу, які будуть позиціонуватися 
на матрицях.

3-й крок, визначають параметри матриць, за якими буде проводитись аналіз 
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господарського портфеля. Це роблять для того, щоб: а) обрати параметри, за 
якими буде проводитись аналіз; б) з’ясувати яка інфор¬мація необхідна для 
аналізу. 

4-й крок, отримують та аналізують інформацію за вказаними пара¬метрами 
матриці.

5-й крок, будують і аналізують матриці, отримуючи при цьому уявлення 
про поточний стан господарського портфеля компанії, на основі якого можна 
прогнозувати і майбутній стан за різними сценаріями розвитку середовища 
компанії.

6-й крок, здійснюють вибір з поміж альтернативних варіантів оптимального 
бізнес-портфеля, який найкраще сприятиме досягненню цілей компанії.

Такий підхід має переваги у порівнянні з традиційним аналізом ринку, 
оскільки матричні моделі поєднують експертно-аналітичні, статистичні 
методи та методи математичного моделювання.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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кандидат технічних наук, доцент,
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Аналіз досліджень учених про підприємництво у XVIII – XIX ст. дозволяє 
зробити один з важливих висновків: у них закладені фундаментальні 
положення про підприємництво, підприємців, які не втратили актуальності і 
зараз. У той же час можна відзначити широкий спектр поглядів на досліджувані 
питання. У своїх роботах ці науковці дали науково-практичне визначення 
сутності та ролі підприємців в економічній діяльності. Уже на початку XIX 



285

ст. в їх роботах виділяються економічні, організаційні та психологічні ознаки 
підприємництва, які пізніше трансформуються у його основні функції. 
Тоді ж, у XIX ст., науковці-економісти вказували на інноваційний характер 
підприємництва. Ця точка зору широко використовується й надалі.

Підсумком підприємницької діяльності, є його економічна ефективність. 
Ефективність, як відомо, це відношення результату до витрат. Фінансовий стан 
та фінансові результати підприємства визначають її конкурентоспроможність, 
потенціал підприємства, дозволяють встановити, якою мірою гарантовані 
економічні інтереси все учасників ділових відносин [1].

Перш за все, оцінка ефективності підприємницької діяльності необхідна 
самому підприємцю. Вона йому потрібна для того щоб: 1) порівняти отриманий 
прибуток, з прибутком яку можна було б отримати при альтернативному 
(другом) використанні капіталу. 2) для вироблення правильних управлінських 
рішень щодо підвищення рентабельності виробництва, 3) для визначення 
найбільш привабливих напрямків вкладення тимчасово вільних коштів і 4) 
для контролю підприємницької діяльності.

Поряд з оцінкою підприємницької діяльності, з розвитком ринкових 
відносин зростає необхідність оцінки самих сільськогосподарських 
підприємств. При цьому, практика показує, що найчастіше ринкова вартість 
підприємства може суттєво відрізнятися від його балансової вартості. Оцінка 
майна та бізнесу необхідна підприємству при плануванні його розвитку, 
інвестування, реструктуризації, відновлення його платоспроможності і 
т.д. Така комплексна оцінка підприємства також потрібна при здійсненні 
наступних заходів[2]:

- купівлі-продажу бізнесу;
- продажу частки підприємства при виході з нього власників;
- заставне кредитування і оренда майна;
- страхування підприємства;
- техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту на 

підприємстві;
- оцінка акцій підприємства;
- оподаткування;
- реструктуризація підприємства;
- відновлення платоспроможності підприємств-банкрутів;
- виконання права спадкування.
Оцінка підприємницької діяльності багато в чому залежить від цілей і 

завдань самого підприємства. При цьому необхідно виходити з такого:
По-перше, при оцінці ефективності підприємницької діяльності 

кінцевий результат повинен збігатися з метою підприємства, тобто 
досягненням результату, запланованого на початку підприємницького 
проекту або підприємницької ідеї. По-друге, показники оцінки ефективності 
підприємництва повинні бути доступними в їх визначенні і використанні. По-
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третє, при оцінці ефективності підприємницької діяльності доцільно віддавати 
перевагу цілям характеризують стійкість підприємства. По-четверте, оцінка 
ефективності повинна бути взаємопов’язана з життєвим циклом підприємства.

По-п’яте, слід мати на увазі, що підприємницький успіх досягається 
за допомогою дій, що не завдають шкоди іншим. В іншому випадку це є 
невдача. По-шосте, підприємницький успіх пов’язується в першу чергу з 
ідеєю, бажанням самоствердження або прагненням змінити ситуацію. Гроші, 
капітал, прибуток - супроводжують підприємницький успіх, але в самій 
підприємницької діяльності не виступають в якості самоцілі.

Основні показники характеризують фінансовий стан і фінансові результати 
підприємств, їх стійкості на ринку, розраховують за даними документів 
фінансової звітності: баланс активів і пасивів (форма №1 річної та квартальної 
звітності), звіт про прибутки і збитки (форма №2) та ін. для оцінки реального 
фінансового стану і фінансових результатів підприємства необхідно всебічно 
проаналізувати ці документи не менше ніж за 2-3 роки, в умовах нестійкої 
економіки аналіз необхідно проводь ть регулярно протягом року[3].
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Кожна розвинена держава має власну систему, яку можна віднести до 
системи екстреної медичної допомоги, що включає різноманітні сили і засоби, 
які залучаються для її надання[10]. Як свідчить статистика, ефективність 
екстреної медичної допомоги в Україні не досягає світового рівня. Так, за умов 
кризи промислового виробництва та значно меншого рівня забезпеченості 
населення автотранспортом, в порівнянні з країнами з розвиненою 
економікою, в державі відчувається загальна тенденція до підвищення рівня 
травматизму. Нещасним випадкам, травмам  та отруєнням, що стали причиною 
смертності, в Україні належить третє місце. Серед населення працездатного 
віку травматизм займає перше  місце, внаслідок чого смертність перевищує  
аналогічні  показники в розвинутих країнах світу не менш як у  3 рази. 

Щороку понад 15 млн. громадян звертається за екстреною медичною 
допомогою з різних причин. Бригадами швидкої медичної допомоги 
виконується близько 13 млн. виїздів на виклики хворих та травмованих 
громадян. Діюча система екстреної медичної допомоги побудована, в 
основному, на мережі закладів державної та комунальної форм власності, при 
чому переважна більшість закладів – комунальної форми власності. З огляду 
на це, система екстреної медичної допомоги держави потребує реформування. 
Внаслідок вивчення світового досвіду організації такої допомоги в розвинених 
країнах виникла ідея про створення єдиної системи екстреної медичної 
допомоги. Концепція її створення в Україні була розроблена фахівцями МОЗ 
України.

У Концепції формулюються завдання розбудови єдиної системи екстреної 
медичної допомоги: удосконалення нормативно-правової бази з питань єдиної 
системи; поліпшення матеріально-технічної бази закладів єдиної системи; 
об’єднання ресурсів закладів охорони здоров’я; розвиток засобів зв’язку; 
розробку єдиної методології роботи бригад швидкої медичної допомоги; 
створення єдиної системи підготовки кадрів.

Єдина система надання екстреної медичної допомоги створюється з 
метою забезпечення доступності, безоплатності, своєчасності надання та 
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підвищення її якості. Хоча рівень оснащеності лікувально-профілактичних 
закладів лікарськими засобами та медичним обладнанням на сьогодні дещо 
підвищився, ресурси, які має держава все ще не скоординовані в єдину систему, 
яка б забезпечила їх ефективне і своєчасне використання, як у повсякденних 
умовах так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Після відомих подій 2014 року певні положення й Концепції органiзацiї 
надання екстреної медичної допомоги населенню України за умов 
надзвичайних ситуацій переглядались та удосконалювались. Так було 
розроблено принципи державного регулювання органiзацiї надання екстреної 
медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій[9]. 

До основних принципів державного регулювання було віднесено наступні: 
загальнодержавний характер; централізація і децентралізація управління; 
територіально-виробничий принцип; плановий характер; двоетапний 
підхід до медичного постачання для надання екстреної медичної допомоги 
постраждалим; мобільність, оперативність і постійна готовність медичного 
постачання для надання допомоги; принцип само- та взаємодопомоги, що 
полягає у навчанні населення правилам надання домедичної допомоги у 
вигляді само- та взаємодопомоги; принцип професіоналізму і відповідальності 
медичних і фармацевтичних працівників[8].

Дані принципи забезпечують ефективність, доступність і своєчасність 
надання екстреної медичної допомоги в постраждалим в надзвичайних 
ситуаціях.

Поняття державного управління медичним постачанням є похідним від 
поняття державного управління в цілому. З урахуванням цього державне 
управління забезпеченням екстреної медичної допомоги є видом діяльності 
органів виконавчої влади з реалізації державної політики цивільного захисту, 
однієї з її основних складових – медичного захисту. На основі сформульованих 
принципів можна запропоновати підходи до удосконалення Концепції 
державного управління органiзацiєю надання екстреної медичної допомоги, 
і нормативноправової складової організаційно-правового механізму. Для 
удосконалення вищезгаданої Концепції необхідно визначити основні напрями 
формування й реалізації концепції, які включають методичне, організаційне, 
інформаційне й ресурсне забезпечення, що дозволить побудувати 
організаційно-функціональні моделі органiзацiї надання екстреної медичної 
допомоги.
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The generalized periodontitis is a topical problem of modern dentistry.  The 
main direction of the dentistry are search and justification for the use of pathogenetic 
therapy, the differentiated therapeutic indications for use of medicinal agent. The 
therapeutic indications depend up the periodontitis clinic, dental status and general 
condition of patients [1]. The relationship of the state of periodontal tissues with 
the hormonal status of the patient, determines the necessity to include specific 
pharmaceuticals for the treatment of osteoporosis in the traditional treatment of 
generalized periodontitis [2,3].

Materials and research methods. 70 women after ovariectomy and suffering 
from generalized periodontitis aged 30 to 50 years were examined. The first group 
(32 women) included patients with low-activity local areas of osteoporosis in the 
alveolar bone, the second (38 women) - with middling active and active local areas 
of osteoporosis. The control group consisted of 20 healthy women without clinical 
and biochemical signs of an inflammatory and destructive process in paradontium. 

Previous researches testify that the use of Calcium-D3 Nycomed is effectually for 
women with low-activity local areas of osteoporosis in the alveolar bone (group I). 
Women with middling active and high active of  osteoporotic process in the alveolar 
bone (group II) be in need of  to use a combination of pharmaceutical drugs with 
different mechanisms of action, such a combination was composed of Calcium-D3 
Nycomed, Fosamax and hormone replacement therapy drug Proginova [2,3]. 

Control examinations, necessary corrective treatment, preventive services were 
carried out by active consultation call patients with generalized periodontitis, on the 
background of surgical menopause, at  3 and 5 years after end of course of treatment. 
Clinical examination of patients was performed according to the generally accepted 
scheme which included analysis patient’s complaints, medical history, simple 
examination, results of objective data. The parameters of periodontal indices and 
tests took into account for an objective assessment of the condition of periodontal 
tissues: data of the periodontal index A.L. Russel (1956), digital Schiller-Pisarev 
test, PMA index, gum bleeding index H.R. Muhlemain (1971). Periodontal bone 
tissue was evaluated by orthopantomograms using the index of the osteoporotic 
process in the alveolar process (I. Mashchenko, A. Samoilenko) [4]. Bone tissue 
remodeling processes were estimate by amount of osteocalcin in blood and urinary 
hydroxyproline excretion. 
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Results. An analysis of the afterhistory of generalized periodontitis in women 
of the first and second groups was made. Clinical and radiological stabilization at 3 
years after end of course of treatment it was observed in 61 (87.1%) of 70 patients, 
the disease recurred in 9 (12.9%) women, at 5 years after end of course of treatment, 
respectively, in 80.0% and 20.0% of patients. 

In patients of group I at 3 years after end of course of treatment, positive 
clinical results were recorded in 84.4% of cases. Clinical and paraclinical signs of 
generalized periodontitis were absent at 5 years after end of course of treatment in 
75.0% of cases.  The positive x-ray dynamics of the process was noted. The clinical 
and radiological state returned to its original state before treatment in 5 (15.6%) 
patients at 3 years after end of course of treatment and in 8 (25.0%) at 5 years after 
end of course of treatment.

In patients of group II was registered a return to the initial state of generalized 
periodontitis at 3 years after end of course of treatment in 4 (10.5%) women, and 
at 5 years after end of course of treatment - in 6 (15.8%). The signs of generalized 
periodontitis in patients of group II recommenced at 3 years resumed in 10.5% and 
at 5 years after end of course of treatment resumed in 47.1%.

The index of the osteoporotic process is the most informative indicator of the 
effectiveness of the performed treatment. So, in patients of group II, at 3 years after 
end of course of treatment, the measure of this index decreased to 7.44±0.17 score, 
against 13.64±0.18 score before treatment, and at 5 years after end of course of 
treatment to 5.11±0.17 score. In women of the first studies group, with clinical and 
radiological stabilization at 3 years after end of course of treatment, the measure 
of this index was 4.41±0.50 score, at 5 years after end of course of treatment - 
4.55±0.70 score (p <0.05).

The decrease in the activity index of osteoporosis in the alveolar process in all 
study group in the long term after the performed treatment, indicates an increase 
in the mineralization of the alveolar bone and durable clinical and radiological 
stabilization.

While analyzing the indicators of markers of bone metabolism, was identified 
that the levels of osteocalcin at  3 and 5 years after end of course of treatment in 
patients of group II did not essentially varied (osteocalcin: after treatment 19.9 ± 1.3 
IU g/l, at 3 years - 20.0 ± 1.4 IU g/l, at 5 years - 19.1 ± 1.1 IU g/l), and keep with 
those in the control group (20.9 ± 1.4 IU g/l). In women of the first studies group, 
in the long term after the treatment, there was observable some decrease in the level 
of osteocalcin to 17.1 ± 1.2 IU g/l at 3 years and to 16.7 ± 0.8 IU g/l at 5 years after 
end of course of treatment.

On the same lines, the study of oxyproline markers indicated accurate about 
decrease the boneʼs resorption markers in this group of patients after tested treatment 
complexes. The hydroxyproline indicator in women group II decreased by 3 times 
at 3 years after end of course of treatment, as compared with the initial (0.70 ± 
0.02 mmol/l versus 2.40 ± 0.04 mmol/l, р<0.05). The hydroxyproline indicator in 
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women group I decreased by 1.5 times and was 0.61 ± 0.03 mmol/l versus 0.83 ± 
0.03 mmol/l, р<0.05 if untreated.

Conclusion. The analysis of the long-term results of treatment of generalized 
periodontitis in women after ovariectomy demonstrate the need to demarcate 
three forms of activity osteoporotic process in the alveolar bone for to inventions 
individual therapeutic approach for each group of patients. The monotherapy by 
bone-seeking drugs is sufficient for women with inactive foci of osteoporosis in the 
alveolar bones. If medium-active and active foci of osteoporosis will be present in 
the alveolar bone, is the more appropriate administer the complex pharmaceutical 
products which consists of bone-seeking, antiresorptive and hormonal replacement 
therapy, such as Calcium - D3 Nycomed, Fosamax and Proginova. These drugs 
improve bone metabolism, contributing to the conjugation of bone formation 
and resorption processes, as evidenced by the normalization of bone metabolism 
markers and a significant decrease in the activity index of the osteoporotic process.
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В сучасних умовах конкурентного ринку ефективне управління основними 
економічними процесами: формування та використання оборотних активів 
в оперативній діяльності вирішує ряд питань стратегічного розвитку 
підприємства і забезпечує кінцеві результати господарської діяльності. 
Більшість вітчизняних підприємств не витримують жорсткої конкуренції, не 
досягають високого рівня доходності через нестачу оборотних коштів, потоків 
оборотних активів. Проблема оцінки рівня забезпеченості підприємств 
оборотними активами, джерел їх фінансування, визначення ефективності 
використання та їх якісного нормування дуже складна та актуальна з позиції 
прийняття стратегічних управлінських рішень на кожному підприємстві. 

Оборотні активи – термін, який збігається із найменування другого розділу 
активу бухгалтерського балансу, тобто до оборотних активів відносяться ті 
активи, які у бухгалтерському балансі відображаються у його другому розділі. 
До основних елементів оборотних активів належать: запаси, дебіторська 
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, 
витрати майбутніх періодів. 

Деякі дослідники вважають поняття «оборотні активи», «оборотний 
капітал», «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні фонди», «поточні 
активи» синонімами, інші об’єднують лише деякі поняття, третя група вчених 
зазначають, що економічний зміст зазначених понять різний, саме тому 
ототожнювати їх помилково. 

Пеняк Ю. С. вважає, що поняття «оборотні фонди» і «оборотний капітал» 
є ідентичними, крім того, пропонує використовувати саме останнє поняття. 
Також автор об’єднує такі категорії як «оборотні кошти», «оборотні засоби» і 
«оборотні активи» [1]. 

На думку Ізмайлової Н. В. у відповідності до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України, застосування поняття «оборотні кошти» «не відповідає сутності 
поняття «оборотні активи», оскільки оборотні кошти пов’язані зі створенням 
вартості тільки у ході операційної діяльності». Автор вважає, що економічна 
сутність оборотних активів «полягає у втілених в них грошових коштах, 
які повністю споживаються чи реалізуються впродовж одного виробничого 
циклу (або протягом 12 місяців) при здійснені операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності, що сприяє безперервності виробничо-комерційного 
циклу, а також дозволяє підтримувати достатній рівень ліквідності і 
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прибутковості підприємства» [2]. 
Під оборотними (поточними) активами Бланк І.О. розуміє сукупність 

майнових цінностей підприємства, які обслуговують його поточну виробничо-
комерційну діяльність і повністю споживаються протягом одного операційного 
циклу [1]. 

Демченко Т. А. вбачає в оборотних активах - сукупність оборотних фондів 
і фондів обігу, які використовуються для фінансування поточної господарської 
діяльності і виражені в грошовій формі. 

Ільєнкова С. Д. розкриває оборотні активи – фінансові ресурси, вкладені 
в об’єкти, використання яких здійснюється фірмою або в рамках одного 
відтворювального циклу, або в рамках відносно короткого періоду часу. 

В роботах Ковальова В. В. та Філімоненкова О. С. оборотні активи 
трактуються як натурально-речовинна категорія, тобто як засоби підприємства, 
які повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції. 
Разом з тим в умовах існування товарно-грошових відносин матеріальні засоби 
підприємств виражаються не лише в натуральній, а й у вартісній формі [2]. 

Таким чином, відмінність досліджених понять полягає у наступному: 
1. Категорії «оборотні активи» і «оборотні кошти» є самостійними, 

ототожнювати їх невірно, що підтверджується різницею у деяких 
характеристиках: різні складові, різна тривалість періоду для функціонування, 
оборотні активи витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні кошти 
авансовані у виробництво, тому вони «не витрачаються і не споживаються», 
внаслідок чого оборотні кошти виступають проміжною ланкою між активом і 
пасивом балансу. 

2. Терміни «оборотні активи» і «оборотний капітал» ототожнювати невірно 
через те, що оборотний капітал виступає джерелом формування складових 
оборотних активів, тобто він фіксується в пасиві балансу, тоді як оборотні 
активи відображають характер їх розміщення і є частиною активу балансу. 

Вітчизняні вчені по-різному виділяють класифікаційні групи оборотних 
активів, при цьому спираючись, в основному, на міжнародну практику. 
Загальними класифікаційними ознаками, щодо яких усі автори дійшли згоди, 
являються класифікація оборотних активів залежно від участі в кругообігу, 
за характером фінансових джерел формування та за видами. Нормативну ж 
класифікацію оборотних активів дає П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [1], але враховується в цьому документі лише одна класифікаційна 
ознака – за видами оборотних активів. Ця класифікація здійснюється через 
характеристику статей балансу, що входять в розділ 2 балансу «Оборотні 
активи». 

Класифікація оборотних активів:
За характером фінансових джерел формування: 
- Валові оборотні активи 
- Власні оборотні активи 
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- Чисті оборотні активи 
За характером участі в операційному процесі:
- За періодом функціонування 
- За видами 
- Запаси готової продукції 
- Запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів 
Інші види оборотних активів:
- Дебіторська заборгованість 
- Оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл підприємства 
За методом планування:
- Оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл 

підприємства 
- Постійна частина 
- Змінна частина оборотних 
- Нормовані 
- Ненормовані 
Узагальнення наведеного дає можливість стверджувати, що всебічне 

теоретичне дослідження категорії оборотних активів, правильне розуміння 
його сутності мають велике практичне значення. 

Оборотні активи – це ті активи, без яких неможливе ведення господарської 
діяльності підприємства. 

Тому забезпечення стійкого розвитку підприємств буде залежати від 
вибору ефективної стратегії використання й формування їх активів, в тому 
числі оборотних активів. Для прийняття вірних управлінських рішень 
потрібен чіткий аналіз використання оборотних активів. Успішна реалізація 
визначених напрямів можлива за умови єдиного підходу до визначення 
понять, пов’язаних з оборотними активами підприємств, які зустрічаються у 
законодавстві України.
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КАДРОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сілакова Г.В., 
к.е.н., доцент,

Київський національний торговельно-економічний університет

Сучасний ринковий механізм господарювання характеризуються наявністю 
безліччю небезпек та загроз, що вимагають від підприємств постійної уваги 
до питань забезпечення стабільного функціонування і розвитку. В умовах 
наявності не завжди цивілізованих конкурентних відносин, недосконалості 
чинного законодавства, свавілля фіскальних органів, необхідно передбачити 
заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволять 
запобігти або нівелювати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз, а 
також їх шкідливі наслідки.

Економічна безпека є невід’ємною складовою функціонування 
підприємства і є складною системою управління сукупністю небезпек і 
загроз, іманентно притаманних підприємницькій діяльності протягом всього 
життєвого циклу підприємства. Поняття економічної безпеки підприємства 
є комплексним, що охоплює практично всі функціональні сфери діяльності 
підприємства. Тому в сучасних умовах процес успішного функціонування і 
економічного розвитку вітчизняних підприємств значною мірою залежить від 
вдосконалення їх діяльності в сфері забезпечення економічної безпеки.

Складність процесу забезпечення економічної безпеки підприємництва 
детермінована якісною неоднорідністю факторів виробництва, а саме, 
небезпеками і загрозами, що виникають у процесі їх виробничого споживання. 
Найбільш складний об’єкт процесу забезпечення економічної безпеки 
підприємства є праця, носієм якої є людина. 

Запобігання негативному впливу на економічну безпеку шляхом 
ліквідації або мінімізації ризиків і загроз, пов’язаних з кадровими ресурсами, 
інтелектуальним потенціалом персоналу, трудовими відносинами є основними 
завданнями, що постають перед керівництвом підприємства. Це пов’язано 
з тим, що зростання виробництва, формування нових технологій, розробка 
методик та інструментів, що дозволяють мінімізувати витрати і досягти 
збільшення прибутку, впливають на конкурентоспроможність і рентабельність 
підприємства, сприяють домінуванню її положення на ринку.

Водночас, це породжує своєрідну війну серед конкурентів, які розвідують 
секрети підприємства, використовуючи будь-які прогалини у системі його 
економічної безпеки. Таким чином збереження матеріальних та інформаційних 
ресурсів підприємства значною мірою залежить від дій персоналу.

Кадровий аспект забезпечення економічної безпеки спрямований на роботу 
зі співробітниками, на формування і підтримку етичних і трудових норм, що 
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захищають інтереси підприємства.
За даними всесвітніх досліджень економічних злочинів та шахрайства, 

яке проводиться міжнародною консалтинговою компанією «Prіce Waterhouse 
Coopers» раз на два роки, 48% українських підприємств та організацій 
постраждали від випадків економічних злочинів та шахрайства протягом 
2016-2018 рр. До п’ятірки найбільш поширених видів економічних злочинів та 
шахрайства входять: хабарництво та корупція, незаконне привласнення майна, 
шахрайство у сфері закупівель, шахрайство у сфері управління персоналом та 
кіберзлочини (рис. 1) [1].

Рис. 1. Види економічних злочинів, з якими стикалися підприємства у 
Україні та світі протягом 2016-2018 рр.

Найбільш типовим шахраєм у всьому світі є, так званий, «білий комірець». 
Як правило, це чоловік у віці 31-50 років з вищою освітою, стійкою психікою 
та стабільною родиною, що працює 3-10 років. Більшість посадових злочинців 
в Україні є представниками вищої (40%) і середньої (40%) ланки управління. 
У світі 60% внутрішніх злочинів здійснює керівництво середньої ланки і 
рядові співробітники.

Таким чином, актуальним на сьогодні є питання формування та 
реалізації кадрової політики підприємства з точки зору забезпечення власної 
економічної безпеки. Кадрова політика з позиції забезпечення економічної 
безпеки підприємства проявляється у ступені лояльності персоналу, яка, у 
свою чергу, залежить від ступеня задоволеності умовами праці, винагородою, 
перспективами і зростанням, внутрішнім мікрокліматом в колективі тощо. 
Одним із першочергових завдань служби безпеки є підвищення технологічності 
підприємства до такого рівня, при якому у працівників не було б і думки про 
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злочин.
Кадрова складова є однією із функціональних блоків економічної безпеки 

підприємства, основною метою якої є запобігання негативним впливам 
на економічну безпеку підприємства шляхом усунення ризиків і загроз, 
пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами в цілому.

Основними складовими кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства є:

1. Виявлення, а також запобігання будь-яким видам загроз, що надходять 
з боку співробітників - кримінальна діяльність, розголошення комерційної 
таємниці, незаконне співробітництво з конкурентами, нанесення шкоди 
бізнесу тощо.

2. Аналіз і оцінка клімату в трудовому колективі, взаємовідносин, що 
складаються між співробітниками.

3. Визначення рівня лояльності персоналу до підприємства, виявлення так 
званих «груп ризику», розробка заходів, а також варіантів їх втілення щодо 
нейтралізації негативного впливу з боку співробітників.

4. Оптимізація робіт зі збору та аналізу даних про претендентів з метою 
створення достовірного портрету претендента і, як наслідок, прийняття 
об’єктивного рішення щодо прийому (відмови) на роботу.

5. Проведення (за необхідності) психоемоційного та психофізіологічного 
тестування при прийомі на певні посади, а також під час виникненні спірних 
ситуацій.

6. Проведення консультаційних та навчальних семінарів з підготовки 
персоналу з питань кадрового забезпечення економічної безпеки підприємства, 
ознайомлення з правилами поводження з конфіденційною (закритою) 
інформацією.

До зовнішніх загроз кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства можна віднести [2]: недостатню кваліфікацію співробітників, 
слабку організацію системи управління персоналом, слабку організацію 
системи навчання, неефективну систему мотивації, зниження кількості 
раціоналізаторських пропозицій та ініціатив, звільнення кваліфікованих 
співробітників, орієнтацію співробітників на вирішення внутрішніх тактичних 
завдань, орієнтацію співробітників на дотримання інтересів підрозділів, 
відсутність чи слабкість корпоративної політики, неякісну перевірку 
кандидатів під час прийому на роботу.

Внутрішні загрози кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства включають [2]: кращі умови мотивації у конкурентів, позиція 
конкурентів на переманювання кадрів, тиск на співробітників ззовні, 
попадання співробітників у різні види залежностей. 

Переважна більшість керівників кадрове забезпечення економічної безпеки 
підприємства асоціює виключно з роботою служби безпеки підприємства 
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щодо запобігання крадіжок, псування майна і різного роду деструктивних 
дій з боку персоналу підприємства, а також з перевіркою кандидатів при 
прийомі на роботу. У зв’язку з цим, можна виділити три фактори кадрового 
забезпечення економічної безпеки підприємства:

1. Підбір персоналу. На даному етапі доцільно оцінити благонадійність 
працівника. Проте, варто зазначити, що кадрове забезпечення економічної 
безпеки починається з процесу підбору і найму персоналу, але їм не 
обмежується.

2. Формування лояльності співробітників до підприємства є одним 
із найважливіших завдань в стратегії розвитку і вдосконалення кадрової 
політики. Необхідно створити сприятливе середовище для співробітників, в 
тому числі і за допомогою соціальної політики, мотиваційної системи тощо. 
Варто враховувати, що під час реалізації стратегії управління персоналом, а 
також її вдосконалення кадрова складова забезпечення економічної безпеки 
підприємства підвищується апріорі.

3. Контроль з боку адміністративного корпусу, який необхідний насамперед 
для перевірки виконання регламентів, режимів, наказів, нормативів тощо. Такі 
заходи спрямовані, перш за все, не на обмеження працівників, а на вироблення 
в них корпоративних і етичних норм. Також дані заходи мінімізують 
ймовірність нанесення економічного і іміджевого збитку підприємства.

Отже, заходи щодо удосконалення кадрового забезпечення економічної 
безпеки підприємства мають бути пов’язані із:

1. Оптимізація таких елементів кадрової складової, як контроль, 
лояльність та найм. Контроль являє собою комплекс заходів, встановлених для 
персоналу, в тому числі для адміністрації у вигляді обмежень, регламентів, 
режимів, технологічних процесів, контрольних, оціночних та інших операцій, 
процедур безпеки, направлений на ліквідацію можливостей заподіяння шкоди. 
Лояльність включає комплекс заходів по встановленню позитивних відносин 
працівників до роботодавців з особливим акцентом на конгруентність цілей. 
Процес найму передбачає комплекс заходів безпеки при прийомі на роботу 
і прогнозуванні благонадійності майбутніх співробітників. Тільки лише 
симбіоз і синергетичний ефект від цих елементів буде сприяти релевантної 
їх віддачі.

2. У договорі при прийомі на роботу необхідно відобразити механізм 
захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, властивих працівникам, наприклад,  
встановлення непомірно високої санкції в договорі за розголошення комерційної 
таємниці, зміну місця роботи (розрив контракту в односторонньому порядку) 
тощо.

3. Впровадження на підприємстві внутрішньої служби персональної 
відповідальності за підбір кадрів і їх ефективну оцінку за допомогою 
спеціальних критеріїв і показників. 

4. Ранжування всіх загроз економічній безпеці як за ступенем тяжкості, так 
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і за персонально відповідальними особами із відкритим зазначенням санкцій 
за несумлінне виконання професійних обов’язків, що забезпечить прозорість 
оцінки кожного співробітника і його особистий внесок у загальну справу.

Наведені рекомендації дозволять сприймати кадровий аспект як один із 
найважливіших елементів забезпечення економічної безпеки підприємства, 
що сприяє нівелюванню низки загроз.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Коваль А.Ю.,
ІПК ДСЗУ

Підвищення престижності та привабливості служби у Збройних Силах 
України головно визначається ставленням держави до забезпечення 
комплексного соціального захисту та соціальних гарантій військовослужбовців. 
Однією із важливих складових такого захисту є заходи, спрямовані на 
інтеграцію колишніх військових працездатного віку у цивільне середовище 
та їхнє адаптування до професійно- трудової чи підприємницької діяльності в 
умовах ринкових відносин.

Сутнісно-теоретичні засади реабілітації військовослужбовців Збройних Сил 
України на різних рівнях та у різних сферах і галузях соціально-економічної 
системи країни достатньо ґрунтовно досліджено у працях таких ученихяк Ю. 
М. Барський, М. В. Гончаренко, О. В. Гривківська, Г.В. Ложкін та ін.

Поняття «адаптація» походить від латинського «adaptatio» (прикладання, 
пристосування) і розуміється як «пристосування організму до мінливих умов 
середовища». Тобто, взаємний зв’язок розвитку індивіда (організму) і умов 
середовища закладений вже у понятті. У психологічному словнику адаптація 
визначається як пристосування людини до існування в суспільстві відповідно 
до його вимог та власних потреб, мотивів й інтересів. 



301

Найважливіший компонент адаптації – це узгодження самооцінок і домагань 
суб’єкта з його можливостями і з реальністю соціального середовища, що 
включає також тенденції розвитку середовища і суб’єкта, при цьому адаптація 
розглядається на фізіологічному, біологічному, психологічному і соціальному 
рівнях.

Сучасне уявлення про адаптацію ґрунтується на роботах І. Павлова, І. 
Сечєнова, П. Анохіна, Г. Сельє та ін. Основоположником розробки адаптаційної 
проблематики прийнято вважати Г. Сельє. Науковці виділяють різні рівні 
адаптації, залежно від того, який аспект у системі «організм – середовище» 
розглядається (субклітинний, клітинний, тканинний, системи органів; 
цілісного організму; груповий; популяційний; видовий; біогенетичний; 
екосферний), а також різні аспекти аналізу процесу адаптації – статичний 
(відображає властивість (стан) біосистеми, її стійкість до умов середовища 
як рівень її адаптованості) та динамічний (відображає процес, динаміку 
пристосування біосистеми до умов середовища, що змінюються) .

Професійна адаптація являє собою пристосування набутого професійного 
досвіду та стилю поведінки і діяльності до вимог конкретної військової посади 
(ситуації), уміння швидко звикнути до незвичних факторів зовнішнього 
середовища, засвоєння військовослужбовцем за контрактом нових для нього 
професійних функцій та обов’язків, включення в професійне співробітництво 
та партнерство, поступовий розвиток конкурентноздатності .

Структура соціальної адаптації представлена трьома компонентами: 
суб’єктами, чинниками (факторами) і об’єктами. Реальним істинним 
суб’єктом адаптації є індивід, виділення інших суб’єктів адаптації (сукупність 
індивідів, організацій і соціальних інститутів), на думку А.Брушлинського, 
досить умовне . 

Фактори адаптації – це умови, що визначають значення показника 
адаптації, інакше кажучи, фактори адаптації важливі не самі по собі, а лише в 
контексті актуалізованих потреб особистості, тобто їх значимість визначається 
актуалізацією відповідної потреби. Об’єкт адаптації – це фрагмент реальності, 
який має безпосереднє відношення до реалізації потреби суб’єкта адаптації; 
такими є види діяльності, її умови і результат, а також індивід і сукупність 
індивідів. 

І. Георгієва виділяє зовнішні і внутрішні чинники адаптації. Внутрішні 
чинники - це соціально-демографічні риси індивідів (стать, вік, сімейний 
стан, наявність дітей, ціннісні орієнтації та уявлення особистості, ряд 
психологічних і психофізіологічних властивостей). Зовнішні чинники – це 
весь комплекс параметрів, який пов’язаний із видами діяльності індивідів . 

Життєстійкість, резилентність, копінг-стратегії психологічне благополуччя 
є складовими ресурсного підходу в дослідженні соціальної адаптації, тобто 
підходу, що орієнтує людину на пошук можливостей і умов подолання кризових 
ситуацій. Врахування об’єктивних і суб’єктивних чинників адаптації, а також 
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її психологічних корелятів важливе для створення програм, спрямованих на 
покращення адаптованості різних категорій клієнтів практичних психологів, 
зокрема й військових, що брали участь у бойових діях на Сході України.

Військова служба є видом людської діяльності, що характеризується 
не лише високою соціальною значущістю, але й особливими, часто 
екстремальними, умовами, якими, зокрема є участь у бойових діях. Як 
свідчить аналіз наукової літератури, військова служба в різних військових 
та спеціалізованих формуваннях держави складається з організації добору 
кадрів, переміщення по службі, присвоєння їм звань і стимулювання їх праці, 
підстави припинення службової діяльності. Адаптація співробітників до 
військової служби має свою специфіку. Вона починається із формування цілей 
і мотивів виконувати військову діяльність на професійному рівні, опановувати 
відповідними знаннями уміннями і навичками, освоєння і дотримання норм 
військового колективу, зближення особистісних цінностей з цінностями 
своєї групи, прийняття на себе норм взаємодопомоги, взаємопідтримки як у 
службовому так і в побутовому житті .

Основною особливістю вітчизняних і зарубіжних досліджень психологічної 
адаптації було те, що вони проводилися в соціально і / або професійно стабільному 
середовищі, що володіє відносно стійкими нормами поведінки і діяльності 
людей. Алгоритм процесу адаптації в основному полягає в освоєнні цих норм 
і у «вживанні» в уже сформовані умови . Нині ситуація суттєво змінилася, 
адаптація військових, а особливо, учасників бойових дій, розглядається у 
контексті мінливих, емоційно навантажених, психотравматичних реалій. На 
основі аналізу наукової літератури з питань адаптації військовослужбовців, 
ми виділили чотири основні чинники, що визначають специфіку адаптації до 
військової служби у нинішніх вітчизняних реаліях.

Сучасна військова професія, це не тільки оволодіння складною технікою 
і зброєю, а й вимога від воїнів здатності орієнтуватися в широкому обсязі 
інформації, яка може володіти дестабілізуючою силою. У зв’язку з цим 
можна стверджувати, що сучасна військова служба пов’язана з фізичними та 
інформаційними стресорами і вимагає адаптації не лише до фізичних, а й до 
інформаційних перевантажень . 

Таким чином, аналіз літератури показав, що ефективність військово-
професійної діяльності військовослужбовців, що проходять військову службу 
за призовом, цілком ймовірно, багато в чому визначається успішністю їх 
адаптації до нових умов життєдіяльності. Найбільш складними по психічним 
і фізичним навантаженням є етапи первинної і вторинної адаптації. До сих 
пір не в повній мірі вивчена проблема адаптації військовослужбовців на 
різних етапах службово-бойової діяльності, наступності етапів адаптації, 
психофізіологічні і психологічні їх особливості. За даними літератури, цей 
процес характеризується формуванням соціально-психологічних відносин, 
змінами стану здоров’я, функціонального стану організму і в своєму розвитку 
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проходить ряд стадій. Представлений аналіз відображає незавершеність 
теоретичних посилок і прикладних розробок, присвячених даній проблемі.
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MODEN WAYS OF THE DEVELOPMENT OF 
CIRCULAR ECONOMY

Kucherenko D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,

Science and Research Institute of Social and Economic Development, Ukraine

The problem of interaction between education, science and business has 
always attracted the attention of the scientists. Among the well-known scholars 
should be G. Becker, J. C. Mill, A. Marshall, J. Minzer, D. North, M. Olson, E. 
Toffler, F. Fukuyama, who studied in their works the influence of education on 
economic results. Modern views on the cooperation of universities and employers, 
the analysis of Ukrainian education in terms of managing its quality are set out 
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in the writings of V. Bazylevych, Y. Bolyubash, V. Briukhovetsky, O. Grishnova, 
O. Zhilinska, K. Levkovsky, and others. An analysis of the European employment 
policy, the problems of functioning and regulation of the labor market is contained 
in the works of I. Bessonovoy, N. Vishnevsky, T. Tkachenko, L. Lisogor, E. 
Libanova, V. Serdyukova and others. Issues of the development of adult education 
in foreign countries are devoted to research I. Beyul, O. Grishnova, P. Dysyatova, 
S. Kovalenko, O. Ogienko, I. Fokina.

Circular economy or circular economy involves the sharing of products and 
the purchase of services, not goods. Materials are used several times, things are 
designed for a long service life. The material from which homogeneous goods 
are made is reused when their service life expires or at an intermediate stage. The 
amount of waste in the production and use of goods is minimized. 

The «circular economy» is an industrial system that is restorative in its intent 
and design. The idea is that instead of throwing away products before their value is 
fully realized, we should use them - not only once, but also repeatedly. Currently, 
only a few percentage points of the value of the original product pays off after use.

Most of the research on the circular economy that has been conducted so far 
focuses primarily on business models of resource efficiency. This applies mainly 
to the social benefits provided by the transformation from a linear to a circular 
economy.

Another feature of the current level of development of productive forces is that 
if land, buildings and equipment, as means of labor, can exist separately from the 
worker, the knowledge, competencies, experience, connections, skills, motivation, 
values, as means of labor, without man do not exist.

We can determine that the specifics of modern productive forces include two 
elements:

- means of production of new technologies and innovations (knowledge, skills, 
competencies, motivation, values) cannot be separated from their carrier;

- modern means of production are created by means of thin civilizational 
networks (systems of translation of knowledge, competences, values, modern 
education, innovative environments).

This specificity is a trend of national economic development, namely: a necessary 
condition for technological modernization of the economy are thin networks 
of civilization. This defines the requirement that the national innovation system 
must meet modern subtle networks of civilization, promote their development and 
contain certain forms of social relations in which it will be possible to use the means 
of production that are inseparable from man.

It is clear that the creation of modern technologies in almost any industry has 
reached such a level of complexity that the workforce of the same quality (as 
the ability to perform specified operations with a certain intensity) is absolutely 
impossible to use.

Those who work in the field of innovation need the ability to think creatively, 
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self-organization skills, a wide range of knowledge, motivation to continuously 
learn and improve, the ability to find talented solutions, work in a team. These 
abilities cannot be controlled by instructions and production technologies. And it is 
these abilities that are becoming the main means of production in the field of high 
technology today.

Unfortunately, in Ukraine there are not enough real steps for the development 
of the national innovation system, but at the same time there are some positive 
components. Strong indicators in the Global Innovation Index for Ukraine are:

- «Training costs» 18th place,
- «Coverage of higher education» 10th place,
- «Ease of obtaining a loan» 18th place,
- «Number of patent applications» received by the National Patent Office 19th 

place,
- «Total cost of computer software» 20th place. It should be noted that according 

to the indicator «Number of applications for a utility model» our country ranks 
first in the world. Ukraine is also fourth in the indicator «Employed women with a 
degree» [4].

Strong indicators are effective incentives and, despite existing barriers, 
contribute to the development of an innovative environment. What is an innovation 
environment? First, it is a community of people who like to implement complex 
projects, ideas, find original solutions, work with the same people in creative groups. 
These people are the bearers of a different type of thinking, namely entrepreneurial, 
research, and innovation.

So, according to CEO of the American company Apple Cook Tim Cook, the 
company buys startups not to increase profits, but to find talented people. And when 
a company finds outstanding intellectual property, it acquires it. Indeed, over the 
past 29 years, the company has acquired 80 startups and is using their potential to 
implement new technologies, improve old services, and attract strong employees to 
its team.

Secondly, it is a single space - territorial, educational, communication, design, 
ideological, research. This space is dominated by horizontal connections, which 
create an opportunity for high mobility of its participants. High mobility determines 
both the great mobility of new ideas and the intensity of information exchange, 
and is a particularly important condition for creating a favorable atmosphere of 
entrepreneurship. Also, thanks to this single space and way of life, the productivity 
of community members is ten times higher than the productivity of an ordinary 
employee.

When such a space with such a community of people appears, various economic 
agents begin to be attracted to it, the institutions necessary for the effective 
realization of productive forces begin to appear, and so on. But not the other way 
around. The innovation environment is primary.

Thus, the community of people united by common motives and values, 
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developing in a single cultural space, forms an innovative environment, which is 
a form of social relations that corresponds to the current level of development of 
productive forces, and constitutes a national innovation system.

Recent studies of the development of the innovation process in individual 
countries and in the world as a whole show that this process is nonlinear, 
spontaneous, multifactorial. The main feature is that its implementation requires the 
involvement of modern scientific achievements and educated workers. This feature 
is also absolutely necessary, which determines the main trends in the process of 
learning, training and retraining.

The new economic conditions require that educational institutions and leading 
companies (businesses) find as many “lines of intersection” as possible, establish 
effective cooperation, and implement joint industrial training projects. Higher 
education institutions should focus on the introduction of standards and methods 
of so-called business education, when the main educational load is based on the 
acquisition of knowledge and skills that can be used to solve specific production 
(business, technological, etc.) problems.

In a post-industrial economy, a new phenomenon is gaining ground - a 
powerful system of corporate education. Because large companies typically act 
as agents for the global innovation system, they need to respond quickly to the 
challenges of the competitive environment, including training and retraining. After 
all, the management of such companies cannot wait until “traditional education” 
understands the challenge and is rebuilt in accordance with the requirements of the 
time (this may take years, taking into account the time of study at the university). 
In modern conditions, leading companies that have embarked on the path of value 
management, are forced to take care of the development of corporate systems 
of industrial training in view of the demands of a particular company or even its 
divisions.

The modern concept of development distinguishes only those innovations 
that are associated with the renewal of the educational process, with its internal 
substantive and functional changes, the transformation into something new. And in 
cases of development it is a question of accruing, developed in time and managed 
qualitative transformations of the maintenance of training and educational activity 
(values, the purposes, system, process, result).

The most important features of the modern process of improving personnel 
management is to build trust in the enterprise, which leads to the expansion of 
the powers of performers on the ground, encourage dissent, decentralization and 
differentiation, change forms of control, namely - its narrowing and replacement 
with information. Joint business decision-making contributes to a comprehensive 
vision of problems and a holistic approach to human potential in conjunction with 
the strategic attitudes of the enterprise. An atmosphere of mutual trust creates an 
innovative corporate culture, which is a mandatory component of the modern 
personnel management process.
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The decisive factor in the socio-economic development of society is also 
the current stage of scientific and technological progress, which accelerates its 
movement and fundamentally changes the world space, worldview of mankind, 
traditional productive forces and productive relations, deeply affects the human 
factor, labor organization and more.

Computer information technology is an important part of the modern economy. 
Effective use of information makes it possible to maximize the efficiency of 
production, where the main factors are automation and communication. Today, 
innovation and investment development requires electronics, programming, 
computer modeling, neuroinformatics, laser technology, nuclear and other energy, 
electron-ion-plasma technologies, new materials, nanotechnology, biotechnology, 
living systems, modern transport, construction technologies, energy, ecology, etc. 
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На сьогоднішній день відсоток відміни закупівель в дорожній галузі України 
складає близько 21. Оскільки дорожні роботи мають сезонний характер, відміна 
закупівель або їх затягування призведе до невикористання коштів Дорожнього 
фонду та невиконання Програми розвитку автомобільних доріг. 
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Існує гостра проблема демпінгу при здійсненні закупівель. Особливо 
яскраво заниження цін можна спостерігати при закупівлях проектних робіт, 
послуг інженера-консультанта та послуг з технічного нагляду (демпінг близько 
85%). При будівництві та ремонті цей відсоток нижчий, але іноді досягає і 
50%. Таке різке зниження цін позначається, в першу чергу, на якості, а також 
на строках виконання робіт. 

Крім того, є нагальна необхідність внесення змін у нормативні документи 
з кошторисного ціноутворення для приведення до вимог Закону України «Про 
публічні закупівлі» та спрощення системи договірних відносин. 

Впровадження схеми «проектування-будівництво» дозволить 
мінімізувати потенційні ризики і загальні витрати, оскільки роботи буде 
виконувати одна організація, а також дозволить зменшити час виконання 
робіт, оскільки буде проведена одна закупівля замість двох, а за схемою 
«проектування-будівництво-обслуговування» - одна закупівля замість трьох. 
Традиційний метод будівництва відокремлює інтереси проектувальників 
від інтересів підрядників. Законодавством України передбачено, що будь-
який об’єкт може будуватись лише не підставі проектної документації, яка 
розроблена та затверджена в установленому порядку та пройшла експертизу. 
Тобто можливість впровадження схеми «проектування-будівництво» та 
«проектування-будівництво-обслуговування» згідно якої одна ж та сама 
організація робить проект (проект та експлуатаційне утримання), а потім 
на підставі його починає будівництво, має певні законодавчі перепони, які 
унеможливлюють її використання. 

Також виникає проблема з визначенням очікуваної вартості закупівлі, 
оскільки відсутній алгоритм її розрахунку в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будівництва» та ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила 
визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва». В 
інших країнах дана ситуація вирішується шляхом аналізу вартості робіт на 
об’єктах-аналогах. Тобто аналізується вартість 1 км будівництва дороги такої 
ж категорії та конструкції, і на основі цих даних вираховується очікувана 
вартість.

Враховуючи вищесказане пропонується внести зміни до законодавства про 
державні закупівлі та розробити методичні рекомендації щодо визначення 
очікуваної вартості за схемою «проектування-будівництво» та «проектування-
будівництво-обслуговування», підготувати проекти змін до законодавчої бази 
(Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказ «Про 
затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво 
об’єктів»). 

Нещодавно з’явилася ще одна проблема в закупівлях – так званий 
тендерний «троллінг». Зазначену проблему спричинили окремі нечесні 
підрядники, які знайшли ряд прогалин в тендерному законодавстві і тепер 
використовують «троллінг» як своєрідний бізнес. Суть «троллінгу» полягає 
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в тому, що компанії, які приймають участь в закупівлі не маючи за мету її 
виграти, а лише зірвати, якщо переможець не погоджується відшкодувати цій 
компанії певну винагороду. У випадку не погодження на її умови, зазначена 
компанія подає ряд скарг в Антимонопольний комітет, які суттєво затягують 
терміни закупівлі або взагалі призводять до її відміни.

Також часто закупівлі виграють компанії тільки за рахунок найнижчої ціни. 
Вони не мають необхідного досвіду виконання аналогічних робіт, необхідної 
кількості обладнання та техніки. Саме такі компанії найбільше демпінгують і 
зазвичай зникають після отримання першого авансу та повернення гарантійного 
забезпечення виконання закупівлі. Тому при оголошенні закупівель важливо 
встановити чіткі кваліфікаційні критерії, які дозволять відхилити пропозиції 
усіх некваліфікованих підрядників та зменшать ризики перемоги компаній з 
аномально низькою ціною.

Необхідно внести зміни в розроблені методики Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі та, при необхідності, до Закону України «Про публічні 
закупівлі», до деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
публічних закупівель та затвердити на рівні Кабінету Міністрів України типові 
підходи до складання тендерної документації.

Відповідно до п.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» 
передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни 
за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції 
учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору 
про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім окремих випадків. Тому саме ці 
положення суперечать можливості застосування динамічної договірної ціни.

Одночасно з внесенням змін у національні стандарти з кошторисного 
ціноутворення необхідно внести зміни у нормативно-правові акти, де є 
роз’яснення стосовно виду договірної ціни, зокрема статті 321 Господарського 
кодексу України, пункт 3 Постанови від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про 
затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві», пункту 2 статті 844 Цивільного кодексу України. 
Крім того, укладання твердої договірної ціни скасує необхідність перевірки та 
узгодження замовником цін на матеріальні ресурси під час введення об’єкту в 
експлуатацію та приймання виконаних робіт.
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Провідні вітчизняні та зарубіжні вчені сьогодні акцентують увагу на 
тому, що глобалізація вичерпала парадигму екстенсивного розвитку, який 
був пов’язаний з географічною експансією та включенням нових локальних 
суб’єктів в глобальну економічну систему. Подальший розвиток лежить 
в площині нової якості глобальних трансформацій, що забезпечать нові 
структурні співвідношення, нову структуру елементів, які складають 
глобальну соціально-економічну систему. 

В сучасних умовах, коли зростає дефіцит енергетичних ресурсів та 
сировини, посилюється забруднення довкілля, загрозливими темпами 
збільшуються площі полігонів виробничих та побутових відходів, все більш 
очевидною стає обмеженість можливостей зростання економіки шляхом 
традиційної (лінійної) моделі і зростає інтерес до пошуку альтернативних 
шляхів розвитку. 

На сучасному етапі розвитку обсяги споживання ресурсів планети досягли 
своєї межі. Економічне зростання, якого так прагнуть лідери та суспільство 
загалом, неминуче призведе до збільшення обсягів використання природних 
ресурсів і відходів споживання, що своєю чергою посилюватиме антропогенне 
навантаження на навколишнє природне середовище. Тому відбувається 
пошук моделей, які забезпечать економічне зростання завдяки якісним 
змінам у глобальному виробництві та споживанні. Згідно з дослідженням 
Оксфордського університету, політика і витрати, що включають кліматичні 
цілі, зменшать вразливість до майбутніх потрясінь і лих, створять гарні робочі 
місця, скоротять викиди і забезпечать чисте повітря [1].

Науковці та практики все більше уваги приділяють моделі циркулярної 
економіки. Концепція зеленої економіки та циркулярних бізнес-моделей 
стала пріоритетом у наборі інструментів для боротьби із екстремальними 
кліматичними проблемами, а також може надати стимули та створити 
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нові передумови для подолання глобальної економічної кризи. Ця модель 
затверджена як основа стратегії сталого розвитку в Європі і конкретизована в 
Плані дій ЄС щодо переходу до циркулярної економіки [2].

В рамках найбільшого з коли-небудь підтримуваних ООН зусиль 
щодо захисту клімату під керівництвом генеральних директорів великі 
транснаціональні корпорації підтверджують свої власні науково обґрунтовані 
зобов’язання по досягненню нульовий вуглецевої економіки і закликають 
уряди відповідати їх амбіціям.

19 травня 2020 року 155 компаній з сукупної ринковою капіталізацією 
понад 2,4 трильйона доларів США  та які представляють понад 5 мільйонів 
співробітників, підписали заяву, що закликає уряди всього світу узгодити свої 
зусилля з надання економічної допомоги на подолання епідемії COVID-19 
з новітньої наукою про клімат. Компанії охоплюють 34 сектори економіки 
і мають штаб-квартири в 33 країнах світу. В їх число входять: Abdi Ibrahim 
Pharmaceuticals, ACCIONA, Accor, Adobe, Agder Energi, Arabesque, Arc’teryx 
Equipment, AstraZeneca, Auchan Retail Portugal, Bayer, Beiersdorf, BIAL, 
Bonava, Burberry, Capgemini, Cargotec, Carlsberg Group, Cellnex, CEWE 
Stiftung. & Co. KGaA, City Developments Limited, CMA CGM, Coca-Cola 
European Partners, Colgate Palmolive Company, Corbion, Cranswick, Dalberg 
Advisors, Dalmia Cement (Bharat) Limited, Danfoss Group, Diageo, Diam Group, 
dormakaba, Dutch-Bangla Pack , EcoVadis, EDF Group, EDP Energias de Portugal, 
Electrolux, En + Group, Enel, ERM, Europcar Mobility Group, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, Firmenich, Gleeds, Glovo, Grundfos Holding, Grupo Red 
Eléctrica, H. Lundbeck, H&M Group , Хенкель, Hewlett Packard Enterprise та ін. 
Вони закликають до розробки політики, яка підвищить стійкість до майбутніх 
потрясінь, підтримуючи зусилля щодо стримування глобального підвищення 
температури на 1,5 °C вище доіндустріального рівня, що відповідає 
досягненню нульових чистих викидів задовго до 2050 року. На сьогодні 978 
компаній вже встановили або зобов’язалися встановити науково обґрунтовані 
цілі щодо скорочення викидів, вони підтверджують, що їхні власні рішення і 
дії грунтуються на науці, і закликають уряди «зробити пріоритетним швидший 
і справедливий перехід від сірої до зеленої економіки» [3].

Сучасна модель розвитку України характеризується техногенним 
перевантаженням і деградацією довкілля, у формуванні ВВП України ключову 
роль відіграють ресурсомісткі та енергомісткі галузі. Саме тому пріоритетами 
державної політики в цьому контексті мають бути, по-перше, ефективне 
управління відходами, оптимізація використання природних ресурсів та 
зниження енергоємності, а по-друге – мінімізація негативного впливу на 
довкілля за допомогою переходу до циркулярних бізнес-моделей. Вітчизняна 
економіка повинна орієнтуватися на пошук нових моделей інтеграції в 
світову економічну систему з урахуванням як національних особливостей, 
так і світових тенденцій розвитку ринків, нової глобальної архітектури світу. І 
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основним глобалізаційним викликом на сьогодні є необхідність забезпечення 
безпеки навколишнього середовища та ресурсів, які можуть бути реалізовані 
через впровадження принципів зеленої та циркулярної економіки в нашій 
державі.
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В ОЦІНЦІ 
НЕРУХОМОСТІ

Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент
Бубела А.В., к.т.н., доцент,

Національний транспортний університет

В сучасному світі екологічний фактор є важливим критерієм при 
оцінці об’єктів нерухомості. Так, наприклад, законодавствами західних 
країн передбачені жорсткі норми охорони природи, що ведуть до великих 
фінансових витрат за забруднення території. У зв’язку з цим перед укладанням 
угоди купівлі-продажу покупці, як правило, цікавляться екологічним станом 
ділянки.

Міжнародними стандартами оцінки нерухомості передбачено також ряд 
документів, що регламентують залежність вартості об’єкта нерухомості від 
стану навколишнього середовища [1].

В даний час в економічній теорії найбільш поширеним і визнаним є 
визначення ризику як двовимірної величини, що включає в себе ймовірність 
настання небажаної випадкової події і пов’язаних з ним втрат. 

Методологія оцінки  ризику -  це вибір  оптимальних у даній конкретній 



313

ситуації шляхів усунення  або зменшення  ризику. В зв’язку з цим, вона має 
складатися з трьох взаємопов’язаних елементів [2, 3]:

- оцінка ризику;
- управління ризиком;
- інформування про ризик.
Саме сукупність цих елементів дозволяє з одного боку виявити існуючі 

проблеми, розробити шляхи їх вирішення,  з іншого - створити умови  для  
практичної реалізації цих рішень. В якості основних видів екологічного 
ризику, що мають супроводжувати операції з нерухомістю, доцільно прийняти:

- прямий (аварійний) ризик, величина якого в більшій мірі визначається 
масовими характеристиками забруднення (масовим викидом забруднюювачів, 
їх концентрацій, рівнем і т.п.) і практично не залежать від часу. Час впливу 
в даному випадку є обмеженим і визначається самоочищуючою здатністю 
навколишнього середовища;

- непрямий (поточний) ризик, величина якого в більшій мірі залежить від 
часу впливу забруднюючого фактора. При цьому вплив масових характеристик 
забруднення зростає в міру зростання кратності перевищення їх фактичних 
значень над екологічними нормативами. 

З огляду на те, що при прямому (аварійному) ризику переважають 
детерміновані ефекти, нижньою межею впливу яких на здоров’я людини 
виступають гранично допустимі концентрації (ГДК) і рівні (ГДР), то в якості 
оціночної величини прямого ризику - коефіцієнта якості середовища Кпр 
нами прийнята кратність перевищення фактичних значень концентрацій Q 
(для матеріального забруднення) або доз Dj (для фізичного забруднення) над 
екологічними нормативами в екологічно значущих точках:

При непрямому ризику, навпаки, переважають стохастичні ефекти впливу 
забруднювачів. Тому оцінка непрямого ризику повинна містити коефіцієнт 
якості середовища Кнпр, що розраховується через параметр впливу 
забруднюючого фактора протягом тривалого періоду часу. Таким параметром 
є доза. Відомо також, що доза (токсодоза) оцінює дію хімічних речовин в 
залежності від концентрації і часу впливу на організм людини. У зв’язку з 
цим доцільно розширити сферу застосування цього оціночного параметра 
на весь спектр матеріального забруднення. Останнє дозволяє забезпечити 
єдиний методичний підхід щодо визначення величини непрямого ризику, який 
найбільш важко визначити в силу його не явної форми впливу, незалежно від 
фізичної природи забруднюючої фактора (матеріального чи фізичного).

Величина середньодобової дози впливу і-ої забруднюючої речовини на 
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організм людини може бути визначена наступним чином [3]:

де   - середня добова доза речовини, мг/кг доба;

 - концентрація речовини в атмосферному повітрі та у 
приміщенні відповідно, мг/м3;

 - час, що проводиться поза приміщенням та у приміщенні 
відповідно, год/доба;

 - швидкість дихання поза приміщенням та у приміщенні 
відповідно, м3/год;

  - частота впливу, днів/рік;

  - тривалість впливу, років;

  - період осереднення експозиції, років;
M  - маса тіла, кг.
Відповідно, гранично допустима доза (ГДД) – це рівень впливу 

забруднюючого фактора, який не викликає яких-небудь негативних змін 
здоров’я людини і його потомства (його біологічного оптимуму) за певний 
проміжок часу.

Кратність перевищення фактичної дози над її гранично допустимим 
значенням і визначає величину коефіцієнта якості середовища, що дозволяє 
оцінити непрямий ризик:

Таким чином екологічний ризик можна визначити за допомогою 
імовірнісного підходу щодо оцінки погіршення життєдіяльності внаслідок 
прояву детермінованих і стохастичних ефектів при забрудненні навколишнього 
середовища. Тоді для кількісної оцінки величини екологічного ризику Rекол, 
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можна запропонувати наступну залежність:

де   - величини прямого і опосередкованого 
(відповідно) екологічного ризиків.

 - ймовірність події забруднення оточуючого обєкт нерухомості 
середовища за певний період часу в результаті впливу певного фактору;

  - коефіцієнт якості середовища при матеріальному і 
фізичному забрудненнях відповідно;

  - відносне скорочення тривалості життя;

  - коефіцієнт екологічної значущості території.
Відносне скорочення тривалості життя можна визначити наступним чином:

де   - скорочення тривалості життя при прямому (детермінованому) 
і опосередкованому (стохастичному) забрудненні, рівні відповідно 45 і 15 
рокам;

  - середня тривалість життя для даного регіону.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО 
ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ  В ПРОЦЕСІ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Потапова О.М.,
аспірант кафедри публічного управління та права,
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради

Практика переходу багатьох країн світу до демократичної організації 
суспільства супроводжувалася пошуками таких варіантів управління 
освітніми системами,  які б найбільш ефективно забезпечували їм підтримку 
місцевих громад. Цим країнам доводилося відмовлятися від централізованого 
управління всією мережею дошкільних  і шкільних закладів і передавати 
відповідальність за них місцевим органам управління. Такий процес прийнято 
називати децентралізацією управління освітою. У передових країнах Європи 
та США історично склалися різні моделі управління освітою. Водночас навіть 
в умовах зближення політики в рамках Європейського Союзу освітні системи 
залишаються унікальними в кожній країні з різним ступенем централізації/
децентралізації управління  та фінансування сфери освіти. Саме тому 
віднайти раціональне зерно в кожній з таких систем і змогти застосувати його 
в Україні в умовах децентралізації влади становить першочергове завдання як 
вітчизняних управлінців, так і вчених-педагогів.

На засадах аналізу європейського досвіду децентралізації управління 
базовою освітою в Європі нами обґрунтовано основні висновки і положення 
щодо їх можливого використання в Україні, зокрема: на загальнодержавному 
рівні – щодо підходів  до фінансування на рівні місцевого самоврядування, 
державної політики у сфері навчальних програм, підручників, підвищення 
кваліфікації вчителів, забезпечення прозорих механізмів контролю за якістю 
освіти (інспекторська служба, зовнішнє оцінювання, система моніторингу 
якості освіти); на рівні органів місцевого самоврядування – щодо фінансування 
шкіл і реалізації освітньої політики відповідно до локальних потреб, залучення 
громад до проблем освіти, моніторингу якості освіти на локальному рівні; на 
рівні навчальних закладів – щодо залучення громадськості до планування 
розвитку школи, проведення самооцінювання роботи школи [1].

Одним із критеріїв аналізу освіти у європейських країнах було обрано 
управлінський, який визначається такими показниками, як тип управління 
освітою; управління відбором кандидатів на посаду; фінансування системи 
освіти (оплата праці). 

Тип управління освітою. У зарубіжних дослідженнях вивчення 
досвіду європейських країн виділяються три типи управління освітою: 
централізований, децентралізований та децентралізований з посиленою 
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автономією шкіл. Централізований тип – реалізація освітніх завдань 
передбачається державою, а рішення щодо навчальних програм, методів 
навчання, працевлаштування, оплати праці тощо приймаються на 
центральному рівні. Такий тип характерний для Австрії, Греції, Іспанії, 
Італії, Португалії, Франції. Централізований механізм фінансування освіти 
передбачає забезпечення рівного доступу до освіти та однакового рівня 
освітніх послуг у всіх регіонах. Однак централізація знижує ефективність 
використання ресурсів, хоча водночас дозволяє досягнути певної рівності 
між школами. Надання ж більших повноважень та більшої відповідальності 
органам місцевого самоврядування (децентралізація) може призвести до 
суттєвих відмінностей у фінансуванні різних регіонів чи шкіл, і тим самим 
посилити нерівність. Децентралізований тип характеризується переданням 
повноважень до органів місцевого самоврядування (громади) реалізації 
більшої частини освітніх завдань. Передача освітніх завдань місцевому 
самоврядуванню ґрунтується на переконанні (доктрині), що члени таких 
місцевих громад – платники податків, батьки, вчителі, вихователі, викладачі – 
краще розуміють освітні потреби дітей у місцевих спільнотах і школах. Тому 
у них мотивація дбати про краще функціонування освітнього закладу у своїй 
місцевості значно вища. Децентралізований тип із посиленою автономією 
навчального закладу відзначається наданням більшої частини повноважень 
безпосередньо навчальним закладам, зокрема, щодо організації навчального 
процесу, кадрових питань, використання ресурсів. На цій основі визначають 
три основні системи фінансування системи освіти, що передбачає різні 
способи передачі коштів із центрального рівня: безпосередньо навчальним 
закладам; органам місцевого самоврядування на підставі угод; органам 
місцевого самоврядування на підставі угод з наступним розподілом між 
навчальними закладами за встановленими правилами. Нідерланди є єдиною 
країною в Європейському Союзі, в якій майже всі рішення щодо управління 
персоналом, організації навчання, структури шкільної мережі і використання 
ресурсів приймаються на рівні школи. Це практикується в країнах з 
розвиненими формами децентралізації, де значна частина повноважень вже 
належить територіальному самоврядуванню. 

Працевлаштування – це принцип забезпечення прав людини на 
транснаціональну освіту. Болонська декларація підтвердила, що можливість 
влаштування на роботу – це основне питання для вищих навчальних закладів у 
всій Європі; це стратегічна мета, яка не має альтернативи. Працевлаштування 
– це індикатор успіхів усього Болонського процесу в цілому. Він настільки 
важливий, що в дискусіях про доцільний термін навчання на будь-якому 
рівні учасники дійшли висновку, що навчатися, використовуючи принцип – 
навчання через усе життя – потрібно доти, доки не знайдеш роботи .

 У відборі кандидатів на посаду вчителя у країнах Європейського Союзу 
сформувалося два головних типи: децентралізований відбір, що здійснюється 
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на місцях. Відповідно до нього вчитель не має гарантії постійної роботи і сам 
відповідає за працевлаштування (Англія, Данія. Нідерланди). Централізований 
набір кандидатів на посади вчителів для всієї системи освіти гарантує вчителю 
постійну роботу або він очікує розподіл у відповідну школу згідно зі своєю 
предметною спеціалізацією (Ірландія, Угорщина). 

 Фінансування системи освіти: оплата праці вчителів. За даними звіту 
Європейської асоціації університетів щодо державного фінансування, такі 
країни, як Австрія, Чехія, Польща, Швеція, Франція, Литва демонструють 
збільшення фінансування освіти, і навпаки зменшення до 25 % – Італія, 
Нідерланди, Словаччина, Португалія, Великобританія, Греція, Угорщина). В 
освітніх системах, що сигналізували про скорочення фінансування, найбільш 
вразливими сферами стали викладацький склад та інфраструктура. У 
країнах, в яких відбулося скорочення фінансування досліджень, університети 
сподіваються на більше фінансування з боку ЄС з метою підтримки 
дослідницької діяльності та розвитку інфраструктури[2].
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ І ФІНАНСОВОЮ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ ДОРОЖНІХ КОНЦЕСІЙ

Соколова Н.М.,
к.е.н., доцент, 

Національний транспортний університет

На сучасному етапі розвитку економічної системи України укладання 
дорожніх концесій на засадах державно-приватне партнерство (ДПП) постає як 
ефективний шлях розбудови її інфраструктури. Реалізація дорожніх концесій 
потребує значних незворотних інвестицій, здійснюється протягом багатьох 
років в умовах ризику і невизначеності. Важливим фактором невизначеності 
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і ризику дорожніх проектів ДПП є неточні або зовсім помилкові прогнози 
інтенсивності і складу дорожнього руху [1].

Для впровадження економічно привабливих концесій в дорожній галузі 
на засадах ДПП, які можуть бути окуплені в реальній перспективі, доцільно 
застосовувати метод дисконтованого грошового потоку (Discount Cash 
Flow – DCF), на основі якого розраховується показник чистої теперішньої 
вартості (NPV), але з позицій стратегічного управління цей метод не враховує 
можливі майбутні рішення – управлінську гнучкість, яка може підвищити 
величину NPV. Перспективним напрямом вважається застосування так званих 
«реальних опціонів», запропоновані Маєрсом, які дозволяють підвищити 
ефективність реалізації концесій державно-приватного партнерства (ДПП) за 
рахунок використання гнучкості управлінських рішень [2, с. 29]. 

В останній час тема реальних опціонів стала дуже популярною в колах 
наукових діячів та ділових людей. Цей метод доповнює традиційні методи 
оцінки і дає змогу враховувати деякі аспекти, які недоступні такому методу, 
як метод чистої приведеної вартості. Водночас, реальний опціон виступає 
фінансовим інструментом, який сприяє менеджерам знижувати ризики 
проекту. Реальний опціон – це контракт, який дає право, але не зобов’язує 
купити чи продати базовий актив у вигляді реального проекту за заздалегідь 
встановленою ціною протягом деякого наперед встановленого проміжку часу 
і водночас виступає способом хеджування ризиків інвестиційних проектів, 
пов’язаних з придбанням та створенням власними силами нових реальних 
активів, а також придбанням реальних активів. Всі аналогічні фондовому 
опціону параметри реального опціону можуть бути прописані в опціонних 
угодах [4].

Об’єктом опціону може бути реальний товар - сировина, цінні папери, 
валюта та ф’ючерсні контракти на вказані активи. За технологією виконання 
розрізняють три види опціонів: опціон з правом купівлі (option call); опціон 
з правом продажу (option put); подвійний опціон (double option; put and call 
option). Опціон на купівлю – опціон «кол» – дає його покупцеві право, але 
не зобов’язання, купити ф’ючерсні контракти за відповідною ціною протягом 
строку дії опціону. Опціон на продаж – опціон «пут» – дає його покупцеві 
право продати ф’ючерсні контракти за відповідною ціною протягом строку дії 
опціону. Подвійний опціон – «кол» і «пут» – це комбінація опціонів на купівлю 
та продаж, він дозволяє покупцеві або купити, або продати за погодженою 
ціною. Використовується за умови невизначеності кон’юнктури ринку. Такі 
опціони активно котирувалися в минулому столітті, сьогодні вони збереглися 
на біржах Великобританії. Ціна, за якою покупець «кола» зможе купити, а 
покупець «пута» продати ф’ючерсний контракт, називається базисною ціною 
(basis price), ціною виконання (exercise price) або ціною зіткнення (strike price).

Ще одним основним поняттям опціонного контракту є строк його дії. 
В економічній літературі застосовуються такі терміни для його позначення 
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– період, термін закінчення та дата закінчення. Термін закінчення опціону 
чітко фіксується (наприклад, 3, 6, 9 місяців тощо). Стандартизація самого 
основного інструменту, ціни, типу опціону (їх два: на купівлю та продаж), 
кінцевого терміну дії, кількості, дозволяє опціонові існувати самостійно. Він 
стає обмінним, може вільно переходити з рук у руки. Саме із створенням 
вторинного ринку опціон отримав нову якість. До основних характеристик 
опціонів належать: 1) основний інструмент (товар, валюта, ф’ючерс тощо); 2) 
кінцевий строк дії; 3) ціна, за якою власник (holder) опціону може купити або 
продати інструмент - страйкова ціна; 4) тип опціону: кол (call) або пут (put); 5) 
бажана ринкова ціна або інструкція. 

Особа, що купує опціон, є власником опціону. Особа, що продає опціон, 
називається продавцем, або емітентом опціону, або особою, що виписує 
опціон. Власники опціонів використовують свій опціон і так купують продану 
або куплену позицію – продану для власників опціонів пут і куплену для 
власників опціонів «кол» за основним ф’ючерсним контрактом. Власникові 
опціону немає необхідності чекати закінчення строку дії серії, щоби 
використати свій опціон. Тоді, коли тримач використає свій опціон, продавцеві 
передається обернений ф’ючерсний контракт.

Реальний опціон можна визначити як право, але не обов’язок, прийняття 
гнучких рішень в умовах невизначеності. Гнучкість має певну вартість 
і здатність пом’якшувати вплив негативних факторів і використовувати 
сприятливі можливості при здійсненні проекту.

Є два типи опціонів [2, с. 7], опціон «колл» (call) і опціон «пут» (put). 
Опціон «колл» дає власникові право на купівлю активу, якщо ціна активу 
вище ціни виконання опціону на заздалегідь визначену дату в майбутньому. 
Опціон пут дає право продати актив за ціною виконання, якщо ціна активу 
впаде нижче ціни виконання в майбутньому. Існують також інші типи опціонів 
[2, с. 574-588].

Реальні опціони виникають природним чином з тлумачення умов, 
встановлених у пректах дорожніх концесій. Умовна вимога (contingent claim), 
або опціон, являє собою вимогу, виплата по якій проводиться тільки за певних 
умов: якщо вартість базового активу (underlying asset) перевершує попередньо 
встановлену вартість виконання колл-опціону (опціону покупця), або ж вона 
виявиться менше попередньо встановленої вартості пут-опціону (опціону 
продавця) [2, с. 29].

Базовим активом опціону є інвестиція, капітал, визначена кількість  
доходів і витрат у проектах дорожніх концесій. Аналіз проекту за допомогою 
реальних опціонів буде поєднувати в собі стратегічні (недетермінірована 
оцінка оптимальної стратегії) і операційні елементи (можливості розширити, 
відкласти, модифікувати проект або відмовитися від нього). 

До основних стратегій на основі реальних опціонів можна віднести опціони 
на [3]: збільшення пропускної спроможності дороги; контракт на придбання 
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землі для дороги; на відстрочку платежів концесійних зборів; відмову від 
проекту; мінімальну гарантію надходжень; механізм найменшої приведеної 
вартості доходу; механізм поділу доходів; раннє припинення проекту; гарантії 
дорожнього руху; можливість розвитку прилеглих земель; можливість 
регулювати концесійний ціну; боргові гарантії; гарантії процентної ставки; 
гарантії обмінних курсів валют.

Можна зробити такі висновки. Застосування теорії реальних опціонів в 
проектах автомобільних доріг на умовах ДПП є перспективним засобом для 
оцінки економічної ефективності проекту для приватного партнера

Однак, теорія реальних опціонів, методологія їх оцінювання ще не 
знайшли відображення в нормативних методиках обґрунтування ефективності 
проектів ДПП. Проблема, на наш погляд, полягає у новизні і складності 
методів оцінки вартості реальних опціонів. Ці методи повинні враховувати 
особливості реальних опціонів, притаманних дорожнім інвестиційним 
проектам, потребують подальшого розвитку і максимального наближення до 
практичних потреб.
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доцент кафедри публічного управління та права,
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради»

На сьогодні все ще найбільш складними залишаються питання, пов’язані 
з розробленням, удосконаленням та втіленням інструментів реалізації 
механізму протидії корупції. Аналіз діяльності місцевої влади дає можливість 
стверджувати, що корупцію на місцевому рівні контролювати і відстежувати 
легко. Тому децентралізація влади несе у собі позитивний момент на шляху 
до подолання хабарництва. Децентралізація інтерпретується як можливість 
громад мати повноваження і розпоряджатися ресурсами на їх реалізацію. 
Раніше повноваження і ресурси були сконцентровані в центрі і розподілялися 
по виконавчій вертикалі, що робило громади залежними і створювало 
складнощі для розвитку реального самоврядування. Тепер же основна 
частина зароблених коштів залишається в громаді, і її члени самі приймають 
рішення, на що ці гроші витрачати. Поступово трансформуються відносини 
між центром та об’єднаними громадами від підпорядкування до партнерства. 
Відносини набувають більш прагматичного характеру. 

В результаті децентралізації спостерігається пожвавлення економічної 
активності на місцевому рівні, створення у сфері обслуговування робочих 
місць, раніше непритаманних сільській місцевості.Дещо парадоксальним 
є розуміння, що децентралізація влади децентралізує корупцію. Тобто 
з корупцією на місцях набагато легше боротися, адже злочинні зв’язки 
зверху ламаються. Хабарництво  знищується коли встановлювати контроль 
громадськості. Всі країни, які проходили децентралізацію, фіксували злам 
корупції. Лише антикорупційні органи не подолають хабарництво в Україні, 
бо з цим явищем треба боротися, опираючись на його основу, а саме знов 
створені територіальні громади.Просто антикорупційних органів замало. 
Треба боротися з основою самого явища. І в цьому процес децентралізації є 
переможним і демонструє успіхи. 

Першочерговими кроками на шляху подолання корупції в державі вже 
здійснено. Зокрема це: політична воля керівництва країни щодо вирішення 
питань протидії корупції у вищих ешелонах влади; закріплення повноважень 
на горизонтальних рівнях таким чином, щоб вони не дублювали одне 
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одного; запровадження курсу навчання з державно-правових питань у вищих 
навчальних закладах з метою подолання необізнаності населення у цій сфері; 
залучення громадян до роботи у громадських радах, розроблення проектів 
управлінських рішень, громадської експертизи, фінансового контролю 
діяльності органів влади[8].

Сьогодні у світі розробляється безліч стратегій для протидії корупції та 
усунення причин її виникнення (залежно від національної, регіональної, 
територіальної чи відомчої локалізації; політичних, соціальних, економічних, 
законодавчих, організаційних і правових традицій державного управління), їхнє 
смислове наповнення має бути інтегровано до національних антикорупційних 
програм, адже процес їхнього розроблення має спиратися на досвід 
інших суб’єктів міжнародних відносин. Аналіз даних, що характеризують 
процеси боротьби з корупцією за кордоном, доводить наявність ефективно 
функціонуючих механізмів, котрі обмежують корупційні ризики до рівня, 
на якому вони не становлять серйозної загрози для нормальної діяльності 
державного апарату. В сучасних демократичних суспільствах навіть створено 
певну систему заходів боротьби з корупцією, яка ґрунтується на визнанні 
права громадян на чітке виконання державою своїх обов’язків. 

Найпублічнішим, послідовним і рішучим уважається американський 
варіант політики боротьби з корупцією, визначальною характеристикою 
якої вважається фактична відсутність імунітетів, які давали б можливість 
посадовим особам уникати покарання за корупційну поведінку.[7]

У інших державах світу також спостерігається тенденція на основі 
застосування комп’ютерних технологій вирішити проблеми непотизму і 
трайбалізму , здебільшого притаманні східним та азійським країнам. Так, 
у Кореї і Сінгапурі інтернет дедалі активніше використовують у процесі 
рекрутингової діяльності[9]. Досвід цих країн можна використати і в Україні. 
Але поки що це проблематично, оскільки в Україні майже не врегульовано 
питання застосування права публічних органів і окремих службовців на 
запит та одержання конфіденційної інформації від фізичних (і, особливо, 
юридичних) осіб, у більшості випадків така діяльність дає широкі можливості 
для зловживань, тобто є формою і передумовою корупції[10].

Дослідження в галузі запобігання корупції показують, що: всі країни з 
високим рівнем корумпованості суспільств належать до категорії держав із 
низьким доходом; у більшості країн світу найкорумпованішими відомствами 
вважаються державні установи, що займаються процесами ліцензування, 
видачею будь-яких квот, бюджетними трансфертами, митними питаннями, 
регулюванням діяльності дорожньої поліції; законодавство держави повинно 
передбачати не тільки традиційні санкції, котрі можна застосувати до осіб, 
винних у корупційних злочинах (штраф, позбавлення волі), а й заборону на 
продовження державної служби, ліквідацію пенсійних виплат, позбавлення 
соціальних пільг; результативність боротьби з корупцією залежить від рівня 
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підзвітності виконавчої влади виборним органам та суспільству. 
Сьогодні в умовах децентралізації найкраще підзвітність спостерігається в 

знов створених територіальних громадах і є реальний шанс зробити серйозний 
крок в справі подолання явищ корупції в органах публічної влади. 

З огляду на все вищесказане можна зробити висновок, що для України 
особливе значення має практика країн, котрі, реалізувавши антикорупційні 
програми, досягли необхідних позитивних результатів, що дали їм змогу 
закласти основи позитивного суспільно-політичного розвитку. Орієнтуватися 
необхідно на положення ключових міжнародно-правових документів, що 
визначають основні заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, зокрема: 
Резолюції VIII Конгресу ООН із запобігання злочинності й поводження із 
правопорушниками; Декларації ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом 
у міжнародних комерційних операціях; Кримінальної конвенції Ради Європи 
про боротьбу з корупцією; Конвенції ООН проти корупції[2]. Для успішного 
подолання негативних явищ повязаних з корупцією в нашому суспільстві 
необхідне проведення аналізу національного законодавства на предмет його 
відповідності заходам протидії усім видам корупції, а також застосуванню 
необхідних санкцій; створення ефективних каналів для подачі громадянами 
скарг; установлення процедур виявлення, розслідування та припинення дій 
корумпованих чиновників, включаючи найвищих посадових осіб тощо. Ці 
напрямки удосконалення механізмів запобігання та боротьби з корупцією 
дадуть змогу не допустити її проявів на місцевому рівні в умовах здійснення 
процесів децентралізації.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
В ТАВРІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Шевченко О.О., д.н.держ.упр, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування,

Соколовська І.О., к.т.н., доцент кафедри економіки, 
підприємництва та природничих наук,

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Сьогодні в умовах глобалізаційних процесів у всіх сферах життя особливо 
гостро стоїть питання інтернаціоналізації вищої освіти [1]. Інтернаціоналізація 
освіти – це широке поняття: - синхронізація навчальних і наукових процесів 
з процесами інших країн; - інтеграція національної освіти і науки в світову; 
- розвиток національної освіти і науки шляхом адаптації освітніх програм 
спрямованих на експорт освітніх послуг.

Глобалізаційні процеси значно впливають на розвиток освітніх послуг, 
підвищуючи конкурецію, стимулюючи заклади вищої освіти підвищувати 
якість послуг.  Ринок освіти на сьогодні в світі, за даними ВТО, складає 
близько складає близько 50–60 млрд доларів за своєю ємністю. Третину ринку 
займає США, близько 30% займає Європа, 10–15% — частка Нової Зеландії 
й Австралії. Експортом освітніх послуг займаються 129 країн, це приблизно 
70% всіх держав. Україна за цими даними займає менше ніж 0,5% [2].

Інтернаціоналізація вищої освіти підвищує якість надаваних послуг шляхом 
впровадження світових стандартів, постійного оновлення, відповідності 
запиту ринку праці, соціальних і економічних потреб світової спільноти. 
Інтеграція університетів в світові процеси сприяє індивідуальному розвитку 
викладачів – це і спільні наукові проекти і публікації, і міжнародні стажування 
та підвищення кваліфікації; системному розвитку закладу, факультету, 
кафедри, окремої спеціальності обумовленої економічними, політичними та 
освітніми процесами в країні.

В європейських університетах інтернаціоналізація є однією зі складових 



326

освітнього процесу. У ланцюгу знань «освіта – наука – інновації» вона 
виступає одним із якісних інструментів формування культури забезпечення 
якості, сприяючи розвиткові людського капіталу. Людський капітал поняття 
комплексне, можливо тому у європейських країнах до використання 
інтернаціоналізації як засобу забезпечення якості освіти застосовують 
комплексний підхід відповідно до сформованих національних стратегій, які 
здебільшого мають універсальний характер. Ці стратегії впроваджуються 
майже на всіх рівнях функціонування навчальних закладів: на рівні наукової 
діяльності; формування програм; забезпечення репутації навчального закладу. 
У європейських університетах інтернаціоналізація забезпечує розроблення 
системних програм сприяння проведенню міжнародних наукових конференцій 
та участі науково-викладацького складу в них. Окрім цього, академічні 
працівники мають підтримку міжнародних наукових публікацій, програми 
заохочують також до участі в науково-освітніх чи в дослідницьких проектах.

Долучитися до процесу інтернаціоналізації має і Таврійський національний 
університет імені В.І. Вернадського (ТНУ). Це вищий навчальний заклад з 
історією, заснований в 1918 році. В зв’язку з анексією Кримського півострова, 
університет було переміщено до Києва з вересня 2016 року. Освітній заклад 
знаходиться в режимі адаптації до нових умов, однак участь у глобалізаційних 
процесах України, процес реформи освіти спонукає до впровадження 
інновацій у освітній процес.

Інтернаціоналізація – один з найважливіших напрямів роботи університету, 
одним з основних показників цього регулярне проходження викладачів 
міжнародних стажувань, підвищення кваліфікацій, публікації у міжнародних 
виданнях, залучення студентів до міжнародних проектів, адаптації освітніх 
програм до аналогічних програм Європейських вузів.

Періодично в ТНУ відбувається перегляд програм в зв’язку з 
глобалізаційними і інтернаціоналізаційними процесами. Періодичність 
перегляду для кожної програми різна, це пов’язано з процесами політичними, 
економічними, постійною зміною ринку, тощо.

Вітчизняні програми сфери послуг, а саме спеціальності готельно-
ресторанна справа спрямовані на глибоке вивчення технологічних процесів і 
виробництва, в той час як програми в іноземних вузах спрямовані більше на 
розвиток управлінських якостей у здобувачів.

Після проведеного аналізу вітчизняних і іноземних програмв 2018 році  була 
переглянута освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа», 
зміни в програмі були пов’язані з переорієнтацією її. На сьогодні програмні 
компетенції і результати навчання спрямовані на виховання управлінців, 
підприємців, інвесторів у даній сфері.

Процес інтернаціоналізації освіти надзвичайно важливий сьогодні в 
умовах економічного розвитку України та глобалізаційних процесів загалом.

Тому, вивчення досвіду європейських країн щодо використання 
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інтернаціоналізації як засобу внутрішнього й зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти сприятиме виробленню вітчизняної стратегії та основних 
напрямів її впровадження до освітнього простору, розробці моделі управління 
цим явищем, виробленню процедур оцінювання й моніторингу якості 
освітньої діяльності. 
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SEARCH FOR NEW BIOANTHOGONISTS OF 
EMBRYOTOXICITY OF CADMIUM SALTS IN THE 

EXPERIMENT

Shatorna V.F.,  
Nefodova O.O.,

 Azarov O.I.,
Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine

One of the most common environmental pollutants is ions of important metals, 
including cadmium salts. The lack of information and the limited explanation of 
the embryotoxicity of cadmium encourage researchers who are actively studying 
different doses of this ecotoxicant on the parameters of embryogenesis. The search 
for new bioantonists among trace elements is the task of modern morphological 
experimental works. To determine the difference in the degree of embryotoxicity 
of different cadmium salts is an important task for experimental studies. There are 
well-known bioanthogonists of cadmium toxicity: zinc and iron. But the search for 
new bioanthogonists among biometal citrates was not carried out.

The aim of the experimental study was to determine the effect of cerium citrate, 
zinc citrate, iron citrate when combined with cadmium salts (chloride / citrate) on 
the embryotoxicity of cadmium in rats.

An experimental study was performed on pregnant female rats. In addition to 
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the control group (8 females), 2 groups of isolated cadmium administration at a 
dose of 1.0 mg / kg were identified: the cadmium chloride administration group 
(8 females) and the cadmium citrate administration group (8 females). Created 6 
groups of combined administration of cadmium salts (at a dose of 1.0 mg / kg) 
with metal citrates (cerium citrate, zinc citrate, iron citrate). In our experimental 
models, we used solutions of cadmium, iron, cerium and zinc citrates obtained by 
aquananotechnology. Solutions of the test substances were administered to pregnant 
females enterally through a tube once a day daily from the first to the 19th day 
of pregnancy. During the experiment, the condition and behavior of female rats, 
the dynamics of body weight were recorded, and on the 13th and 20th days of 
pregnancy, surgical slaughter was performed. The embryotoxic effect of isolated 
and combined effects of the studied substances in the groups was calculated and 
compared according to the following indicators: number of embryos (mean value in 
the group), total, preimplantation, postimplantation embryonic mortality. 

Comparison of the embryotropic properties of cadmium chloride and 
cadmium citrate in the groups of isolated administration revealed a higher level of 
embryotoxicity of cadmium chloride according to classical criteria in an experiment 
on rats. The highest level of total, pre-implantation and post-implantation embryonic 
mortality was determined in the cadmium chloride group.

In the groups of combined administration of metal citrates with cadmium, a 
significant decrease in embryotoxicity indicators was determined in the groups of 
combination of cadmium with iron citrate for all studied indicators. Iron citrate at 
the indicated dose can be considered as a new bioantogonist to the embryotoxic 
properties of cadmium salts when administered in an experiment in rats.

Thus, experimentally determined a high level of reduction of embryotoxicity of 
cadmium chloride by the introduction of iron citrate. Iron citrate is a bioanthogonist 
of cadmium chloride in chronic administration of the experiment in rats.

ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ КАДМІЮ ТА ЦИНКУ 
В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ

Шамелашвілі К.Л., к.б.н., 
Шаторна В.Ф., д.б.н, професор,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Кадмій, важкий метал, який негативно впливає на здоров’я та здатен 
накопичуватися в різних органах, в тому числі і в печінці. Цинк, метал з 
яким кадмій здатний конкурувати за місце в біологічних структурах. Робота 
присвячена вивченню накопичення кадмію та цинку в печінці самців і вагітних 
самок при їх введенні.
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Експериментальні дослідження були проведені на самках та самцях щурів 
лінії Wistar. Для ембріонального дослідження отримували самок щурів з 
датованим терміном вагітності, використовуючи метод вагінальних мазків. На 
13-й і 19-й день вагітності проводили оперативний забій. Для моделювання 
впливу і токсичної дії експозиції хлоридом кадмію ми протягом всієї 
вагітності самкам щодня per os вводили розчин хлориду кадмію (в дозі - 2,0 
мг / кг). У другій експериментальній групі проводили комбіноване введення 
хлориду кадмію (в дозі - 2,0 мг / кг) і сукцината цинку (в дозі - 5,0 мг / кг). 
Самцям вводили дослідні сполуки в тих же концентраціях  і той самий час, як 
і самкам. Забій проводили на 13-у та 19-у добу введення дослідних сполук. 
Кількісне визначення кадмію та цинку проводили завдяки атомно-емісійному 
аналізу на спектрометрі ЕМАС-200 CCD. Оцінку достовірності статистичних 
досліджень проводили за допомогою t-критерію Ст’юдента.

Кількість кадмію в печінці вагітних самок зростає в 60 разів на 13 день і 
в 83 рази на 19 добу розвитку вагітності в порівнянні з контрольною групою. 
Така ж тенденція виявлена і в печінці самців.

При комбінованому введенні хлориду кадмію та сукцината цинку ми 
спостерігаємо зниження накопичення кадмію в печінці самок. У самців ж 
достовірне зниження рівня кадмію в печінці спостерігається тільки на 19 день 
введення.

Вивчення ступеня накопичення цинку при ізольованому введенні кадмію 
показало збільшення концентрації цинку в 2,1 рази на 13-й день і в 1,3 рази 
на 19 день вагітності в порівнянні з контролем. При комбінованому введенні 
дослідних сполук, концентрація цинку в печінці очікувано зростає.

У самців при індивідуальному введення кадмію не спостерігається 
достовірного збільшення концентрації цинку в порівнянні з контролем. Але 
при комбінованому введенні хлориду кадмію та сукцината цинку вміст цинку 
збільшується в середньому в 1,86 разів у порівнянні з контролем і групою 
ізольованого введення.

Комбіноване введення хлориду кадмію та сукцината цинку зменшує 
концентрацію кадмію в печінці. При цьому під впливом солей кадмію, 
відбувається збільшення концентрації цинку.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗБІЛЬШЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Козарчук І.А., к.т.н., доцент, 
Федоренко В.С., бакалавр,

Національний транспортний університет

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість використовувати 
свої сильні сторони і концентрувати свої зусилля в тій сфері виробництва 
товарів чи послуг, де вона може зайняти наступальну позицію на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. До основних факторів, які визначають 
конкурентоспроможність підприємства, відносять: стратегію фірми, наявність 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інноваційний потенціал, 
частку ринку, ефективність менеджменту. Формування конкурентної політики 
підприємств сприяє створенню розвиненого ринку, що включає сферу 
виробництва й товарообміну.

Конкурентоспроможність окремого підприємства на певному сегменті 
регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних 
переваг у питаннях формування ресурсного потенціалу, якості задоволення 
споживчого попиту та досягнення завдяки цьому ефективності функціонування 
господарчої системи, яка має місце на момент чи протягом періоду оцінювання.

До найдієвіших засобів забезпечення конкурентоспроможності відносять 
систему управління конкурентоспроможністю.

Система управління конкурентоспроможністю – це засіб, за допомогою 
якого організація спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають 
на конкурентоспроможність. Європейський вектор розвитку України вимагає 
в тому числі гармонізації не лише нормативної бази в будівництві, але й 
вдосконалення організаційних підходів до будівництва.

Завдяки прийнятим рішенням, місцева мережа доріг, яка нараховує 
близько 120 тисяч км доріг, перейшла у сферу управління місцевих 
органів влади, а в Укравтодорі залишиться близько 50 тис. км. Саме голови 
обласних, районних та селищних рад вирішуватимуть, які дороги, хто і як 
ремонтуватиме. Фінансування буде виділятися з Дорожнього фонду. Перелік 
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення 
із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення 
таких об’єктів затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України, а 
переліки об’єктів ремонтів доріг місцевого значення обласними державними 
адміністраціями, що безумовно позитивно відобразиться на конкурентному 
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середовищі в дорожній сфері.
Крім того, Кабінетом міністрів України 21 березня 2018 року було 

затверджено Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних 
доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки 
з метою подальшої інтеграції України до Європейського Союзу в напрямку 
відновлення та покращення рівня транспортної інфраструктури країни. В 
основу розробленої програми для збереження та забезпечення ефективного 
функціонування автомобільних доріг загального користування покладено 
маршрутний принцип – належне транспортне сполучення між обласними 
центрами та за напрямками міжнародних транспортних коридорів; національні 
транспортні коридори, що забезпечують рух товарів та робочої сили між 
великими містами, промисловими регіонами; під’їзди до АЕС, ТЕЦ, аеро- та 
морських портів, військових баз; основні туристичні маршрути. Затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382. Однак, 
у зв’язку зі змінами законодавства щодо запровадження середньострокового 
планування дорожніх робіт постає питання про затвердження нової 
програми на трирічний період та регіональних програм розвитку дорожньої 
інфраструктури, що у свою чергу також стимулюватиме розвиток конкуренції 
на ринку дорожніх робіт.

Попередня програма не була виконана через хронічне недофінансування 
галузі. Разом з тим, у 2016-2017 роках за рахунок збільшення фінансування 
значно активізувалися ремонтно-будівельні роботи на автомобільних 
дорогах загального користування. Перелік об’єктів формувався окремими 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У зв’язку із запровадженням 
з 1 січня 2018 р. державного дорожнього фонду виникла нагальна 
необхідність у формуванні чітких стратегічних напрямів відновлення і 
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення 
з урахуванням маршрутного принципу та соціально-економічних пріоритетів 
розвитку регіонів та держави в цілому.

Передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
на місцевий рівень посприяла:

• ефективному управлінню автомобільними дорогами місцевого значення 
на місцях шляхом оперативного прийняття місцевими органами виконавчої 
влади ефективних рішень;

• підвищення рівня їх відповідальності за стан зазначених автомобільних 
доріг;

• заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та самоуправління 
в залучені додаткових джерел фінансування розвитку та утриманню 
автомобільних доріг місцевого значення;

• поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, 
у тому числі для забезпечення роботи автобусних маршрутів до сільських 
населених пунктів;
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• поліпшенню соціально-економічних показників пов’язаних з підвищенням 
рівня комфортності та безпеки руху.

Найбільш важливими напрямками реформування в дорожній галузі, які 
призвели до пожвавлення ринкових процесів у дорожній галузі стали:

• Створення Державного дорожнього фонду.
• Впровадження системи плати за проїзд з великовантажних транспортних 

засобів для компенсації шкоди завданої автомобільним дорогам загального 
користування.

• Удосконалення системи контролю технічного стану автомобільних доріг 
загального користування та якості дорожніх робіт.

• Впровадження у сфері будівництва типових форм контрактів Міжнародної 
федерації інженерів-консультантів (FIDIC).

У наступні роки дії Програми Укравтодор планує поступово зосередитися 
на капітальному ремонті і реконструкції діючих доріг, а також на будівництві 
нових.

У результаті виконання даної Програми конкурентне середовище в 
дорожній сфері підніметься на новий якісний рівень.

Крім того, запорукою розвитку конкуренції в галузі стане формування 
системи управління функціонуванням і розвитком мережі автомобільних 
доріг.

Іншими словами, прогнозування, розробка й аналіз стратегії функціонування 
і розвитку мережі автомобільних доріг може бути засобом ефективної 
організації або управління системою. Отримана на цій підставі організаційна 
діаграма пов’язана із системою управління функціонуванням і розвитком 
мережі автомобільних доріг та визначає фактори, що є найважливішими для 
прийняття рішення.

Особливу роль слід відвести створенню системи стратегічного, тактичного 
та оперативного планування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА 
ПЕРВИННОМУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент,
Редька М.С., студентка, 

Національний транспортний університет

Конкуренція на ринку житлової нерухомості є найважливішою умовою 
його існування та розвитку, оскільки змушує суб’єкти ринку постійно 
впроваджувати найефективніші способи виробництва, розробляти нові 
концепції та цінові пропозиції, здійснювати роботу у нових сегментах.

Відповідно до сучасних підходів територію України поділяють на 6 
регіональних ринків нерухомості: Західний, Східний, Північний, Південний, 
Центральний, Столичний. Кожен із них має свої територіальні особливості [1].

В даній роботі в якості об’єкту дослідження було обрано ринок первинної 
нерухомості Одеської області, як один із найбільш розвинутих ринків 
Південного регіону [2] (табл.1).

Таблиця 1 
Аналіз потужності ринків житлової нерухомості 

Південного регіону України
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Одеська 26587 9089 34767 723 1423,7 23,5 76,5
Миколаївська 1129 1087 12107 486 336 8,1 91,9
Херсонська 9954 896 10760 465 319,6 7,5 92,5

Для дослідження рівня монополізації на первинному ринку житлової 
нерухомості Одеської області, було проведено аналіз статистичних даних [3] 
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щодо фірм-забудовників та реалізованих ними будівельних проектів у даному 
регіоні за 2019рік (табл.2).

Таблиця 2
 Розподіл первинного ринку житлової нерухомості 
серед забудовників-девелоперів у Одеській області

№ 
п/п

Назва 
забудовників-
девелоперів

Кількість 
проектів

№ 
п/п

Назва 
забудовників-
девелоперів

Кількість 
проектів

1 "KADORR Group" 30 13 "Южная" 1

2 "БМУ №1" 2 14 "Прайм Бізнес 
Груп" 2

3 "БУДОВА" 10 15 "Рів'єра-
Девелопмент" 3

4 БК "Гефест" 6 16 "СвійДім" 1
5 "Едельвейс Плес" 1 17 "СК-Інвест" 1
6 "ЗАРС" 2 18 БК "Стікон" 7
7 БГ "ІнтоБУД" 2 19 БК "Сфера" 1

8 "Київміськбуд" 1 20 TOB 'Терракс 
ЛТД" 1

9 "Кольоровий 
Бульвар" 1 21 "Фін.-Буд. Союз" 3

10 "Мікромегас" 4 22 БК 
"Цивільжитлобуд" 1

11 "Одеком 
Девелопмент" 2 23 БК 

"ЕнергоБудГруп" 1

12 "Одісей-БМУ-11" 3 Всього 86

Для аналізу конкурентного середовища на первинному ринку житлової 
нерухомості Одеської області на основі даних таблиці 1 було визначено 
коефіцієнт ринкової концентрації на даному ринку (рис.1).

Аналіз рис.1 дозволяє зробити висновок про те, що 35% даного ринку 
займає найбільша фірма «KADORR Group», 62% ринку займають 4 найбільші 
фірми  «KADORR Group», «БУДОВА», БК «Стікон», БК «Гефест». П’ять 
найбільших компаній займають 66,3% ринку; сім компаній – 73,3% ринку. 
За класифікацією В.Г. Шеферда це свідчить про те, що на досліджуваному 
ринку нерухомості є домінуючі фірми і він є дуже близьким до формування 
обмеженої олігополії.

Для оцінки відношень між найбільшими фірмами, які входять у «ядро» 
ринку первинної нерухомості було розраховано індекс Лінда: ІL2=300%, 



335

ІL3=187%, ІL4=320%. Зростання індексу на третьому кроці означає, що «ядро» 
ринку первинної нерухомості Одеської області утворюють дві найбільші 
фірми - «KADORR Group» та «БУДОВА». 

Рис. 1. Коефіцієнт ринкової концентрації на первинному ринку житлової 
нерухомості Одеської області

Для оцінки розподілу «ринкової влади» між усіма суб’єктами ринку, було 
визначено індекс Херфіндаля-Хіршмана: ННІ = 1565.

Згідно із класифікацією, наведеною у таблиці 3, досліджуваний нами ринок 
є ринком монополістичної конкуренції з наближенням до олігополії [3, 4].

Таблиця 2
Рівень монополізації ринку нерухомості Одеської області

ННІ
Мінімально можлива кількість 
учасників ринку (тип ринку)

Максимально можлива частка 
найбільших продавців, %

CR1 CR2 CR3 CR4

1800 6 (ринок монополістичної конкуренції 
з наближенням до олігополії)

42 60 72 85

Для оцінки нерівномірності розподілу часток ринку первинної нерухомості 
Одеської області було визначено індекс дисперсії ринкових часток і отримано 
його значення σ2=0,005, що свідчить про високодисперсність даного ринку з 
домінуванням однієї чи двох фірм. В той же час значення ентропії ринкових 
часток підприємств-забудовників на даному ринку: Е = 2,46, свідчить про 
деяку присутність конкурентності на даному ринку, але все-таки з тенденцією 
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до формування олігополістичного ринку з високим потенціалом колективної 
монополізації.
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АНОМАЛЬНО НИЗЬКА ЦІНА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
ПРИ ПЛАНУВАННІ ДОРОЖНІХ ПРОЕКТІВ

Загорняк О.В., доцент, к.т.н., 
Фельцан М.О., бакалавр,

 Національний транспортний університет

Сценарій  планування замовником і підрядником робіт при погодженні 
договірної ціни і календарного плану робіт і фінансування, як визначено вище 
достатньо оптимістичний.

Однак, насправді, в дорожній галузі є суттєві специфічні відмінності 
планування закупівель і реалізації проектів від закупівель до виконання робіт.

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) установлює правові 
та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 
забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість закупівлі 
товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 млн. 
грн. Таким чином, 99,9% всіх запланованих робіт дорожнього господарства 
повинні реалізовуватись через процедури закупівлі відповідно до цього 
Закону.

Проблемою планування закупівель у дорожній галузі є тенденція до 
збільшення кількості випадків участі та перемоги у публічних закупівлях 
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за критерієм «ціна» підприємств та організацій, які не мають техніки, 
кваліфікованих працівників та досвіду виконання аналогічних договорів. 
Якщо в інших галузях і можливий такий підхід, то в дорожній галузі від або 
призводить до прямих збитків держави у разі не виконання робіт, або до не 
прямих у разі їх неякісного і не вчасного виконання.

Зазначена ситуація є наслідком надання на підтвердження кваліфікаційним 
вимогам довідкової інформації, яка не відповідає дійсності.

В результаті вищенаведеного окремі підрядні організації, що перемогли 
в процедурі публічної закупівлі не розпочинають виконання робіт або 
проведення останні відбувається без дотримання планових строків, технологій 
та вимог до якості виконаних робіт.

У зв’язку з цим, для унеможливлення участі в публічних закупівлях 
недобросовісних і непрофесійних компаній та запобіганню виникнення в 
подальшому негативних наслідків, в тому числі зриву планів та уповільнення 
темпів, неналежної якості проведених робіт, нова редакція вищезгаданого 
Закону ввела в обіг нове поняття:

«аномально низька ціна тендерної пропозиції - ціна/приведена ціна 
найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є 
меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення 
ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому 
етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної 
ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного 
електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною 
системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох 
учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або 
його частини (лота).»

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, 
що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня 
визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування 
в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг 
пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у 
разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни 
або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі 
ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 
першим цієї частини.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити 
інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу 
виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати 
послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) 
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учасника;
3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.
Разом із використанням кваліфікаційного критерію «Наявність 

обладнання та матеріально технічної бази», який повинен містити вимогу 
про документальне підтвердження наявності механізмів, обладнання та 
матеріально-технічної бази, необхідної для виконання основних видів робіт у 
вигляді технічних паспортів на власну техніку, копії договорів оренди/надання 
послуг техніки з підтвердженням дії договору на період надання пропозиції 
та на період можливого виконання робіт та інші підтверджуючі документи та 
кваліфікаційного критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання аналогічних робіт» повинен базуватися на досвіді виконання 
аналогічних робіт в Україні або країнах ЄС протягом останніх п’яти років, 
це відкриває нові можливості при плануванні виконання дорожніх проектів.

Зараз ці нововведення мають суттєве значення і вирішують ряд проблем 
закупівель у дорожній галузі, особливо у виявленні так званих «тендерних 
троллей».
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Довготривале перебування вітчизняної економіки в нестабільному стані 
спричинило зниження рівня її інноваційності. Консервування такого стану 
несе в собі низку загроз, реалізація яких суттєво посилюється у зв’язку з 
відсутністю міцних позицій нашої економіки у сфері інновацій.

Серед них найбільш можливими є наступні:
- зростання вірогідності техногенних катастроф;
- руйнація значної кількості виробничих та інфраструктурних об’єктів 
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внаслідок їх морального та технічного зношення;
- необхідність значних витрат з державного бюджету та коштів підприємців 

на модернізацію виробничих та інфраструктурних об’єктів вітчизняної 
економіки;

- падіння темпів економічного зростання та конкурентоспроможності 
товарів вітчизняного виробництва, низька платоспроможність нашого 
населення;

- соціальна та політична нестабільність в країні;
- загроза активізації трудової міграції за межі нашої країни;
- зниження підприємницької активності, і як наслідок – зменшення 

обсягів державних доходів, падіння інвестування та реалізації масштабних 
інвестиційних проектів.

За таких умов перехід на інноваційно-інвестиційну модель соціально-
економічного розвитку є об’єктивно необхідною. Переформатування стратегії 
розвитку вітчизняної економіки на інвестиційних засадах здатне перетворитись 
в реальність при наявності певних передумов. До них слід віднести 
проведення системної, цілеспрямованої, науково обґрунтованої інноваційної 
політики держави. Вона має включати стратегію інноваційних перетворень 
в інституційному, організаційному та освітньо-культурному сенсі. Водночас 
законодавчо слід забезпечити захист прав власності, дотримання прав і 
обов’язків партнерів по бізнесу, активну протидію рейдерським захопленням 
підприємств, обов’язкове дотримання нормативно-правових актів у сфері 
ведення підприємницької діяльності.

Складовою частиною інноваційної політики держави має стати створення 
національної інноваційної системи України. В умовах обмеженості ресурсів 
інновації у вітчизняній економіці забезпечать значно вищу віддачу в порівнянні 
із залученням у суспільне відтворення додаткових ресурсів. Саме інноваційний 
шлях розвитку вітчизняної економіки дасть можливість поліпшити статус 
країни в глобальній економіці, підняти рівень конкурентоспроможності її 
товарів і, у такий спосіб, подолати технологічне та економічне відставання від 
розвинутих країн світу.

Складовою частиною інноваційної політики держави має стати 
активне використання державно-приватного партнерства при модернізації 
великих виробничих та інфраструктурних об’єктів. В практичному сенсі 
мається на увазі створення і поширення технополісів, технологічно-
наукових парків, інноваційних центрів, трансферт технологій, бізнес-
інкубаторів, інформаційних мереж науково-технічної інформації, експертно-
консалтингових та інжинірингових фірм з широким залученням державних та 
приватних, в тому числі, зарубіжних інвесторів. Все це сприятиме формуванню 
дієвих та результативних елементів цієї системи. Про необхідність таких дій 
свідчить досвід постіндустріальних країн, де саме такі інститути належать 
до структурно-функціональних складових інноваційної системи, в яких 
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інтегруються наука і бізнес на основі узгодження економічних інтересів 
партнерів.

При розробці державної інноваційної політики слід забезпечити: зменшення 
податкового навантаження на товаровиробників, законодавче встановлення 
пільг для виробничих інвестицій інноваційного характеру, зменшення 
фізичного та морального зносу основного капіталу шляхом збільшення 
питомої ваги витрат на технічне переозброєння та реконструкцію підприємств, 
удосконалення технологічної структури інвестицій шляхом збільшення в їх 
складі питомої ваги витрат на устаткування і скорочення витрат на будівельно-
монтажні роботи, зміну галузевої структури інвестицій в короткостроковому 
періоді на користь галузей, що виробляють високопродуктивні засоби 
виробництва та використовують сучасні технології.
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ЗНАЧИМІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ
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Янковський О.О., бакалавр,

Національний транспортний університет

Сьогодні майнове страхування визнають як найбільшу частку страхового 
ринку України за обсягами страхових виплат і премій, які в структурі займають 
більше 70 відсотків. Економічний зміст майнового страхування криється у 
компенсуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок зниження або 
пошкодження майна при настанні страхових випадків.

Нестабільна фінансово-економічна ситуація в Україні, ризики, які 
безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю, конкуренція, зумовили 
необхідність застосування страхування як основної складової механізму і 
засобу захисту діяльності людини та економіки в цілому від несприятливих 
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подій, аварій, стихійних лих, та катастроф тощо.
Об’єктом страхування майна є майнові інтереси, що пов’язані з 

володінням, користуванням та розпорядженням майном [1]. Страховий захист 
осягає лише ті майнові інтереси, які зумовлені необхідністю збереження 
майна через можливість його пошкодження, затоплення, знищення, крадіжки 
у результаті настання непередбачуваних випадків та інших негативних 
подій, а не отриманням якихось вигод чи переваг, пов’язаних із володінням, 
користуванням чи розпорядженням цим майном. Тому під майном, що підлягає 
страхуванню, розуміють лише такі об’єкти цивільних прав, стосовно яких: 
а) існує інтерес щодо їх збереження; б) завдані страховим випадком збитки 
можна оцінити вартісно [2].

На сучасному етапі економічного розвитку України, страхування загалом 
та страхування майна зокрема, є молодою перспективною галуззю.

До майнового страхування у свiтовiй практиці відносять будь-яке 
страхування, що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням 
відповідальності. Його предметом є майнові інтереси, що пов’язані з 
володінням, користуванням та розпорядженням. Майнове страхування 
об’єднує рiзнi види страхування, які поділяють на дві групи:

1) Страхування майна юридичних осіб, яке включає страхування будівель 
та споруд, вантажів i багажу, устаткування, технічних ризиків, урожаю, 
фінансових ризиків та майнових ризикiв.

2) Страхування фізичних осіб, яке включає страхування автомобілів, 
нерухомості, домашнього майна, та інших видів майна.

Страхування майна в Україні здійснюється в добровiльнiй i обов’язковій 
формах. Страхування майна юридичних осіб здійснюється в обов’язковій 
формі – це, насамперед, стосується об’єктів, якi мають високу вартiсть та 
зачіпають майнові інтереси держави. Страхування майна фiзичних осiб 
переважно здійснюється в добровiльнiй формі.

Страховий ринок майнового страхування України має досі не використані 
резерви. В державі застраховано лише близько 10% ризиків, тоді як у більшості 
розвинутих країн цей показник досягає 90–95%. Частка українського 
страхового ринку в загальноєвропейському обсязі страхових послуг 
становить лише 0,05%, і це при тому, що Україна становить 7% населення 
Європи. Існуюча структура страхового ринку України не сприяє зміцненню 
соціального захисту громадян та забезпеченню внутрішніх інвестицій. 
Українські страховики передають іноземним страховикам (перестраховикам) 
до 90% страхової премії під час страхування авіаційних і морських ризиків, 
ризиків здоров’я людей, які від’їжджають за кордон, до 60% – за « автокаско 
», до 50% – під час страхування великих майнових ризиків.

Основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню майна 
в Україні, є низький рівень доходів населення, невисокий рівень страхової 
культури, зниження рівня страхових виплат компаніями, зменшення кількості 
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укладених договорів, невиконання деякими страховиками своїх зобов’язань, 
вивільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, неможливість 
повернення коштів страхових резервів, які були розміщені на депозитних 
рахунках банків внаслідок кризи.

Перспективи розвитку майнового страхування вимагають докорінних змін 
у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку: 
збільшення чисельності працюючих на ринку страхування спеціалістів, 
залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів ( сюрвеєрів, актуаріїв, 
брокерів, аварійних комісарів, аджастерів).

На думку маркетологів, розвиток ринку в цілому багато в чому залежатиме 
від розвитку роздрібного страхування. Компанії, які вже зараз почали 
вибудовувати агентську мережу, володіють безперечною конкурентною 
перевагою.

На сьогодні перед вітчизняними страховиками постає складне завдання 
стосовно нарощення обсягу та якості наданих послуг, збільшення страхових 
виплат населенню та юридичним особам, підвищення фінансової надійності 
та ліквідності своїх активів, а також формування комунікацій із споживачем 
шляхом його страхової освіти за допомогою засобів масової інформації.

Проблеми, що склалися перед страховими компаніями майнового 
страхування, пов’язані, головним чином, з тарифною політикою, управлінням 
резервами та інвестуванням, потребують першочергового вирішення. Частка 
страхових виплат вітчизняних страховиків залишається значно нижчою, ніж 
у розвинених країнах.

Це стає передумовою активного пошуку ще неосвоєних ринкових ніш 
та вимагатиме від страховиків розробки та впровадження нових страхових 
продуктів, надання високого сервісу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Харченко А.М., к.т.н., доцент,
Кулявець Б.В., бакалавр,

Національний транспортний університет

Стратегія являє собою так званий шаблон логічної послідовності дій 
підприємства. Організаційно-управлінська концепція стратегії проявляється 
в конкурентних діях, заходах та методах прийняття стратегічних рішень на 
підприємстві чи в організації.

Класик стратегічного планування А. Чандлер визначив стратегію 
підприємства як «визначення основних довгострокових цілей та задач 
підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних 
для виконання поставлених цілей» [1]. Його твердження спирається на 
традиційний підхід та визначає стратегічне планування як особливий метод 
розподілу ресурсів між поточними і майбутніми видами діяльності. При 
цьому, стратегічна альтернатива будується шляхом порівнянням можливостей 
і ресурсів підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику. Отже, 
класичний підхід робить основний акцент на досягненні цілей організації [1]. 

Теорія ігор розглядає стратегію як план дій у конкретній ситуації, що 
залежить від вчинків опонента. За твердженням А. Томпсона стратегія поєднує 
планові засади з поведінковими аспектами організації [2].

Стратегія визначає як організація функціонуватиме та розвиватиметься, 
являє собою особливий управлінський план дій, що спрямовані на досягнення 
встановлених цілей задля досягнення успіху підприємства.

І. Ансофф у своїй праці «Стратегічне управління» наводить таке 
визначення стратегії: «За своєю сутністю стратегія є переліком правил для 
прийняття рішень, якими організація користується в своїй діяльності» [1]. 
Автор визначає стратегію як основу, навколо якої концентруються всі види 
виробничо-господарської діяльності організації. 

Деякі автори визначають стратегію як «блеф» чи «хитрий маневр», який 
використовується організацією для перемоги в конкурентній боротьбі. Проте 
І. Ансофф зазначає, що досвідчений менеджер завжди зможе розгледіти за 
успіхом підприємства ту чи іншу оригінальну стратегію [1].

Розробка стратегії покладається на наступні елементи діяльності 
підприємства: місію; конкурентні переваги; особливості організації бізнесу; 
ринки збуту, де діє фірма; продукцію (послугу); ресурси; структуру; виробничу 
програму; організаційну культуру [3].

Узагальнюючи думки класиків та сучасні твердження, можна зробити 
висновок, що стратегія – це довгострокова програма діяльності підприємства, 
яка в процесі реалізації контролюється, оцінюється та коригується. 
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Отже, розвиток підприємства ґрунтується на правильно обраній стратегії 
та її реалізації, яка має забезпечити підприємству конкурентні переваги 
на ринку, визначити раціональний асортимент продукції, скоординувати 
напрямок процесу адаптації до зовнішнього середо¬вища.
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Автомобільна дорога являє собою складну інженерну лінійно-протяжну 
споруду, яка повинна відповідати сучасним вимогам щодо якісного 
транспортно-експлуатаційного стану. Природньо-кліматичні фактори 
впливають на стан автомобільної дороги за рахунок зміни умов водно-
теплового режиму та руху транспортних засобів. Вода, різкі коливання 
температури, вплив великовагового транспорту відіграють ключову роль в 
життєвому циклі будь-якої транспортної споруди, впливаючи на її транспортно-
експлуатаційні характеристики. Визначення комплексного показника якісного 
стану ґрунтується на сукупності окремих показників, які його всебічно 
характеризують з урахуванням впливу вагомостей кожного параметру 
та конструктивного елементу автомобільної дороги. Це враховується в 
багаторівневій кваліметричній моделі, яка складається з двох основних груп 
фізичного та функціонального зносу. Вибір кількості рівнів моделі залежить 
від важливості техніко-функціональних характеристик ділянки автомобільної 
дороги. Із зростанням числа рівнів збільшується інформація про ділянку та 
про складові її властивостей. Багаторівнева модель системи, враховуючи 
великі обсяги вимірювань та обчислень, повинна мати оптимальну кількість 
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рівнів. Надто велика кількість рівнів ускладнює процес проведення оцінки та 
не завжди забезпечує достатню точність.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОРЕНДИ 
ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Бондаренко Л.П., к.т.н., доцент,
Дишлюк О.О., магістр,

Ннаціональний транспортний університет

Ринок оренди нерухомості досить тісно пов’язаний із соціально-
економічними процесами в світі, країні, окремому регіоні чи населеному 
пункті.

Порівняно з ринком купівлі-продажу ринок оренди житлової нерухомості 
має певні особливості. Це в першу чергу обумовлено тим, що потреба у 
винайманні житла визначається певним набором факторів, а вартість її орендної 
плати  концентрує у собі великий обсяг інформації щодо насиченості ринку, 
переваг орендарів, витрат на будівництво, ремонт, облаштування приміщень, 
зайнятість в регіоні та міграцію, господарську і соціальну політику держави в 
сфері житлового будівництва і т.д. [1]

На сьогодні ринок оренди житла залишається одним із найбільш тіньових. 
Проте він є досить динамічний – тут діють як крупні агентства, так і приватні 
орендодавці [2].

Результати дослідження The Cost of Living Around the World 2019, що 
базується на індексі Numbeo, стверджують що в Україні середня вартість 
оренди 1-кімнатного помешкання в межах центральних частин міста значно 
вища, ніж середня заробітна плата у відповідних містах [3].

Одним із основних чинників формування попиту на ринку оренди 
нерухомості є міграція – кількість людей (або ж сімей), які прибули в 
населений пункт на тимчасове (або постійне) проживання і потребують 
орендувати помешкання. Традиційно попит на оренду житла формується на 
основі трудових мігрантів та студентів.

Згідно з останніми дослідженнями, чисельність внутрішніх трудових 
мігрантів в Україні перевищує 1,6 млн., що становить 9% економічно 
активного населення. Причому найближчим часом внутрішня трудова міграція 
може зрости приблизно на 50%, а для 55% респондентів з числа внутрішніх 
трудових мігрантів їхнє робоче місце є постійним, для переважної більшості 
– єдиним. З 2014 р. численні внутрішні переселення в Україні, спричинені 
анексією Криму та воєнними діями на Донбасі, носять вимушений характер. 
За інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального 
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забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з непідконтрольних Уряду 
територій до інших регіонів України переміщено 1,5 млн. осіб [3].

На сьогоднішній день найбільш привабливими регіонами для мігрантів 
є м.Київ та Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська і Харківська 
області. Це, безумовно значний фактор формування попиту, а відповідно, і 
ціни оренди житла у визначених регіонах. 

Попит, а відповідно, і ціна на ринку оренди нерухомості є змінними 
величинами. Особливістю даного ринку є його сезонність – коливання попиту 
протягом року (а у випадках подобової здачі – протягом тижня), які регулярно 
повторюються. 

Сезонність являє собою складне та водночас суперечливе явище, яке 
проявляється на фоні відносно стабільної пропозиції та досить змінного 
попиту на орендовану нерухомість. У великих містах попит на оренду житла 
суттєво зменшується на літні місяці і значно активізується в кінці серпня – на 
початку вересня. Ця тенденція пояснюється потоками студентів та трудовою 
міграцією, яка теж знаходиться під впливом сезонності ринку праці. 

Значний вплив на ринок подобової оренди житла має туристична 
сезонність. Вона властива туристично-рекреаційним регіонам на узбережжі 
Чорного і Азовського морів (у літній період) та Карпатському регіону (зимові 
свята, канікули, літній період). Відповідно до туристично активних сезонів 
можна виокремити такі ж сезони попиту на оренду житла:

- сезон пік – час, найбільш сприятливий для проведення рекреаційної 
діяльності, який характеризується максимальною щільністю людей та 
найбільш комфортними умовами для рекреації, а відповідно і найвищими 
цінами на оренду нерухомості та попереднім її бронюванням;

- високий сезон – період, спрямований на ділову активність на туристичному 
ринку, час коли діють найвищі тарифи на туристичне обслуговування. Вартість 
оренди нерухомості усіх видів і сегментів надзвичайно висока, адже попит 
формується не тільки за рахунок туристів, а й сезонних трудових мігрантів;

- низький сезон – час коли знижується ділова активність на туристичному 
ринку, ціни на оренду житла знижуються;

- «мертвий» сезон – період, максимально несприятливий для організації 
рекреаційної діяльності. В цей період житло або «консервується» до 
наступного сезону, або ж здається на тривалий термін (декілька місяців). 

Сезонності ринку оренди житла властиві два періоди – річний та тижневий. 
При річному періоді сезонність визначається у відповідних місяцях, при 
тижневому в окремих днях. 

Річна сезонність ринку оренди нерухомості визначається перш за все 
природно-кліматичними показниками, притаманними для тієї чи іншої 
місцевості, рекреаційними ресурсами взагалі, порою року (шкільні та 
студентські канікули, масові відпустки) та іншими факторами. 

Тижнева сезонність ринку оренди нерухомості властива таким туристичним 
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містам, таким як: Київ, Львів, Одеса, Кам’янець-Подільський, Умань та ін. 
Вона проявляється у збільшенні орендної плати за орендоване житло у 
п’ятницю, суботу і неділю в середньому на 30-60%. Це явище знову ж таки 
спричиняється підвищеною інтенсивністю туристичних потоків у вихідні і 
святкові дні, різноманітні фестивалі, тощо. 

Основними чинниками формування пропозиції на ринку оренди житлової 
нерухомості є:

- будівництво нового житла і комерційної нерухомості;
- міграція населення;
- інвестиційна мета придбання нерухомості.
Ціна оренди нерухомості залежить від району населеного пункту, кількості 

кімнат та площі пропонованої до оренди квартири, поверху та поверховості 
будинку, наявності паркомісця або паркінгу, енергоефективності помешкання, 
внутрішнього стану і обстановки в квартирі, стану під’їзду та прибудинкової 
території, відносин орендодавця та орендаря квартири, тривалості проживання 
орендаря тощо [4].

Варто відзначити, що у 2019-2020 р.р. на вартість оренди житла значною 
мірою вплинула пандемія короновірусу та криза в економіці, спричинена нею. 
Рієлтори підрахували, що від початку запровадження карантину в Україні 
ціна довгострокової оренди зменшилася в середньому на третину. На добовій 
оренді власники квартир втратили майже половину. На разі прогнози експертів 
не втішні: вартість оренди житла найближчим часом навряд чи повернеться на 
докарантинний рівень. 
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 Національний транспортний університет

Відповідно до статті 31 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного  середовища»  та статті 4 Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» нормування  у  галузі охорони  атмосферного  повітря  
проводиться  з  метою встановлення комплексу  обов’язкових   норм,   правил,   
вимог   щодо   охорони атмосферного повітря від забруднення.

В умовах останніх років, коли кількість об’єктів дорожнього будівництва 
та обсягів робіт ростуть не за арифметичною, а за геометричною прогресією 
щорічно, питання організації матеріально-ресурсного забезпечення виходить 
чи не на перше місце. 

За останні три роки кількість асфальтобетонних заводів в  Україні суттєво 
виросло, багато з них працюють як стаціонарні, мобільні та пересувні. 
Мобільність асфальтобетонних заводів дозволяє переміщувати обладнання 
та конструкції заводу на нове місце з огляду на сезонність роботи заводів. 
Чимала кількість асфальтобетонних заводів в Україні працює за технологіями, 
коли все необхідне устаткування, машини та конструкції привозять та на місці 
збирають й встановлюють. Після закінчення терміну експлуатації такого 
заводу, всі конструкції розбираються та доставляються на нове місце. На 
земельній ділянці, де розташовувався завод, проводять рекультивацію, після 
чого вона придатна для використання в господарських цілях.

Технології, що запроваджені на цих асфальтобетонних заводах, 
орієнтовані на попередження забрудненню  навколишнього середовища. Так, 
наприклад, в процесі виробництва асфальтобетону використовують газ, а не 
дизельне паливо. Це сприяє зменшенню викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Перевагами експлуатації сучасних асфальтобетонних 
заводів є максимально ресурсоефективне виробництво, тобто, весь готовий 
асфальтобетон, що виготовляється протягом робочого дня, використовується 
у дорожніх роботах, на підприємстві не залишається готової суміші, яку 
необхідно підтримувати у розігрітому стані. 

На практиці, такі асфальтобетонні заводи є достатньо потужними, 
наприклад, об’єм виготовленого асфальтобетону за годину може сягати 
більше 300 тон. Під час експлуатації такого заводу, об’єкт здійснює вплив на 
довкілля за рахунок викидів в атмосферне повітря та шуму від роботи машин 
та обладнання. 

В той же час, процедури, які необхідні для дотримання екологічного 
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законодавства та санітарно-гігієнічних норм, складні і не чіткі, особливо 
в термінах використання. В процесі тільки отримання дозволу на викиди 
задіяні екологічні підрозділи обласних  державних адміністрацій для розгляду 
та реєстрації Звіту з інвентаризації та Документів  для отримання дозволу, 
підрозділи Центру стандартизації, метрології, та сертифікації для визначення 
метеорологічних характеристик і коефіцієнтів, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та вихідних 
даних про стан довкілля (метеорологічні параметри, фонові концентрації, 
середньорічна та максимальна з разових концентрації), підрозділи Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів для обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, 
проведення оцінки витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення. 
Процес отримання всіх цих даних забирає не тільки час, а і достатні фінансові 
ресурси, що негативно відображається по мобільності і ефективності дорожніх 
компаній. 

Крім того, ця робота не завершується на отриманні дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробці проекту зі 
встановлення/скорочення розмірів санітарно-захисної зони. 

Відповідно до чинного закону України №2059-19 «Про оцінку впливу на 
довкілля», планова діяльність, пов’язана з виробництвом асфальтобетону 
підлягає обов’язковому проведенню оцінки впливу на довкілля (ОВД). Оцінка 
впливу на довкілля проводиться в декілька етапів, включаючи розробку 
повідомлення про планову діяльність, його публікацію в ЗМІ, проведення 
досліджень впливу на біорізноманіття та здоров’я людей, розробку звіту 
з оцінки впливу, проведення громадського обговорення в рамках ОВД та 
отриманням висновку з оцінки впливу на довкілля на право здійснення 
планової діяльності.

Всі ці дії, безумовно, необхідні, однак, потребують детального вивчення і 
аналізу з точки зору організації та спрощення процедури одержання дозвільних 
документів, оцінки економічних параметрів компенсації за викиди, оскільки 
не вчасне виконання вимог екологічного законодавства ставить під загрозу 
виконання дорожньо-будівельних проектів, а зупинка на добу середнього 
асфальтобетонного заводу з продуктивністю тільки 200 т сумішей за годину 
призводить до прямих збитків дорожньої Компанії в  понад 6 млн. грн.  
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Сучасні методи експлуатаційного утримання автомобільних  доріг України 
останнім часом прогресивно змінюються. Дорожні адміністрації перейшли 
від використання власної робочої сили до традиційного підряду по видах 
робіт. Нині багато країн вже застосовувати вид контракту, грунтований 
на показниках якості виконуваних робіт (OPRC). Попри те, що він має ряд 
переваг, як для дорожніх адміністрацій, так і для користувачів доріг, в Україні 
він є суттєво новим підходом, окремі аспекти якого вимагають особливої уваги 
для досягнення встановлених  цілей повною мірою. У традиційних контрактах 
Виконавець відповідає за виконання обсягів робіт, які зазвичай визначаються 
Замовником, а оплата Виконавцю здійснюється на основі одиничних цін на 
роботи, тобто контракт заснований на «вкладених» ресурсах. 

Відмінність довгострокових контрактів від традиційних однорічних  
полягає у зміні предмету договору: замість фізичних обсягів робіт або послуг 
(залишаються частково) – експлуатаційний стан елементів складових доріг не 
гірший певного заданого в договорі рівня.

Для вирішення цієї проблеми Замовнику необхідно виконати аналіз та 
надати технічні обґрунтовані рішення стосовно об`єктів експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг на основі довгострокових договорів за 
принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-
правових актів.

Суттєве значення у цьому приділяється Технічній специфікації. Чіткі 
специфікації є необхідною умовою для того, щоб учасники тендеру реалістично 
реагували на вимоги Замовника, не обумовлюючи свої заявки. У контексті 
тендерного документа на довгостроковий контракт, що базуються на виходах 
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та результатах, специфікації повинні охоплювати різні сфери, таки як критерії 
ефективності, загальні технічні аспекти, організацію, екологічні норми 
тощо і повинні бути складені, щоб дозволити якомога ширшу конкуренцію 
, в той же час, представити чіткий виклад необхідних стандартів, яких слід 
дотримуватися. Специфікації повинні бути складені Замовником спеціально з 
урахуванням конкретних умов кожної ділянки доріг, включених до контракту.

Технічні специфікації повинні містити:
- технічні характеристики  тобто детальний опис концепцій, на яких 

базуються довгостроковий контракт;
- рівні обслуговування на дорогах, включених до контракту;
- методи та процедури, що застосовуються для вимірювання відповідності 

фактичних показників усунення дефектів контрактним рівням обслуговування;
- зменшення виплат, що застосовуються у разі перевищення строків 

реагування при усуненні дефектів або якості усунення.
Загальні технічні характеристики дорожніх робіт це дуже специфічна 

частина, яка повинна представляти норми та технічні вимоги, які зазвичай 
застосовуються для дорожніх робіт в Україні, головним чином з точки зору 
якості та технології.

В довгострокових контрактах на експлуатаційне  утримання автомобільних 
доріг повинні бути також Технічні умови на аварійні роботи. Ця частина 
повинна описувати процедури та інші правила, що застосовуються, якщо 
аварійні роботи повинні виконуватися в рамках контракту.

Суттєве значення приділяється екологічній та соціальній специфікації. Ця 
частина передбачає набір правил, яких повинен дотримуватись виконавець, 
щоб уникнути шкоди довкіллю та охопити соціальні аспекти життя, санітарії 
та охорони праці.

Якщо всі частини Технічних умов будуть належним чином заповнені та 
включені до тендерного документа, а також будуть реалізовані цілі економії, 
ефективності та рівності в закупівлях,тоді можна забезпечити відповідність 
заявок та подальшу оцінку пропозицій.

Отже Замовник може доручає певній проектній організації провести 
обстеження доріг для визначення кількості елементів складових доріг та їх 
експлуатаційного стану і скласти відповідну проектну документацію про 
технічні специфікації об’єкту довгострокового контракту.

Очікується, що беніфіціарами нової концепції стануть учасники 
дорожнього руху, адміністрація доріг та виконавці контрактів – підприємства 
приватного сектору. У більш широкому розумінні майбутні покоління зможуть 
отримати вигоду від кращого збереження минулих інвестицій у дороги. 
Учасники дорожнього руху повинні знати рівень обслуговування, який вони 
можуть очікувати в обмін на платежі, які вони роблять за використання 
інфраструктури (для платних доріг), а саме плата за проїзд, тарифи, плата за 
користування, податки тощо. Адміністрація доріг гарантовано отримує вигоду 
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за кращі загальні дорожні умови при однакових рівнях витрат. Для виконавців 
приватного сектору новий тип контрактів відкриває нові можливості для 
бізнесу, в яких триваліші контрактні періоди забезпечують більш стабільне 
ділове середовище, а також для встановлення справжніх відносин державно-
приватного партнерства.
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ

Соколова Н.М., к.е.н., доцент,
Козинець В.С., магістр,

Національний транспортний університет

Основою соціально-економічного розвитку будь-якого підприємства є 
його ресурсний потенціал, кількісні та якісні характеристики відображають 
впорядковану сукупність ресурсів, що включають фінансові, виробничі, 
трудові та інформаційні ресурси. Закономірним результатом використання 
ресурсного потенціалу підприємства є насамперед виробництво продукції 
високої якості, що дає можливість отримання високої віддачі. Ресурсний 
потенціал підприємства слід розглядати одного боку, як специфічну економічну 
категорію, що є наслідком взаємодії всіх ресурсів підприємства, не лише 
наявних, а й прихованих, а з іншого – як економічну основу підприємства, 
що характеризується системою показників, які відображають не тільки наявні 
ресурси, а й їхні резерви, які можуть бути використані за визначених умов.

У вітчизняній економічній літературі ресурсний потенціал, у широкому 
розумінні, можна трактувати як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які 
можуть бути використані. Або рівень потужності у будь-якому відношенні, 
сукупність засобів, необхідних для чого-небудь.

Ресурси – це сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які прямо 
чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі [1]. Особливістю 
категорії ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі споживчої 
вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування підприємств постійно 
вимагає залучення нових ресурсів. Ресурси підприємства використовують в 
якості вихідних складових, необхідних для розробки стратегії. 

Успіх у будь-якій підприємницькій діяльності в основному визначається 
правильно обраною стратегією управління ресурсним потенціалом 
підприємства. Вибір стратегій залежить у свою чергу від оцінки ресурсного 
потенціалу.

Оцінку ресурсного потенціалу підприємства Давидова Л. Рекомендує 
проводити за наступним чином [2]:

– перевірка доцільності і своєчасності проведення заходів з оцінки 
ресурсного потенціалу;

– формулювання місії і цілі організації;
– визначення завдань проведення аналізу ресурсного потенціалу;
– аналіз зовнішнього середовища підприємства: постачальників, 

конкурентів, споживачів;
– аналіз внутрішнього середовища підприємства;
– розробка поетапного плану аналізу використання ресурсного потенціалу;
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– проведення аналізу елементів ресурсного потенціалу підприємства.
В результаті визначається деяка узагальнена інтегральна оцінка (показник), 

за допомогою якої вдається дати кількісну і якісну характеристику динаміки 
розвитку об‘єкта в часі. [3, с. 256];

Принцип методичних основ оцінки ресурсного потенціалу полягає в 
розрахунку інтегральної кількісної оцінки із застосуванням аксонометричного 
методу, що показує ступінь відхилення реальних показників організації від 
віртуальної еталонної моделі.

Для аналізу фактичного рівня використання ресурсного потенціалу 
підприємства вирішуються такі завдання:

–  вибір комплексу показників для кожної категорії складових ресурсного 
потенціалу підприємства, що дозволяють найбільш повно відобразити їх 
поточний стан;

–    визначення системи контрольних показників;
– встановлення рекомендованих значень контрольних показників для 

кожної категорії складових потенціалів [4, C. 142].
Принцип методичних основ оцінки ресурсного потенціалу полягає в 

розрахунку інтегральної кількісної оцінки із застосуванням аксонометричного 
методу, що показує ступінь відхилення реальних показників організації від 
віртуальної еталонної моделі.

Для аналізу фактичного рівня використання ресурсного потенціалу 
підприємства вирішуються такі завдання:

– вибір комплексу показників для кожної категорії складових ресурсного 
потенціалу підприємства, що дозволяють найбільш повно відобразити їх 
поточний стан;

– визначення системи контрольних показників;
– встановлення рекомендованих значень контрольних показників 

(максимально або мінімально допустимі) для кожної категорії складових 
потенціалів, тобто побудова умовної еталонної моделі [5, C. 142].

Ефективність управління ресурсним потенціалом безпосередньо пов‘язана 
з конкурентоспроможністю підприємства, яку можна визначити як комплексну 
характеристику, яка відображатиме порівняльну ефективність використання 
ресурсного потенціалу.

Оцінка управління ресурсним потенціалом підприємства має бути 
комплексною, тобто вона може бути отримана як систематизація результатів 
комплексного економічного аналізу. У такій oцінці пoвинні міститися 
узагальнені виснoвки щoдo викoристання ресурсів підприємства, заснoвані 
на принципі системнoсті. Тoбтo, oцінка – це результат визначення та аналізу 
якісних і кількісних характеристик підприємства [6]. Тoму така oцінка дає 
мoжливість встанoвити як функціoнує ресурсний пoтенціал, чи дoсягаються 
пoставлені цілі, як зміни та вдoскoналення в управлінні впливають на пoвнoту 
викoристання ресурсів підприємства та ефективність управління ним.
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Вимір індивідуальнoгo рівня викoристання ресурснoгo пoтенціалу 
прoхoдить на oснoві вибраних пoказників, прoвoдиться oцінка складoвих 
фактичнoгo рівня ресурснoгo пoтенціалу підприємства, яка представлена у 
вигляді фoрмули 1.

                            РП = КП + ФП + МП + МтП + ОПТ                         (1)

де РП – рівень ресурсного потенціалу;
КП – рівень кадрового потенціалу;
ФП – рівень фінансового потенціалу;
МП – рівень майнового потенціалу;
МтП – рівень матеріального потенціалу;
ОТП – рівень технологічного потенціалу;
Поділ ресурсного потенціалу на окремі складові є основою при оцінці 

ефективності використання ресурсного потенціалу. Оскільки, поділивши 
ресурсний потенціал на окремі складові, далі можливо поетапно оцінювати 
ефективність використання кожної з них, потім, на основі отриманих 
результатів, аналізувати ефективність використання ресурсного потенціалу в 
цілому.
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З позицій теорії систем та життєвого циклу підприємство визначається як 
функціонально-гнучний організм, якому притаманні певні характеристики 
на окремих етапах його розвитку. На різних стадіях розвитку підприємства 
виникає питання злагодженості внутрішньої взаємодії окремих частин цього 
організму. Питанням такої взаємодії займається напрямок стратегічного 
розвитку підприємства. 

Розглядаючи підприємство з позиції стратегічного менеджменту, його 
розвиток можна побудувати на підході, що розглядає підприємство як систему 
сукупності стратегічних зон господарювання.

До стратегічно важливих елементів зон господарювання науковці відносять: 
конкурентів, стратегічні цілі, можливість єдиного стратегічного планування, 
загальні ключові фактор успіху, технологічні можливості тощо [1]. 

Визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства ґрунтується на 
аналізі ринку за такими характеристиками [2]: 

- перспективи зростання (попит, місткість ринку, покупна спроможність 
споживачів, традиції споживання, наявність бар’єрів входження в галузь);

- відносна ефективність (рівень конкуренції, канали розподілу продукції, 
рівень державного регулювання);

- вплив зовнішніх чинників (економічних, політичних, соціальних, 
демографічних тощо). 

Визначення напрямків стратегічного розвитку підприємства має 
здійснюватися за наступною послідовністю [3]:

1. Аналіз фактичної позиції підприємства на ринку та визначення важливих 
стратегічних зон господарювання.

Такий аналіз можна здійснювати на основі матричного підходу аналізу 
ринку. В світі розповсюджені і широко використовуються відомі матричні 
моделі аналізу ринку: SWOT-аналіз, матриці МакКінсі та БКГ тощо. Вибір 
моделі аналізу ринку залежить від доступу до інформації, її обсягу, часу, 
відведеного для здійснення аналізу, професіоналізму виконавців, фінансових 
можливостей тощо. Якісне виконання аналізу ринку вимагає застосування 
комбінованого підходу з подальшим узгодженням результатів. 

2. Аналіз привабливості стратегічних зон господарювання. 
На даному етапі використовується експертно-аналітичний підхід, який 

супроводжується бальною оцінкою чинників, що впливають на привабливість 
стратегічних зон господарювання підприємства. Основними труднощами 
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на цьому етапі є вибір оптимальної кількості експертів та чинників, а також 
проблема узгодженості думок.

3. Аналіз конкурентних переваг підприємства. Такий аналіз виконується за 
наступними показниками: рівень капіталовкладень в розвиток; ефективність 
стратегії підприємства; ефективність існуючого потенціалу.

4. Моніторинг діючої стратегії розвитку. 
На цьому етапі важливим є з’ясування наявності стратегії підприємства як 

такої, чинників, що на неї впливають, ступінь її реалізації, гнучкість під дією 
ринкових змін.

5. Розробка комплексу управлінських дій. 
Необхідно з’ясувати, чи відповідає поточний розвиток підприємства 

заявленим стратегіям. Якщо діяльність підприємства відповідає стратегії 
розвитку, стратегія не корегується на даному етапі. У протилежному випадку 
- управлінські дії доцільно здійснити за напрямком: корегування існуючої 
стратегії розвитку або відмови від прийнятої стратегії та визначення нових 
стратегічних цілей.
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МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА 
ПІДПРИЄМСТВА

Славінська О.С., професор,
 Велитченко О.В., студент,

Національний транспортний університет

Теоретичним підґрунтям процесу оцінки майна є система принципів та 
методів оцінки, які сформульовані внаслідок багаторічного досвіду зарубіжних 
та вітчизняних фахівців-оцінювачів. Усі принципи та методи оцінки тісно 
взаємопов’язані, а отже, при оцінюванні конкретного об’єкта повинні 
використовуватися у сукупності оцінки, які можуть мати різну значущість, 
оскільки оцінка має здійснюватися виходячи з конкретної ситуації згідно з 
метою та завданням. Під оцінкою підприємства мається на увазі комплекс 
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робіт, в результаті яких визначається ринкова вартість об’єкта. Оцінка вартості 
підприємства базується на глибокому технологічному, фінансовому та 
організаційному аналізі діяльності компанії, а також прорахунки її потенціалу. 
Вона дає розуміння про реальну ціну та обсяг дійсних активів.

Результати оцінювання можна використовувати в судових процесах, як 
доказ при врегулюванні питань, пов’язаних з додатковим фінансуванням або 
кредитуванням. На прохання замовника визначаються всі типові і нетипові 
параметри, які впливають на реальну ціну, що дає можливість проаналізувати 
дебіторську заборгованість та обсяг основних засобів.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЮ 
СЛУЖБОЮ ТА ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Дружина О.І.,
студентка групи ПУА-19-2М,

Мареніченко В.В.,
к.н. з держ. упр, доцент,

доцент кафедри публічного управління та права,
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради

Публічна служба – це сектор, в якому працюють публічні службовці. 
Публічний службовець – це особа у публічному секторі, яка працює у 
публічному відомстві чи установі. Число публічних службовців держави  
залежить від країни. Важливим аспектом дослідження управління публічною 
службою є орієнтація на історичні витоки даного питання.

Походження сучасної меритократичної публічної служби можна 
прослідкувати з Імперської практики, заснованої в Імперському Китаї. 
Імперський іспит, заснований на заслугах, був розроблений, щоб вибрати 
найкращих адміністративних чиновників для бюрократії штату. Ця система 
мала величезний вплив як на суспільство, так і на культуру в імперському Китаї 
і була безпосередньо відповідальною за створення класу вчених-бюрократів.

Перша система іспитів на публічну службу була створена імператором Я. 
Суї. Імператор Я. Суї встановив нову категорію рекомендованих кандидатів. 
Наступна династія Тан (618–907) прийняла ті самі заходи щодо складання 
іспитів посадових осіб і все менше покладалася на аристократичні рекомендації 
та все більше і більше – на підвищення по службі за результатами письмових 
іспитів. Структура екзаменаційної системи була значно розширена під час 
правління У. Цзетіана. Система досягла свого апогею під час династії Сун [1].

В ракурсі дослідженого питання слід звернути увагу на зарубіжний досвід 
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організації публічної служби.
Публічні службовці в Бразилії (португальською: servidores públicos) – це 

працівники виконавчої, законодавчої та судової гілок федеральної, штатної 
чи муніципальної влади Бразилії, включаючи конгресменів, сенаторів, 
мерів, міністрів, президента та працівників урядових корпорацій. Публічні 
службовці (не тимчасові працівники чи політики) приймаються на роботу 
лише зовні на підставі вступних іспитів (португальська: concurso público). 
Зазвичай він складається з письмового тестування, тоді як деякі посади можуть 
вимагати фізичного тестування (наприклад, поліцейська служба) або усного 
тестування (наприклад, суддів, прокурорів та адвокатів). Звання відповідно 
до екзаменаційного балу використовується для заповнення вакансій. Вступні 
іспити проводяться кількома компаніями з державними повноваженнями, 
такими як CESPE (що належить Університету Бразилії) та Фонд Cesgranrio 
(який входить до Федерального університету Ріо-де-Жанейро).

У Канаді публічна служба на федеральному рівні відома як Державна 
служба Канади, при цьому кожен з десяти урядів провінцій, а також трьох 
територіальних урядів також мають свої окремі публічні служби. Федеральна 
публічна служба складається з усіх службовців влади, за винятком звільнених 
працівників міністрів, членів Королівської канадської конної поліції та 
членів збройних сил Канади, оскільки вони не є публічними службовцями. 
На провінційному та територіальному рівнях працює приблизно 257 тис. 
федеральних публічних службовців [3].

У публічній службі Франції (fonction publique) зайнятість у публічному 
секторі класифікують на три рівні: 

- державна служба;
- місцева служба;
- лікарняна служба. 
За даними урядової статистики сьогодні приблизно 5,5 млн. працівників 

публічного сектору.
У публічній службі Німеччини (Öffentlicher Dienst) працює понад 4,6 млн. 

осіб. Публічні службовці об’єднані в три категорії: 
- працівники «синіх комірців» (Arbeiter);
- наймані працівники (Angestellte);
- директори (Beamte). 
Усі три групи працюють у державних органах (Körperschaften des 

öffentlichen Rechts), таких як графства, штати, федеральному уряді тощо. 
Окрім працівників, які безпосередньо зайняті у штаті, ще 1,6 млн. людей 
працює на державних підприємствах.

Публічна служба в Іспанії (función pública) включає всіх працівників різних 
рівнів: 

- центральний уряд;
- автономні громади;
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- муніципалітети. 
Існує три основні категорії іспанських посад: тимчасові політичні 

посади («personal funcionario eventual»), які вимагають простої процедури 
найму та звільнення та пов’язані з керівниками та радниками вищого рівня, 
статутні постійні посади («funcionarios de carrera»), які вимагають офіційної 
процедури доступу, яка, як правило, передбачає конкурс серед кандидатів, 
та не передбачені законодавством постійні посади («personal laboral»), які 
також вимагають офіційної процедури, подібно до процедури, необхідної для 
«funcionarios de carrera». Сьогодні в Іспанії працює понад 2,6 млн. публічних 
службовців.

Публічна служба у Великобританії включає лише службовців центрального 
уряду, а не службовців парламенту та місцевих органів влади. Працівники 
державного сектору, такі як працівники освіти, не вважаються публічними 
службовцями. Поліцейські та персонал також не є публічними службовцями. 
Загальна зайнятість у публічному секторі Великобританії становить більше 
6,04 млн., згідно з даними Статистичного бюро Великобританії [2].

У Сполучених Штатах федеральна державна служба була створена в 1871 
році. Федеральна державна служба визначається як «усі призначувальні 
посади у виконавчій, судовій та законодавчій гілках уряду США, крім посад у 
військових службах». Система 19 століття працювала таким чином, що робочі 
місця використовувались для підтримки політичних партій.

Це було повільно змінено Законом про реформу державної служби 
Пендлтона 1883 року та наступними законами. До 1909 року майже дві 
третини федеральної робочої сили США було призначено на основі заслуг, 
тобто кваліфікації, виміряної тестами. Відповідно до законодавства публічним 
службовцям не дозволяється займатися політичною діяльністю під час 
виконання своїх обов’язків. Більшість призначень на публічній (державній) 
службі в США здійснюється за конкурентною системою, але певні категорії 
в Дипломатичній службі, ФБР та інших посадах національної безпеки 
виконуються під винятковою системою [4].

Таким чином, слід зробити висновок щодо різноманітності систем 
управління публічною (державною) службою в різних країнах. Для України 
є великий спектр зарубіжного досвіду для організації ефективно діючої 
публічної служби, що відкриває широкий діапазон для подальших досліджень 
в даній сфері.  
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Дніпропетровської обласної ради

Криза – це особливе загострення протиріч у соціально-економічній системі 
(організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі. 
Кризу слід розглядати і як етап у розвитку соціально-економічної системи. 
Сьогодні виникають ситуації, коли механізми, пов’язані з існуючою системою 
регуляції, виявляються неспроможними змінити несприятливі кон’юнктурні 
процеси, коли загострюються протиріччя, що розвиваються в надрах важливих 
інституційних форм, що визначають режим накопичення матеріальних благ. 
В ході кризи виявляються нежиттєздатними найважливіші закономірності, 
на яких базуються організація, перспективи прибуткового використання 
капіталу, розподіл вартості і структура суспільного попиту.

Поняття «криза» частіше пов’язують із поняттям «ризик», що певною 
мірою впливає на розроблення будь-якого управлінського рішення. Соціально-
економічна система має дві тенденції свого існування: функціонування і 
розвиток. Загальновизнаною головною метою державного управління є 
розвиток, а не просто зростання. Так, відомий американський економіст, 
доктор філософії, професор П.Е.Самуельсон писав про те, що не «можна 
прагнути лише до простого кількісного зростання виробництва (хай навіть у 
розрахунку на душу населення). Необхідний також внутрішній розвиток усієї 
соціально-економічної структури суспільства» [2].

Сучасне антикризове управління передбачає не тільки заходи для виведення 
з кризи, але, насамперед, її профілактику. Тобто, система антикризового 
управління повинна містити три елементи: реалізація заходів виходу з кризи; 
профілактика кризи; прогнозування кризи [3].
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Метою антикризового управління є мінімізація впливів кризових факторів 
та забезпечення ефективного розвитку. Реалізація мети відбувається за 
допомогою виконання п’яти основних завдань [1]: 

1. Прогнозування передкризових станів, яке полягає у своєчасному 
виявленні окремих складових майбутньої кризи, ще до того моменту, як вони 
набудуть системного спрямування і чинитимуть явний деструктивний вплив 
на організацію чи певну галузь економіки. 

2. Економічне обґрунтування антикризової програми, яке полягає у 
визначенні найбільш прийнятної програми управлінських дій, спрямованої на 
недопущення подальшого розгортання кризи. Така програма визначається, як 
правило, на основі проведення порівняльної оцінки різних сценаріїв розвитку 
кризової ситуації. 

3. Визначення управлінських засобів і методів подолання кризових явищ, 
яке полягає у відборі найбільш адекватних управлінських інструментів, 
спроможних давати ефективний і надійний результат із погляду подолання 
причин виникнення кризи та нівелювання її негативних наслідків. 

4. Диференціація управлінських технологій, яка спрямована на всебічну 
оцінку кризової ситуації та розробку відповідних управлінських рішень і також 
враховує формування інноваційних стратегій, орієнтованих на подолання 
кризи та запобігання її виявам у майбутньому. 

5. Проведення селекційної роботи серед персоналу, яка орієнтується на 
ротацію кадрів, з огляду на завдання, що вирішуватимуться працівниками 
у кризових умовах, враховуючи дослідження причин виникнення та засобів 
подолання пов’язаних із цим конфліктів

Антикризове управління територією – це вид діяльності органів державного 
управління та місцевого самоврядування, що забезпечує збереження 
оптимальної структури територіальної економіки, її сталий розвиток і 
згладжування негативних наслідків криз різної природи. Антикризове 
регулювання, у свою чергу, є системою заходів організаційно-економічного 
і нормативно-правового впливу з боку держави, метою якого є забезпечення 
захисту територіальних утворень від кризових ситуацій, сталий розвиток 
місцевої економіки.

Однією зі специфічних особливостей системи публічного управління в 
умовах ринкової економіки є подвійна роль органів місцевого самоврядування. 
З одного боку, вони є активними учасниками господарських відносин, з 
іншого боку, володіючи владними повноваженнями, вони мають можливість 
безпосередньо регулювати ці відносини шляхом видання відповідних 
нормативних-правових актів. Такий стан речей вимагає обґрунтування 
наукових підходів до розуміння сутності і природи кризових явищ, до 
визначення місця і ролі антикризового управління в системі управління 
територією. В першу чергу, слід з’ясувати, які макроекономічні параметри 
сигналізують про можливість розвитку кризової ситуації, щоб мати можливість 
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своєчасно розробити ефективну антикризову стратегію.
Сучасна антикризова політика виходить з передумови, що циклічні 

коливання і кризи є необхідними складовими економічного розвитку, 
тому багато сучасних досліджень присвячено проблемам створення та 
організації функціонування системи стабілізаційних заходів. Стабільний або 
нестабільний фінансовий стан організацій безпосередньо впливає на місцеві 
бюджети, які, в свою чергу, є індикаторами економічного стану території. 
Саме в такому контексті, як правило, розглядається система антикризового 
управління територією.

Державне антикризове управління – частина загальної системи державного 
управління, яка включає прогнозування і своєчасну діагностику кризових 
ситуацій, аналіз причин їх виникнення, визначення першочергових заходів 
щодо стримування кризових явищ, а також розробку комплексної програми 
по виходу з кризової ситуації і відновленню стійкого економічного зростання. 
Ефективність антикризового управління залежить від реалізації комплексного 
системного наукового підходу. У періоди криз основне навантаження і 
відповідальність щодо забезпечення економічної безпеки країни лягають на 
органи державного управління, так як державні антикризові заходи лежать 
в основі виживання і виходу з кризи як підприємств, так і країни. У періоди 
криз роль держави в управлінні економікою і соціальними процесами значно 
зростає. Держава виконує роль організатора і координатора правових, 
фінансових, організаційних, управлінських заходів, що проводяться на 
всіх рівнях, особливо на мікрорівні. Держава бере на себе витрати щодо 
антикризових заходів, розширює державний сектор економіки для виконання 
стратегічних і соціально значущих функцій. Прогнозування розвитку 
зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на соціально-економічний 
розвиток держави, рання діагностика кризи, розробка методів, спеціальних 
програм і заходів щодо його пом’якшення і подолання, системна підготовка 
кадрів для сфери антикризового управління здатні ефективно протистояти 
кризовим явищам.

Література:

1. Борщевський В. В. Антикризове управління // Енциклопедія державного 
управління… C. 38—40.

2. Самуэльсон П. Э. Экономика : учебник / П. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус 
; пер. с англ. – М. : Издат. дом “Вильямс”, 2009. – 1358 с.

3. Шершньова З. Є., Багацький В. М., Гетманцева Н. Д. Антикризове 
управління підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. З. Є. Шершньової. К. : 
КНЕУ, 2007. 680 с. 



364
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради

Ще за часів античності фараони, королі та імператори мали потребу в 
писарях для ведення ділових справ уряду. До XIX століття у штаті більшості 
державних адміністрацій було багато випадків фаворитизму та політичного 
патронату. Публічні управлінці стали «очима та вухами» правителів. У 
середньовічні часи вміння читати і писати, додавати і віднімати домінували 
серед освіченої еліти. Таким чином, потреба в кваліфікованих публічних 
управлінцях, а також здатність читати та писати, стали основою для розвитку 
знань у таких необхідних видах діяльності, як ведення юридичних справ та 
оплата армій. У міру того, як європейський імперіалістичний вік прогресував, 
а військові сили поширювали свої повноваження на інші континенти та 
населення, потреба в досконалому публічному управлінні зростала [1].

В. Вільсон, як представник влади, визначив публічне управління як 
«детальне та систематичне виконання публічного права». Кожне конкретне 
застосування загального закону є актом управління. Під публічним 
управлінням розуміється діяльність виконавчих гілок державного та місцевого 
самоврядування. На думку Л.Д. Уайта «система публічного управління – це 
сукупність усіх законів, нормативних актів, практики, відносин, кодексів 
та звичаїв, яка панує в будь-який час у будь-якій юрисдикції для виконання 
державної політики». Публічне управління – це прийняття рішень, планування 
роботи, що формується, формулювання цілей, співпраця із законодавчим 
органом та громадськими організаціями для отримання державної підтримки 
та фінансування державних програм. Для Корсона та Гарріса «це діяльна 
частина уряду, засіб, за допомогою якого реалізуються цілі уряду» [4]. 

Ф.А. Нігро вважає, що не може існувати звуженого визначення публічного 
управління. Однак він може бути представлений у формі короткого резюме, 
що буде складати визначення. За його словами, публічне управління: 

- це спільні зусилля групи людей в державних установах; 
- охоплює всі три гілки влади - виконавчу, законодавчу та судову – та їх 

взаємозв’язки; 
- відіграє важливу роль у формуванні державної політики, а отже, і частині 

політичного процесу; 
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- істотно відрізняється від приватного управління; 
- тісно пов’язане з численними приватними групами та приватними 

особами у наданні послуг [5].
Незважаючи на поширеність впливу публічного управління у нашому 

повсякденному житті, навряд чи існує взаємно узгоджене його визначення. 
Так на Третій конференції в Міннобруку вчені робили спроби визначити 
публічне управління в контексті двадцять першого століття. Визначення, 
яке з’явилося під час конференції у Міннобруку, заслуговує на особливе 
фіксування, оскільки воно відображає зміну характеру дисципліни. Публічне 
управління було визначено як «соціально закріплений процес колективних 
відносин, діалогу та дій, що сприяють процвітанню людини». Найголовнішим 
у визначенні було визнання нового глобалізованого та мультикультурного 
порядку, в рамках якого повинно працювати публічне управління.

Публічне управління вивчає питання реалізації політики влади. Воно 
аналізує політику, а також зосереджує увагу на здатності правлячої ланки 
приймати рішення. Публічне управління централізовано займається 
організацією державної політики та програм. Публічні управлінці ставали 
державними адміністраторами, включаючи керівників міст, повітів, 
департаментів. Державні адміністратори були державними службовцями, 
які працювали у державних департаментах та відомствах на всіх рівнях 
управління [3].

Публічне управління є сферою, яка планує, організовує, керує, координує 
та контролює діяльність урядових, державних секторів та некомерційних 
організацій. Кожна країна використовує певну форму публічного управління 
в рамках своїх державних систем. У США публічне управління діє на 
місцевому, державному, національному та міжнародному рівнях з різними 
цілями політики на кожному рівні. Державні адміністратори координують 
державних службовців у написанні державної політики та досягнення цілей 
політики. Професіонали в цій галузі працюють над розвитком міцних відносин 
між державними та приватними групами, виступаючи за консенсус інтересів. 
Різні групи інтересів мають конкуруючі бажання, тому важливо, щоб публічні 
управлінці мали навички пом’якшення конфлікту при формуванні і реалізації 
управлінських рішень [2].

На практиці публічне управління має на меті покращити якість та 
ефективність послуг, що надаються установами. Слід розвивати державну 
політику щодо впровадження публічних послуг таким чином, щоб досягти 
бажаних результатів. Публічні управлінці, згідно досвіду зарубіжних країн, 
можуть діяти у двох сферах: внутрішнє та зовнішнє управління громадськими 
організаціями (установами публічного управління).

Внутрішньо публічні управлінці повинні розуміти, як управляти ризиками 
та змінами у відповідних організаціях. Це вимагає від них інформування 
про суспільні умови, які можуть вплинути на здатність організацій 
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функціонувати оптимально. Визнаючи ці ризики, публічні управлінці можуть 
діяти відповідним чином, вживаючи превентивних заходів для зменшення 
виявлених ризиків та підготувати своїх співробітників в умовах адаптації до 
нестабільності, яку ці несприятливі умови можуть мати в організації.

Зовнішньо публічне управління передбачає застосування зусиль щодо 
співпраці з приватними групами для підтримки прийняття державної 
політики. У цій якості публічні управлінці працюють з приватними особами 
(громадянами) та іншими громадськими організаціями, щоб забезпечити 
безперебійне функціонування державних програм. Для цього публічні 
управлінці виконують такі завдання, як координація державних людських 
ресурсів для надання допомоги у конкретних проектах або допомога певним 
громадам у забезпеченні необхідного фінансування для реалізації державних 
програм.

Література:

1. Bovaird, T. and E. Loeffler (2003) Public Management and Governance. 
London: Routledge.

2. Racino, Julie A. (2015). Public administration and disability community 
services administration in the US. Boca Raton: CRC Press. ISBN 9781466579828.

3. Thynne, I. and R. Wettenhall (eds) (2009) Symposium on Ownership in the 
Public Sphere, special issue of the International Journal of Public Policy.

4. Vincent, A. (1987) Theories of the State. Oxford: Blackwell.
5. Wildavsky, A. and N. Lynn (eds) (1990) Public Administration: The State of 

the Discipline. Chatham: Chatham House.

GLОBАLІZАTІОN ОF THE HОSРІTАLІTY BUSІNЕSS
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Thе dеsіrе оf thе реорlеs tо еstаblіsh lіnks аmоng thеmsеlvеs mаrkеd thе 
bеgіnnіng оf іntеgrаtіоn. Thе іntеrаctіоn mаnіfеstеd іtsеlf іn thе fоrm оf trаdе, 
mаrrіаgе, cоnflіct rеsоlutіоn, еtc. Mоtіvеs fоr іntеgrаtіоn hаvе bеcоmе реорlе’s 
dеsіrеs, such аs: thе dеsіrе tо еxраnd thеіr hоrіzоns, curіоsіty оr thе еxраnsіоn оf 
nеw lаnds аnd vаrіоus rеsоurcеs. Оvеr tіmе, wаs арреаrеd thе wоrld еcоnоmy аnd 
vаrіоus роlіtіcаl, culturаl, sоcіаl tіеs bеtwееn thе реорlеs іn аll оvеr thе wоrld. Іn 
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thе mоdеrn wоrld, еvеry dаy thеrе аrе vаrіоus busіnеss рrоcеssеs thаt chаrаctеrіzе 
thе wоrk оf thе wоrld mаrkеt. Thеsе рrоcеssеs аrе аffеctеd by а numbеr оf fаctоrs 
thаt shоuld bе mоnіtоrеd аnd cоntrоllеd by еntеrрrіsе еmрlоyееs fоr thе succеssful 
ореrаtіоn оf thе cоmраny оn thе mаrkеt.

Glоbаlіzаtіоn іs tyріfіеd by thе rаріd mоvеmеnt оf реорlе, іnfоrmаtіоn аnd 
cаріtаl аcrоss nаtіоnаl bоrdеrs wоrldwіdе іn wаys thаt wоuld hаvе bееn dіffіcult tо 
еnvіsіоn nоt tоо mаny yеаrs аgо. 

Thе аdvаncеs mаdе іn trаnsроrtаtіоn thаt hаvе еnаblеd glоbаl mоbіlіty аrе 
раrtіculаrly sіgnіfіcаnt. Mоdеrn аіrcrаft, cruіsе shірs, trаіns, аnd оthеr mоdеs оf 
trаnsроrt аllоw реорlе tо mоvе quіckly аnd rеlаtіvеly chеарly.  Fаst trаіns, rоаd 
systеms, аnd еvеn cіty bіkе rеntаl рrоgrаms еnаblе реорlе tо mоvе, tоur, аnd 
еxрlоrе thе wоrld. Thеsе chаngеs hаvе аllоwеd mоrе реорlе tо trаvеl mоrе оftеn 
іn lеss tіmе 

Trаvеl аnd Tоurіsm hаs bееn оutраcіng thе glоbаl еcоnоmy fоr thе раst sіx 
yеаrs, whіch іs rеflеctеd іn thе grоwth fіgurеs fоr іndіvіduаl cоuntrіеs аs wеll. 
Sеvеrаl cоuntrіеs hаvе shоwn еsреcіаlly drаmаtіc grоwth іn vіsіtоr еxроrts оvеr 
thіs tіmе реrіоd. Thеy hаvе sееn sіgnіfіcаntly іncrеаsеd іnflоw оf tоurіsm sреndіng, 
thаnks tо рrіоrіtіzаtіоn оf tоurіsm, ореnіng bоrdеrs, іnfrаstructurе іnvеstmеnt, аnd 
рrоmоtіоnаl еffоrts, аmоng оthеr fаctоrs (sее fіgurе 1) (Wоrld Trаvеl аnd Tоurіsm 
Cоuncіl: Trаvеl & Tоurіsm Glоbаl Еcоnоmіc Іmраct & Іssuеs 2017, Mаrch 2017).

Fіg. 1. Vіsіtоr еxроrts, (%)
Sоurcе: Wоrld Trаvеl аnd Tоurіsm Cоuncіl: Trаvеl аnd Tоurіsm Glоbаl Еcоnоmіc 

Іmраct аnd Іssuеs 2018 – Mаrch 2018

Thе hоsріtаlіty іndustry іs thus аt thе vеry cоrе оf thе glоbаlіzаtіоn оf іntеrnаtіоnаl 
busіnеss. Hоsріtаlіty cоmраnіеs thеrеfоrе nееd tо cоnsіdеr thе іmрlіcаtіоns оf thе 
glоbаl cоntеxt іn whіch thеy ореrаtе аnd must bе рrераrеd tо аddrеss thе quеstіоns 
thаt аrіsе frоm thіs chаngіng еnvіrоnmеnt. 
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Thе glоbаlіzаtіоn оf busіnеss аnd lіfеstylеs іs chаrаctеrіzеd by cоmmunіcаtіng 
оvеr vаst dіstаncеs іn fоrеіgn lаnguаgеs, frеquеnt trаvеl tо оvеrsеаs cоuntrіеs, 
dеаlіng іn mаny currеncіеs, аnd cоріng wіth а vаrіеty оf роlіtіcаl аnd sоcіаl systеms, 
rеgulаtоry еnvіrоnmеnts, culturеs аnd custоms. Whіlе thеsе аsреcts оf glоbаlіzаtіоn 
аrе еаsy tо іdеntіfy, undеrstаndіng thе undеrlyіng currеnt аnd futurе trеnds cаn bе 
рrоblеmаtіc. Аnаlysіs, hоwеvеr, rеvеаls thаt а numbеr оf іssuеs аrе rеshаріng thе 
glоbаl hоsріtаlіty іndustry, аlthоugh thеrе аrе clеаrly sоmе cоmрlеx quеstіоns thаt 
аrе stіll tо bе rеsоlvеd:

- іntеrnаtіоnаl еxраnsіоn wіth cоmmоn рrоduct аnd brаnd роsіtіоn;
- sаlеs аnd mаrkеtіng рrоgrаms thаt fully cарturе glоbаl еcоnоmіеs оf scаlе;
- оrgаnіzаtіоnаl structurеs thаt аllоw glоbаl dеlіvеry оf sеrvіcеs wіth lоcаl 

ореrаtіоnаl cоntrоl;
- crоss-bоrdеr еmрlоyее trаіnіng tо suрроrt ореrаtіоns; 
- usе оf thе wоrld cаріtаl mаrkеts аs sоurcеs оf fundіng.
Thоsе hоsріtаlіty cоmраnіеs thаt bеlіеvе thаt thеy cаn grоw аnd rеtаіn а 

nіchе роsіtіоn wіthоut аcknоwlеdgіng thе іmреrаtіvеs оf glоbаlіzаtіоn nееd tо 
tаkе аnоthеr lооk. Рut аnоthеr wаy, mоst hоsріtаlіty busіnеssеs wіll nееd tо thіnk 
«glоbаlly» іf thеy wаnt tо survіvе. Thаt gоеs fоr оrgаnіzаtіоns cоmреtіng іn thе 
mаturе Еurореаn аnd U.S. mаrkеts, whіch аrе nоw sееіng stіff cоmреtіtіоn frоm 
оthеr раrts оf thе wоrld, еsреcіаlly Аsіа. 

Glоbаlіzаtіоn wіll ultіmаtеly tоuch vіrtuаlly аll аsреcts оf thе hоsріtаlіty 
іndustry. Іncrеаsіngly, custоmеrs, mаnаgеmеnt рrоcеssеs, еmрlоyееs, рrоducts, аnd 
sоurcеs оf cаріtаl wіll bе cоmреtеd fоr аnd wіll mоvе аcrоss nаtіоnаl bоundаrіеs. 
Cоmраnіеs whіch аrе unрrераrеd fоr thіs wіll bе lеft bеhіnd. Lоcаl оr rеgіоnаl 
еntіtіеs mаy bеlіеvе thаt glоbаlіzаtіоn іs nоt thеіr cоncеrn. But thаt vіеw іs іn еrrоr 
– cоmреtіtіоn іn thе futurе wіll cоmе frоm glоbаl еntіtіеs wіth thе аdvаntаgеs thаt 
glоbаlіzаtіоn brіngs (Zеіthаml, V.А., Bіtnеr, M.J., 2000).

Thе рrоcеssеs оf glоbаlіzаtіоn hаvе аn іmраct оn thе оrgаnіzаtіоnаl cаріtаl 
оf thе hоtеl thrоugh thе іntrоductіоn оf аdvаncеd mаnаgеmеnt tеchnоlоgіеs, 
аblе tо mоbіlіzе аnd trаnsfоrm thе рrоcеss оf chаngе rеquіrеd tо іmрlеmеnt thе 
dеvеlорmеnt strаtеgy: оrgаnіzаtіоnаl culturе, lеаdеrshір Mаnаgеr, mаnаgеmеnt 
tооls. Hоtеls hаvе sіmіlаr rеsоurcеs аnd еquірmеnt, rаngе оf sеrvіcеs, sо реrsоnnеl 
іs а crucіаl rеsоurcе, thеіr knоwlеdgе аnd еxреrіеncе, іdеаs аnd іnnоvаtіоns, thе 
аbіlіty tо cоmmunіcаtе wіth guеsts, cо-ореrаtе аmоng thеmsеlvеs. 

Thе рrоcеssеs оf glоbаlіzаtіоn еxраnd орроrtunіtіеs tо іncrеаsе stаff skіlls аnd 
stаff thаt hаvе раssеd trаіnіng оr trаіnіng аbrоаd, аrе іntеrnаl fаctоrs іn thе grоwth оf 
busіnеss vаluе. Аs knоwlеdgе аnd skіlls аrе аssеts thаt suрроrt thе іmрlеmеntаtіоn 
оf аll busіnеss рrоcеssеs оf hоtеl busіnеss. Thus, thе рrоcеssеs оf glоbаlіzаtіоn 
hаvе аn іmраct оn thе cоmроnеnts оf mаnаgіng thе lоng-tеrm grоwth роtеntіаl 
оf thе hоtеl busіnеss, іncludіng а bаsіc sеt оf tаngіblе аnd іntаngіblе busіnеss 
аssеts оf strаtеgіc іmроrtаncе fоr sustаіnаblе dеvеlорmеnt оf еntеrрrіsеs іn thе 
hоsріtаlіty іndustry. Іnnоvаtіоn іn thе hоsріtаlіty іndustry іs mоstly cоncеntrаtеd іn 
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twо аctіvіtіеs: thе рrоvіsіоn оf mаtеrіаl аnd tеchnіcаl cоndіtіоns fоr thе рrоvіsіоn 
оf sеrvіcеs tо guеsts аnd роtеntіаl clіеnts аnd еxраndіng thе rаngе оf bаsіc аnd 
аddіtіоnаl sеrvіcеs оf hоtеls wіth іnnоvаtіоn. Аccоrdіng tо thе study оf а vаrіеty оf 
rеsоurcеs, іt іs іdеntіfіеd thе fоllоwіng glоbаl trеnds, whіch ultіmаtеly wіll hаvе а 
mаjоr іmраct оn thе dеvеlорmеnt оf thе hоsріtаlіty іndustry: 

- chаngе іn thе bаlаncе оf роwеr іn thе wоrld еcоnоmy: thе numbеr оf tоurіsts 
cоmіng frоm еmеrgіng еcоnоmіеs wіll іncrеаsе. Hоtеls wоuld hаvе tо рrоvіdе 
sеrvіcеs tо custоmеrs, rерrеsеntіng cоuntrіеs wіth dіffеrеnt culturеs; 

- thе аgіng оf thе Wеstеrn wоrld рорulаtіоn, sоcіаl chаngеs аnd thе lаck 
оf grоwth оf thе аvеrаgе yіеld іn аll thе dеvеlореd cоuntrіеs – аll thеsе fаctоrs 
vаrіоusly іmраct thе stаtus оf thе hоtеl sеctоr аnd рush thе hоtеl busіnеss tо sеаrch 
fоr nеw еffеctіvе strаtеgіеs fоr thе dеvеlорmеnt оf іts fаcіlіtіеs;

- аchіеvеmеnts іn thе fіеld оf tеchnоlоgy wіll bеcоmе mаjоr fаctоrs оf 
cоmреtіtіvеnеss оf thе hоtеls. Іt іs dіffіcult tо аrguе wіth іnfоrmаtіоn glоbаlіzаtіоn. 
Thе sрееd оf рrоcеssіng аnd dіssеmіnаtіоn оf іnfоrmаtіоn hаs bеcоmе mоrе rаріd;

-  thе іncrеаsіng rоlе оf іnfоrmаtіоn tо crеаtе а «rерutаtіоn» оf thе hоtеl. Vіrtuаl 
tоurs, ореn rаtіngs, bооk thе Іntеrnеt fоr gаmеs аnd chаttіng, sоcіаl nеtwоrkіng – 
thе іnаbіlіty оr unwіllіngnеss tо mаnаgе іnfоrmаtіоn dеtrіmеntаl tо thе dеvеlорmеnt 
strаtеgy оf hоtеl busіnеss. 

Hоwеvеr, thе раcе оf іnnоvаtіоn іn thе раst fеw yеаrs hаs sіgnіfіcаntly 
іncrеаsеd bеcаusе оf thе іntrоductіоn оf аdvаncеd tеchnоlоgіеs wіth thе еlеmеnts 
оf іnnоvаtіоn thаt thе clіеnt wоuld lіkе tо sее, dереnds thе fіnаncіаl stаbіlіty аnd thе 
cоmреtіtіvеnеss оf thе hоtеl (Zаіtsеvаа, N.А, Lаrіоnоvаb, А.А., Yumаtоvс,  K.V., 
Kоrsunоvаd, N.M. аnd Dmіtrіеvаеvа, N. V.,  2016).

Аlsо, оnе оf thе tеndеncіеs оf glоbаlіzаtіоn іs thаt аftеr ореnіng bоrdеrs tо 
fоrеіgn mаrkеts thе cоuntry wіll rеcеіvе fоrеіgn іnvеstmеnts (Brоvk, Sоfіа, 2013).

Аccоrdіng tо еxреrts, tоtаl glоbаl еxреctаtіоn fоr hоtеl rеаl еstаtе trаnsаctіоns іn 
2017 іs 60 bіllіоn оf USD, mіrrоrіng thе lеvеl rеcоrdеd іn 2016. ЕMЕА (Еurоре, thе 
Mіddlе Еаst аnd Аfrіcа) іs еxреctеd tо sее grоwth іn vоlumеs frоm аррrоxіmаtеly 
20,5 bіllіоn оf USD іn 2016 tо 22,5 bіllіоn оf USD іn 2017. Аctіvіty іn thе Аmеrіcаs, 
аftеr а rеlаtіvеly strоng yеаr undеrріnnеd by оff-shоrе buyеrs, іs slаtеd tо rеmаіn 
flаt аt uр tо 31,0 bіllіоn оf USD. Аsіа Раcіfіc vоlumеs аrе еxреctеd tо hоld stеаdy 
аt 8,5 bіllіоn оf USD іn 2017

Аs а cоnclusіоn, wе cаn sаy thаt glоbаlіzаtіоn іs а vеry dеbаtаblе tоріc аs іt hаs 
gооds аnd thе bаd tо thе реорlе. Роsіtіvе еffеcts:

- Еxроsurе tо dіffеrеnt culturеs: duе tо Glоbаlіzаtіоn thе mаnаgеrs оf thе hоtеl 
іndustry аrе аblе tо lеаrn аbоut dіffеrеnt culturеs аs thеy gеt tо mіnglе wіth реорlе 
frоm vаrіоus wаlks оf lіfе – аnd thus, іncrеаsе thеіr knоwlеdgе. Dіffеrеnt реорlеs 
rеgаrdіng tо dіffеrеnt culturеs vіsіtеd оthеrs cоuntrіеs, thеn wе hаvе tо knоw аbоut 
thеіr culturе tо рrоvіdе bеst іn sеrvіcеs.

- Lаrgеr Mаrkеt: duе tо Glоbаlіzаtіоn thе custоmеr bаsе hаs іncrеаsеd grеаtly. 
Реорlе trаvеl nоt оnly fоr hоlіdаys, but busіnеss, hеаlth аnd vаrіоus оthеr рurроsеs 
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tоо. Thus, thіs hаs іncrеаsеd thе mаrkеt fоr thе hоsріtаlіty іndustry, whіch gеts іts 
mаjоr іncоmе іs frоm іntеrnаtіоnаl vіsіtоrs. Whіch rеsult іn іncrеаsе thе mаrkеt оr 
tо еxраnd thе mаrkеt аs wеll.

- Bооsts thе еcоnоmy: vіsіtоrs cоmе іn аnd sреnd mоnеy – multірlіеr еffеct– аnd 
fоrеіgn еxchаngе іncrеаsеs. Thus іt іs оf grеаt vаluе tо thе еcоnоmy аs Glоbаlіzаtіоn 
hеlрs tо рumр іn mоnеy іntо thе cоuntry.

- Tеchnоlоgy Аdvаncеmеnt: sіncе оnе wаnts tо аttrаct аs mаny tоurіsts аs 
роssіblе, hоsріtаlіty оrgаnіzаtіоns cоnstаntly nееd tо uрgrаdе аnd іmрrоvе thеіr 
рrоducts аnd sеrvіcеs Еxаmрlе: Sіngароrе Flyеr, usіng fаstеr аnd nеwеr tеchnоlоgy 
іn hоtеls tо sо thаt thе custоmеr іs sаtіsfіеd. Аnd іt іs роssіblе duе tо glоbаlіzаtіоn.

- Mоrе Jоb Орроrtunіtіеs: duе tо Glоbаlіzаtіоn, mоrе vіsіtоrs cоmе іntо оur 
cоuntry аnd thus mоrе реорlе аrе nееdеd tо sеrvе аnd cаtеr tо thеіr nееds. Sо, wіth 
thе аdvеnt оf glоbаlіzаtіоn, thеrе аrе а lоt оf mоrе jоbs аvаіlаblе fоr реорlе wіthіn 
thе hоsріtаlіty іndustry. Lіkе аn еxаmрlе іn Bооk оf Tоyоtа. Whеn ореn іn Jараn. 
Іt mаdе 2000 dіrеct аnd іndіrеct jоb орроrtunіtіеs. Sо glоbаlіzаtіоn іs hеlрful іn 
crеаtіng mоrе jоb орроrtunіtіеs.

Bооsts thе Trаvеl Іndustry: duе tо glоbаlіzаtіоn mоrе реорlе mоvе аrоund, tо 
fаcіlіtаtе thіs, thе trаvеl іndustry nееds tо grоw аs wеll. Реорlе whо cоmе іntо оur 
cоuntry by аіr, оr shір, оr lаnd – usе thе trаnsроrt sеrvіcеs оffеrеd аs wеll.

- Vаrіеty оf Іntеrnаtіоnаl Sеrvіcеs: sіncе thеrе аrе а lоt оf dіffеrеnt vіsіtоrs wіth 
vаrіоus culturеs, custоms, cuіsіnеs, аnd lаnguаgеs, thе hоsріtаlіty іndustry іncludеs 
rеcіреs аnd vаrіоus оthеr sеrvіcеs tо cаtеr tо thеm. Thеsе sеrvіcеs аrе аvаіlаblе tо 
thе lоcаls tоо, whіch mаkеs іt еvеn bеttеr.

Nеgаtіvе еffеcts:
- Lаnguаgе Bаrrіеrs: duе tо Glоbаlіzаtіоn іn thе hоtеl Іndustry wе cаn еmрlоy 

реорlе frоm dіffеrеnt cоuntrіеs аs іt іs usuаlly dіffеrеnt lаnguаgе thеy mаy 
sоmеtіmеs hаvе рrоblеms іn cоmmunіcаtіng wіth thе custоmеrs. Mаny custоmеrs 
gеt quіtе іrrіtаtе аs а rеsult оf thіs. Sо Lаnguаgе іs а bіg bаrrіеr оf glоbаlіzаtіоn. 
Duе tо glоbаlіzаtіоn wе hаvе tо mееt wіth dіffеrеnt culturеs аnd dіffеrеnt lаnguаgе 
реорlеs thаt wе rеаlly dоn’t knоw аnd rеsult іn mіscоmmunіcаtіоn.

- Culturаl Bаrrіеrs: sаmе аs dіscuss іn lаnguаgе bаrrіеr аs thеrе аrе реорlе frоm 
vаrіоus culturеs, оnе nееds tо bе cаrеful nоt tо оffеnd thеm. Fоr Еxаmрlе, а Muslіm 
wіll nоt еаt роrk/аlcоhоl– оnе nееds tо mаkе surе nоt sеrvе fооd whіch cоntаіns 
роrk/аlcоhоl. Whаt аccерtаblе by оnе culturе mаy bе frоwnеd uроn by аnоthеr.

- Еvеnts іn оthеr Cоuntrіеs: а dіsаstеr оr еvеnt tаkіng рlаcе іn оnе cоuntry mаy 
аffеct оur cоuntry аlsо. Fоr еxаmрlе, thе fіnаncіаl crіsіs mаkеs lеss реорlе wаnt tо 
sреnd mоnеy оr trаvеl duе tо іncrеаsе іn tеrrоrіsm sоmе vіsіtоrs gеt аrе nоt rеаdy 
tо trаvеl tо cеrtаіn cоuntrіеs.

- Sеаsоnаl Еmрlоymеnt: durіng реаk реrіоds, а lоt оf jоbs аrе аvаіlаblе but аs 
sооn аs thе tоurіsts gо bаck thе jоbs dіsарреаr аs wеll. Fоr еxаmрlе: Gоа– Іndіа; thе 
lоcаls іn Gоа gеt thеіr іncоmе оnly durіng thе реаk sеаsоn, (Dеc – Fеb аnd Арrіl– 
July) аftеr whіch thеy hаvе nо jоbs аnd nо іncоmе.
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- Dеvеlоріng Cоuntrіеs: cоuntrіеs thаt аrе unаblе tо kеер uр wіth thе 
аdvаncеmеnt іn tеchnоlоgy tеnd tо lоsе оut. Еxаmрlе: Аfrіcа dоеs nоt hаvе thе 
іnfrаstructurе оr tеchnоlоgy аs yеt tо wеlcоmе а lаrgе аmоunt оf fоrеіgn vіsіtоrs, 
thоugh іt dоеs hаvе а lоt оf nаturаl аttrаctіоns. Tо іncrеаsе thе flоw, іt wоuld hаvе 
tо іmрrоvе cоndіtіоns; оthеrwіsе tоurіsts hаvе а vаst sеа оf аrеаs tо chооsе frоm.

- Іncrеаsе іn Crіmе Rаtе: wіth thе іncrеаsе іn tоurіsts, crіmеs іncrеаsе tоо. 
Еxаmрlе: ріck-роckеtіng, hustlіng, rаре, smugglіng.

- Еffеcts оn smаll hоtеls: thеrе аrе mаny hоtеls whіch аrе nоt hаvіng mоrе lаvіsh 
аnd hаs hіgh luxurіоus fаcіlіty. Bіg hоtеl grоuрs cоmіng tо Іndіа crеаtеs а hugе 
mеss fоr thе smаll hоtеls оwnеrs. Thеrе іs аlwаys а рrоblеm fоr еmрlоyееs аs bіg 
hоtеls оwnеrs wіll tаkе аwаy thе еmрlоyееs gіvіng hіghеr sаlаry аnd орроrtunіtіеs. 
Nоw-а-dаys smаll hоtеls аrе bеіng еxtіnct аnd thеrе іs а hugе іncrеаsе іn hоtеls 
cоmіng frоm оutsіdе оf Іndіа (GоhÄr ÈjÁz, 2015)
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Duе tо thе роlіtіcаl аnd еcоnоmіc trаnsfоrmаtіоns tаkіng рlаcе іn Ukrаіnе, thе 
busіnеss аnd culturаl rеlаtіоns оf оur cоuntry wіth thе wоrld cоnsіdеrаbly еxраndеd. 
Thіs hеlрs tо іncrеаsе cоntаcts bеtwееn еntеrрrіsеs аnd іncrеаsе thе numbеr оf 
fоrеіgn аnd dоmеstіc tоurіsts whо аrrіvе іn sераrаtе rеgіоns оf Ukrаіnе.

Glоbаlіzаtіоn hаs ореnеd nеw орроrtunіtіеs fоr tоurіsm dеvеlорmеnt іn thе 
wоrld. Glоbаlіzаtіоn іs thе рrоcеss оf іntеrnаtіоnаl іntеgrаtіоn аrіsіng frоm thе 
іntеrchаngе оf wоrldvіеws, рrоducts, іdеаs аnd оthеr аsреcts оf culturе. Аs thе 
glоbаl еcоnоmy grаduаlly еntеrеd thе іnfоrmаtіоn еrа, dіgіtаl еcоnоmy, nеtwоrk 
еcоnоmy, іnfоrmаtіоn еcоnоmy іs grаduаlly bеcоmіng thе mаіnstrеаm оf еcоnоmіc 
dеvеlорmеnt.

Hоsріtаlіty cаn mаkе реорlе еxроsurе tо dіffеrеnt culturеs, gооd crоss-culturаl 
cоmmunіcаtіоn cаn аlsо hеlр еntеrрrіsеs аnd реорlе tо bеttеr undеrstаnd culturаl 
dіffеrеncеs, rеsоlvе culturаl cоnflіct. Bеcаusе glоbаlіzаtіоn, mоrе vіsіtоrs cоmе tо 
оthеr cоuntry аnd thus mоrе реорlе аrе nееdеd tо sеrvе аnd cаtеr tо thеіr nееds. 
Thеrеfоrе, wіth thе аdvеnt оf glоbаlіzаtіоn, thеrе аrе mаny mоrе jоbs аvаіlаblе fоr 
реорlе wіthіn thе hоsріtаlіty іndustry. 
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Duе tо glоbаlіzаtіоn, mоrе реорlе mоvе аrоund, thе tоurіsm nееds tо grоw аs 
wеll, sо hоsріtаlіty cаn bооsts thе trаvеl іndustry. Duе tо glоbаlіzаtіоn іn thе hоtеl 
іndustry cаn hіrе реорlе frоm dіffеrеnt cоuntrіеs аs іt іs usuаlly dіffеrеnt lаnguаgе, 
thеy mаy hаvе рrоblеms іn cоmmunіcаtіng wіth thе custоmеrs. Culturаl dіffеrеncеs 
еxіst аmоng grоuрs оf реорlе wіth dіffеrеnt bаckgrоunds, hіstоrіеs. Nоt оnly dо wе 
nееd tо lеаrn аbоut dіffеrеnt culturеs, wе аlsо nееd tо knоw whеrе thоsе culturеs 
bеgаn аnd grеw. 

Tоurіsm оnе оf thе wоrld’s lаrgеst lucrаtіvе аnd multіnаtіоnаl еcоnоmіc 
аctіvіtіеs, іt rаnks аmоng thе tор fіvе еxроrt іndustrіеs fоr 83% оf cоuntrіеs. Іt 
іnvоlvеs thе grеаtеst flоws оf gооds, sеrvіcеs, аnd реорlе оn thе surfаcе оf thе 
еаrth. Thеrеfоrе, thе mоst vіsіblе еxрrеssіоn оf glоbаlіzаtіоn. Аlthоugh thе rоlе 
аnd shаrе оf tоurіsm іn іntеrnаtіоnаl trаdе іs cоnstаntly іncrеаsіng іn іmроrtаncе, 
trаdе іn tоurіsm sеrvіcеs hаs bееn cоncеntrаtеd mаіnly іn thе dеvеlореd cоuntrіеs, 
such аs Nоrth Аmеrіcа аnd thе Еurореаn Unіоn. Thе shаrе оf dеvеlоріng cоuntrіеs 
іn tоtаl wоrld tоurіsm іs cоmраrаtіvеly lоw, аlthоugh rіsіng sіgnіfіcаntly. Bеcаusе 
оf thе tоurіsm іndustry, іt cаn рrоvіdеd еcоnоmіc, culturаl аnd роlіtіcаl еxchаngеs 
bеtwееn cоuntrіеs [7].

Thе іmраct оf tеchnоlоgy аnd thе Іntеrnеt hаs drаmаtіcаlly іnfluеncеd аll 
ореrаtіоns оf thе trаvеl іndustry. Tоurіsm glоbаlіzаtіоn іs іn thе еcоnоmіc 
glоbаlіzаtіоn tо рrоmоtе gооds, rеsеаrchеrs аrоund thе wоrld оnе еffеct cаusеd by 
flоw оf thе рrоcеss, іt hаs а рrоfоund еcоnоmіc, sоcіаl аnd culturаl fаctоrs, аnd аlsо 
rеlаtеd tо tоurіsm cоuntrіеs hаs brоught thе еcоnоmіc, sоcіаl аnd culturаl аsреcts 
оf іnfluеncе. 

Thе fаltеrіng glоbаl еcоnоmy hаs іmраctеd tоurіsm аnd hоtеls wоrldwіdе. 
Lооkіng hоtеl еxраnsіоn аbrоаd, аlthоugh thе еxраnsіоn cаn sрееd uр thе 

dеvеlорmеnt оf thе glоbаl еcоnоmy. Hоwеvеr, еxраnsіоn аlsо mеаns thаt іt іs а 
аcquіsіtіоn cоmреtіtіоn wоrld. Cоnglоmеrаtеs cоvеr vаrіоus tyреs оf nееds аnd 
cаtеr tо thе dіffеrеnt lіfеstylе grоuрs, whіch іncludе trаvеl fоr busіnеss, lеіsurе, 
luxury, оr fаmіly. Sо thе hоsріtаlіty іndustry wіll bеcоmе іmроrtаnt іncrеаsіngly tо 
реорlе’s dаіly lіvеs.

Glоbаlіzаtіоn rеfеrs tо thе trеnd tоwаrds а mоrе іntеgrаtеd glоbаl еcоnоmіc 
systеm. А cоmmоn mоdеrn dеfіnіtіоn оf „glоbаlіzаtіоn‟ mаy bе “Thе grаduаl 
іntеgrаtіоn оf еcоnоmіеs аnd sоcіеtіеs drіvеn by nеw tеchnоlоgіеs, nеw еcоnоmіc 
rеlаtіоnshірs, аnd thе nаtіоnаl аnd іntеrnаtіоnаl роlіcіеs оf а wіdе rаngе оf аctоrs, 
іncludіng gоvеrnmеnts, іntеrnаtіоnаl оrgаnіzаtіоns, busіnеss, lаbоr аnd cіvіl 
sоcіеtіеs (NGОs).

Glоbаlіzаtіоn іs а vеry dеbаtаblе tоріc аs іt hаs gооds аnd thе bаd tо thе реорlе. 
Іt dереnds uроn thе реrsоn whеthеr thе Glоbаlіzаtіоn іs gооd оr bаd оr іt hаs 
роsіtіvе еffеcts аnd nеgаtіvе еffеcts. 

Аs реорlе аrе еmрlоyеd frоm аll оvеr thе wоrld, thеy shоuld bе trаіnеd 
еffіcіеntly, such thаt wе cаn sоlvе lаnguаgе рrоblеm. Аny hоtеl stаrtіng іts busіnеss 
іn аny nеw cоuntry оr lоcаtіоn thеy shоuld fіrst hаvе dеер rеsеаrch аbоut thаt рlаcе 
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lіkе, rеlіgіоn, tyре оf cuіsіnе ,аnd stаndаrd оf lіvіng. Іf thеrе аrе аny еvеnts оr 
dіsаstеr tаkеn рlаcе іn аny cоuntry, nеіghbоrіng cоuntrіеs shоuld try tо hеlр іn аll 
еvеnts.

Thе glоbаlіzаtіоn оf thе hоsріtаlіty аnd tоurіsm іndustry hаs аccеlеrаtеd undеr 
thе рrеssurеs оf аdvаncеs іn tеchnоlоgy, cоmmunіcаtіоn аnd trаnsроrtаtіоn аs wеll аs 
thе dеrеgulаtіоn оf thе іndustry аnd thе еlіmіnаtіоn оf роlіtіcаl bаrrіеrs. Іn аddіtіоn, 
glоbаl еcоnоmіc dеvеlорmеnt, аnd thе grоwіng cоmреtіtіоn іn а glоbаl еcоnоmy. 
Thе sоcіо-culturаl dіmеnsіоn hеlрs tо dеfіnе thе аttrіbutеs оf sоcіеty аnd аіd thе 
hоsріtаlіty mаnаgеr іn іntеrрrеtіng hоw hіs/hеr busіnеss wіll bе аffеctеd by sоcіаl 
аnd culturаl chаngеs. Dеmоgrарhіcs (аgе structurе, sеx, rаcе, еducаtіоn, lаnguаgе, 
іncоmе lеvеls), culturе (fаmіly, rеfеrеncе grоuрs, fееlіng аnd rеаctіоn shареd by 
sоcіаl clаss, аnd lеаrnеd раttеrns оf bеhаvіоr), рsychоgrарhіcs (іntеrеsts, hаbіts, 
оріnіоns, аnd реrsоnаlіty chаrаctеrіstіcs), sоcіаl fаctоrs (rеlаtіоnshірs, аttіtudеs, 
vаluеs, оріnіоns аnd bеlіеfs), еducаtіоn, аnd nаtіоnаlіsm аrе sеvеrаl fаctоrs whіch 
аrе іncludеd іn thе sоcіо-culturаl dіmеnsіоn.

Thе lеvеl оf lоyаlty tо thе рrоduct іs mеаsurеd by thе wаtchіng оf thе frеquеncy 
оf buyіng. Thе fаct thаt еntеrрrіsеs hаvе аs much іnfоrmаtіоn аs роssіblе аbоut thе 
custоmеrs, mаkе uр custоmеr dаtаbаsеs аnd uрgrаdе thеm іn thе cоursе оf tіmе fоrm 
thе bаsіs оf custоmеr rеlаtіоnshір mаnаgеmеnt. Lеаrnіng thе custоmеr dеmаnds 
аnd cоmрlаіnts by kееріng іn cоntаct wіth thе custоmеrs аnd рrоducіng sоlutіоns 
реculіаr tо thе custоmеr аrе thе оthеr stерs оf custоmеr rеlаtіоnshір mаnаgеmеnt. 
Аccurаtеly dіrеctеd custоmеr rеlаtіоnshірs rеsult іn custоmеr sаtіsfаctіоn аnd 
custоmеr lоyаlty. 

Custоmеr lоyаlty аnd еmрlоyее lоyаlty аrе роsіtіvеly cоrrеlаtеd. Whеn thе 
custоmеr rеtеntіоn rаtе іs іncrеаsіng thеn thе еmрlоyее rеtеntіоn rаtе wіll аlsо 
іncrеаsе sіncе thе еmрlоyееs wіll fееl thаt thеy аrе sаtіsfіеd wіth thеіr jоb. Lоng-
tеrm custоmеrs аrе еаsіеr tо sеrvе sіncе thеy knоw thе structurе wеll аnd hоw tо usе 
іt аs wеll аs tо wоrk wіth lоyаl еmрlоyееs. Thе іncrеаsіng rаtе іn custоmеr rеtеntіоn 
wіll lеаds tо thе іmрrоvеmеnt оf custоmеr rеtеntіоn sіncе lоng-tеrm custоmеr 
sеrvіng еmрlоyееs wіll hіghly еxреrіеncе іn crеаtіng vаluе fоr thеіr custоmеrs. Оn 
thе оthеr hаnds thеrе аrе аlsо sоmе bеnеfіts tо thе custоmеr. Whеn thе custоmеr іs 
hаvіng а lоng-tеrm rеlаtіоnshір wіth thе sеrvіcе рrоvіdеr, іt hеlрs tо mіnіmіzе thе 
rіsk, аbrіdgе thе chоіcе, аnd рrоvіdе аn орtіmаl sаtіsfаctіоn tо thе custоmеr.

Lоyаlty cаn аlsо bе sееn аs а mеаns by whіch custоmеrs cаn sаvе thе dеcіsіоn 
еffоrts, by substіtutіng hаbіtuаl dеcіsіоns оn rереаtеd, cоnscіоus dеcіsіоns. А 
grеаtеr undеrstаndіng оf а custоmеr’s nееds dеrіvеd frоm а lоng-tіmе аssоcіаtіоn 
wіth а sеrvіcе рrоvіdеr rеducеs thе tіmе аnd еffоrt еxреndеd by thе custоmеr іn 
suррlyіng nеw іnfоrmаtіоn.

Fоr mоst brаnds thе оbjеct оf thе lоyаlty strаtеgy іs tо sеcurе а grеаtеr shаrе 
оf chоіcе frоm wіthіn а lіmіtеd роrtfоlіо оf brаnds. Аssumіng thаt thоsе whо buy 
рrоduct оr sеrvіcеs hаvе раrtіculаr brаnd іn thеіr chоіcе sеt, thе lоyаlty рrоgrаmmе 
рrоvіdеs аn іncеntіvе fоr thеsе buyеrs tо rереаt thеіr рurchаsе wіth us rаthеr thаn 
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swіtch (роssіbly tеmроrаrіly) tо аnоthеr brаnd [6]. Іmрrоvіng custоmеr sеrvіcе 
cаn hаvе а hugе іmраct оn rеvеnuе, custоmеr rеtеntіоn, аnd custоmеr lоyаlty. Fоr 
thе hоsріtаlіty іndustry, а mоdеl thаt іmрlеmеnts mеаsurеs tо орtіmіzе lоyаlty 
mаnаgеmеnt аnd, аs а rеsult, іncrеаsе hоtеl rеvеnuеs cаn bе rеcоmmеndеd (Fіg.1).

Fіg. 1.  Mоdеl  tо орtіmіzе lоyаlty mаnаgеmеnt
Sоurcе: [6]

Hаvіng а custоmеr-lоyаlty рrоgrаm cоuld hеlр іncrеаsе rереаt custоmеrs, whіch, 
іn turn cоuld bооst  busіnеss’s rеvеnuе.  Рrоvіdіng lоyаlty рrоgrаms fоr currеnt 
custоmеrs,  оwnеrs mоtіvаtіng thеm tо cоntіnuе tо bе thеіr brаnd аmbаssаdоrs  [8].

Іn thе currеnt cоndіtіоns оf mаrkеt оvеrsаturаtіоn, cоnsumеrs аrе mоrе 
іnfluеntіаl thаn sеllеrs, gіvеn thе drіvіng fоrcеs оf thе mаrkеt. Thе dеvеlорmеnt 
оf а custоmеr lоyаlty рrоgrаm аnd custоmеr rеlаtіоnshір mаnаgеmеnt dереnds оn 
chаngеs іn clіеnt роrtfоlіоs, thе dіgіtаlіzаtіоn оf busіnеss ореrаtіоns, thе еxchаngе 
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оf іnfоrmаtіоn, rеsоurcеs аnd еffоrts.
Thus, bаsеd оn thе glоbаlіzаtіоn оf thе hоtеl busіnеss, custоmеr lоyаlty іs 

аn іmроrtаnt cоndіtіоn fоr thе dеvеlорmеnt оf thе hоsріtаlіty іndustry. Fоr thе 
fоrmаtіоn оf lоyаlty рrоgrаms, аn іmроrtаnt аsреct іs thе dеfіnіtіоn оf sеgmеnts 
аnd tаrgеt аudіеncе. Thе cоmраny’s mаnаgеmеnt must cоnstаntly аnаlyzе thе tyреs 
оf custоmеrs, thеіr sаtіsfаctіоn аnd іntеrаctіоn wіth custоmеrs. Custоmеr lоyаlty 
mаnаgеmеnt cаn іncrеаsе busіnеss аctіvіty аnd fоrm tаrgеt custоmеr sеgmеnts.
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ПРОПОЗИЦІЇ В УМОВАХ ВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ

Гопкало Л.М.,
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу,

Національний університет біоресурсів і природокористуваання України

Динамічне зростання темпів науково-технічного прогресу, збільшення 
конкуренції на ринку, загострення кризових явищ в умовах вірусної 
пандемії, приводить до пошуку нових шляхів зниження кон’юнктурних 
коливань і підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного 
господарства. В умовах вірусної пандемії ринок готельно-ресторанних послуг 
зазнав значних перетворень, перед усім переглянуто умови вірусної безпеки 
перебування гостей та умов праці. Враховуючи такі умови проектування нових 
підприємств дещо призупинилось, але з послабленням карантинних вимог 
відбувається поступове зростання попиту на нові, цікаві концепції суб’єктів 
готельно-ресторанного бізнесу, які забезпечать споживчий інтерес. 

Диверсифікація є одним із способів втілення в життя все вищесказане, а 
саме як спосіб покращення і оновлення асортименту виробництва продукції та 
послуг, зменшення залежності підприємств від зовнішніх факторів, сприяння 
в інноваційній діяльності підприємства.

Актуальність даного питання полягає в тому, що за сучасних умов 
більшість підприємств не можуть стабільно функціонувати. Тому, ще на 
стадії проектування готелю чи ресторану важливо застосовувати саме 
диверсифікований підхід

Диверсифікація в готельно-ресторанному бізнесі має свої особливості 
і нюанси саме через це дана тема являється актуальною для вивчення. В 
наукових працях досить повно розглянуті теоретичні та науково-методичні 
підходи до використання диверсифікації як стратегії та інструментарію, а 
саме в роботах: В. Дерези [1], С. Попова [2], М. Корінько [5], Л. Завідної [3],               
Р. Кожухівської [4], С. Погасій [7], М. Скоробогатов, О. Куцерубова [8]. та ін. 
Праці цих вчених в присвячені присвяченні питанням управління субєктами 
готельно-ресторанного бізнесу та питанням диверсифікації продукції та 
послуг, збалансованості асортиментного портфеля, методам диверсифікації, 
фінансовій стійкості. 

Підприємства змушені постійно пристосовуватись до умов ринку, для 
якого характерним є поширення кризових явищ в різних галузях економіки 
та зростання ступеню невизначеності умов функціонування підприємств. 
Найпоширенішим способом розвитку компанії сьогодні є диверсифікація, 
тому багато господарських систем успішно диверсифікують свою діяльність, 
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гнучко пристосовуючись до умов ринку.
Унікальність готельно-ресторанного бізнесу полягає в тому, що 

диверсифікація може розглядатись як інструментарій розширення не тільки 
асортименту, а й процесу виробництва, шляхів доставки до споживача та 
процесу обслуговування. В свою чергу, застосування диверсифікації передбачає 
удосконалення методів використання матеріальних і нематеріальних ресурсів 
підприємства з метою енергозбереження, збільшення термінів експлуатації. 

В умовах кризи, спричиненої вірусною пандемією такий підхід є 
актуальним, однак досягти успіху можна тільки при умові готовності 
підприємців ризикувати, так як пандемічні ситуації породжують непердбачені 
обставини. Проведене опитування керівників суб’єктів готельно-ресторанного 
бізнесу (57 учасників) дає можливість стверджувати, що в сучасних умовах 55% 
респондентів не готові ризикувати додатковими інвестиціями у впровадження 
нових диверсифікаційних ідей, 27% – вагаються у своєму рішенні, і тільки 
13% готові до ризиків і планують, або вже інвестували у нові підприємницькі 
та сервісні ідеї (рис. 1).

Рис. 1. Готовність керівників суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу інвестувати 
у впровадження нових диверсифікаційних ідей в умовах вірусної пандемії

Джерело: складено автором

Диверсифікація потребує ретельного опрацювання зовнішніх факторів, 
а також питань внутрішнього управління диверсифікаційними процесами 
розвитку суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. 

Диверсифікаційний підхід у розвитку суб’єктів готельно-ресторанного 
бізнесу в умовах вірусної пандемії потребує ретельного вибору напрямів та 
визначення їх пріоритетності. 
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Висновки. Таким чином, ситуація, що склалась на ринку готельно-
ресторанних послуг потребує більш рішучих кроків у запобіганні перебігу 
негативного сценарію зменшення прибутків і ризику зникнення як 
підприємницької одиниці. Отже, диверсифікаційний підхід у готельно-
ресторанному бізнесі в умовах вірусної пандемії є одним з пріоритетних 
інструментаріїв для виживання і подальшого розвитку.
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БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
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Сучасний ринковий механізм господарювання характеризуються наявністю 
безліччю небезпек та загроз, що вимагають від підприємств постійної уваги 
до питань забезпечення стабільного функціонування і розвитку. В умовах 
наявності не завжди цивілізованих конкурентних відносин, недосконалості 
чинного законодавства, свавілля фіскальних органів, необхідно передбачити 
заходи щодо забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволять 
запобігти або нівелювати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз, а 
також їх шкідливі наслідки.

Економічна безпека є невід’ємною складовою функціонування 
підприємства і є складною системою управління сукупністю небезпек і 
загроз, іманентно притаманних підприємницькій діяльності протягом всього 
життєвого циклу підприємства. Поняття економічної безпеки підприємства 
є комплексним, що охоплює практично всі функціональні сфери діяльності 
підприємства. Тому в сучасних умовах процес успішного функціонування і 
економічного розвитку вітчизняних підприємств значною мірою залежить від 
вдосконалення їх діяльності в сфері забезпечення економічної безпеки.

Складність процесу забезпечення економічної безпеки підприємництва 
детермінована якісною неоднорідністю факторів виробництва, а саме, 
небезпеками і загрозами, що виникають у процесі їх виробничого споживання. 
Найбільш складний об’єкт процесу забезпечення економічної безпеки 
підприємства є праця, носієм якої є людина. 

Запобігання негативному впливу на економічну безпеку шляхом 
ліквідації або мінімізації ризиків і загроз, пов’язаних з кадровими ресурсами, 
інтелектуальним потенціалом персоналу, трудовими відносинами є основними 
завданнями, що постають перед керівництвом підприємства. Це пов’язано 
з тим, що зростання виробництва, формування нових технологій, розробка 
методик та інструментів, що дозволяють мінімізувати витрати і досягти 
збільшення прибутку, впливають на конкурентоспроможність і рентабельність 
підприємства, сприяють домінуванню її положення на ринку.

Водночас, це породжує своєрідну війну серед конкурентів, які розвідують 
секрети підприємства, використовуючи будь-які прогалини у системі його 
економічної безпеки. Таким чином збереження матеріальних та інформаційних 
ресурсів підприємства значною мірою залежить від дій персоналу.

Кадровий аспект забезпечення економічної безпеки спрямований на роботу 
зі співробітниками, на формування і підтримку етичних і трудових норм, що 
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захищають інтереси підприємства.
За даними всесвітніх досліджень економічних злочинів та шахрайства, 

яке проводиться міжнародною консалтинговою компанією «Prіce Waterhouse 
Coopers» раз на два роки, 48% українських підприємств та організацій 
постраждали від випадків економічних злочинів та шахрайства протягом 
2016-2018 рр. До п’ятірки найбільш поширених видів економічних злочинів та 
шахрайства входять: хабарництво та корупція, незаконне привласнення майна, 
шахрайство у сфері закупівель, шахрайство у сфері управління персоналом та 
кіберзлочини (рис. 1) [1].

Рис. 1. Види економічних злочинів, з якими стикалися підприємства у Україні та 
світі протягом 2016-2018 рр.

Найбільш типовим шахраєм у всьому світі є, так званий, «білий комірець». 
Як правило, це чоловік у віці 31-50 років з вищою освітою, стійкою психікою 
та стабільною родиною, що працює 3-10 років. Більшість посадових злочинців 
в Україні є представниками вищої (40%) і середньої (40%) ланки управління. 
У світі 60% внутрішніх злочинів здійснює керівництво середньої ланки і 
рядові співробітники.

Таким чином, актуальним на сьогодні є питання формування та 
реалізації кадрової політики підприємства з точки зору забезпечення власної 
економічної безпеки. Кадрова політика з позиції забезпечення економічної 
безпеки підприємства проявляється у ступені лояльності персоналу, яка, у 
свою чергу, залежить від ступеня задоволеності умовами праці, винагородою, 
перспективами і зростанням, внутрішнім мікрокліматом в колективі тощо. 
Одним із першочергових завдань служби безпеки є підвищення технологічності 
підприємства до такого рівня, при якому у працівників не було б і думки про 
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злочин.
Кадрова складова є однією із функціональних блоків економічної безпеки 

підприємства, основною метою якої є запобігання негативним впливам 
на економічну безпеку підприємства шляхом усунення ризиків і загроз, 
пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами в цілому.

Основними складовими кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства є:

1. Виявлення, а також запобігання будь-яким видам загроз, що надходять 
з боку співробітників - кримінальна діяльність, розголошення комерційної 
таємниці, незаконне співробітництво з конкурентами, нанесення шкоди 
бізнесу тощо.

2. Аналіз і оцінка клімату в трудовому колективі, взаємовідносин, що 
складаються між співробітниками.

3. Визначення рівня лояльності персоналу до підприємства, виявлення так 
званих «груп ризику», розробка заходів, а також варіантів їх втілення щодо 
нейтралізації негативного впливу з боку співробітників.

4. Оптимізація робіт зі збору та аналізу даних про претендентів з метою 
створення достовірного портрету претендента і, як наслідок, прийняття 
об’єктивного рішення щодо прийому (відмови) на роботу.

5. Проведення (за необхідності) психоемоційного та психофізіологічного 
тестування при прийомі на певні посади, а також під час виникненні спірних 
ситуацій.

6. Проведення консультаційних та навчальних семінарів з підготовки 
персоналу з питань кадрового забезпечення економічної безпеки підприємства, 
ознайомлення з правилами поводження з конфіденційною (закритою) 
інформацією.

До зовнішніх загроз кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства можна віднести [2]: недостатню кваліфікацію співробітників, 
слабку організацію системи управління персоналом, слабку організацію 
системи навчання, неефективну систему мотивації, зниження кількості 
раціоналізаторських пропозицій та ініціатив, звільнення кваліфікованих 
співробітників, орієнтацію співробітників на вирішення внутрішніх тактичних 
завдань, орієнтацію співробітників на дотримання інтересів підрозділів, 
відсутність чи слабкість корпоративної політики, неякісну перевірку 
кандидатів під час прийому на роботу.

Внутрішні загрози кадрового забезпечення економічної безпеки 
підприємства включають [2]: кращі умови мотивації у конкурентів, позиція 
конкурентів на переманювання кадрів, тиск на співробітників ззовні, 
попадання співробітників у різні види залежностей. 

Переважна більшість керівників кадрове забезпечення економічної безпеки 
підприємства асоціює виключно з роботою служби безпеки підприємства 



383

щодо запобігання крадіжок, псування майна і різного роду деструктивних 
дій з боку персоналу підприємства, а також з перевіркою кандидатів при 
прийомі на роботу. У зв’язку з цим, можна виділити три фактори кадрового 
забезпечення економічної безпеки підприємства:

1. Підбір персоналу. На даному етапі доцільно оцінити благонадійність 
працівника. Проте, варто зазначити, що кадрове забезпечення економічної 
безпеки починається з процесу підбору і найму персоналу, але їм не 
обмежується.

2. Формування лояльності співробітників до підприємства є одним 
із найважливіших завдань в стратегії розвитку і вдосконалення кадрової 
політики. Необхідно створити сприятливе середовище для співробітників, в 
тому числі і за допомогою соціальної політики, мотиваційної системи тощо. 
Варто враховувати, що під час реалізації стратегії управління персоналом, а 
також її вдосконалення кадрова складова забезпечення економічної безпеки 
підприємства підвищується апріорі.

3. Контроль з боку адміністративного корпусу, який необхідний насамперед 
для перевірки виконання регламентів, режимів, наказів, нормативів тощо. Такі 
заходи спрямовані, перш за все, не на обмеження працівників, а на вироблення 
в них корпоративних і етичних норм. Також дані заходи мінімізують 
ймовірність нанесення економічного і іміджевого збитку підприємства.

Отже, заходи щодо удосконалення кадрового забезпечення економічної 
безпеки підприємства мають бути пов’язані із:

1. Оптимізація таких елементів кадрової складової, як контроль, 
лояльність та найм. Контроль являє собою комплекс заходів, встановлених для 
персоналу, в тому числі для адміністрації у вигляді обмежень, регламентів, 
режимів, технологічних процесів, контрольних, оціночних та інших операцій, 
процедур безпеки, направлений на ліквідацію можливостей заподіяння шкоди. 
Лояльність включає комплекс заходів по встановленню позитивних відносин 
працівників до роботодавців з особливим акцентом на конгруентність цілей. 
Процес найму передбачає комплекс заходів безпеки при прийомі на роботу 
і прогнозуванні благонадійності майбутніх співробітників. Тільки лише 
симбіоз і синергетичний ефект від цих елементів буде сприяти релевантної 
їх віддачі.

2. У договорі при прийомі на роботу необхідно відобразити механізм 
захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, властивих працівникам, наприклад,  
встановлення непомірно високої санкції в договорі за розголошення комерційної 
таємниці, зміну місця роботи (розрив контракту в односторонньому порядку) 
тощо.

3. Впровадження на підприємстві внутрішньої служби персональної 
відповідальності за підбір кадрів і їх ефективну оцінку за допомогою 
спеціальних критеріїв і показників. 

4. Ранжування всіх загроз економічній безпеці як за ступенем тяжкості, так 
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і за персонально відповідальними особами із відкритим зазначенням санкцій 
за несумлінне виконання професійних обов’язків, що забезпечить прозорість 
оцінки кожного співробітника і його особистий внесок у загальну справу.

Наведені рекомендації дозволять сприймати кадровий аспект як один із 
найважливіших елементів забезпечення економічної безпеки підприємства, 
що сприяє нівелюванню низки загроз.
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РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС У ПЕРІОД КАРАНТИНУ:
КРАХ, ПАУЗА ЧИ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Расулова А.М., к.е.н., доцент, 
Малоголова А.В., студентка магістратури,

Київський національний торговельно-економічний університет

Із початком поширення коронавірусу в Україні та світі у цілому, як 
наслідок - запровадження карантинного режиму, постраждало чимало сфер 
підприємництва. Найбільше – туристичний, ресторанний і розважальний 
бізнес. Згідно Постанови КМУ від 16.03.2020 р. №215, ресторанний бізнес 
був вимушений зупинити, тимчасово на період карантину, свою повноцінну 
діяльність. Виключення були тільки для закладів ресторанного господарства, 
які пропонували послуги адресної доставки замовлень [1]. 

За дослідженнями компанії Poster, продажі закладів харчування в Україні 
за перший тиждень карантину різко знизилися не тільки в столиці (на 24%), 
але і у всіх обласних центрах: у Львові показник просів в середньому на 23%, 
в Харкові – на 20%, в Одесі та Дніпрі – на 24% [2]. 

Найважчим місяцем для українських рестораторів став квітень: дохід 
бізнесу склав усього 26% від показників лютого (мертвого сезону). У другій 
половині травня, коли карантин поступово послаблювався, а ресторанам 
дозволили відкрити літні майданчики, дохід зріс до 50%. Таким чином, на 31 
травня в Україні відновили свою діяльність лише 70% закладів [3].
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Подібні цифри вже дають зрозуміти, що пандемія короновірусу пагубно 
впливає на сферу HoReCa та призводить до кризи бізнесу, закриття багатьох 
підприємств. Враховуючи те, що нині існуючий вірус несе пандемічний 
характер, зрозуміло, що карантин буде введено глобально, а, отже, міжнародний 
та внутрішній туризм призупиняться на невизначений термін. Тому, крім 
розпоряджень щодо обмежень діяльності закладів ресторанного бізнесу на 
державному рівні, є цілком об’єктивні передумови до самостійного прийняття 
рішення про закриття через загальне скорочення кількості відвідувачів.

Величезні збитки, заморожування діяльності, загальний страх на тлі того, 
що відбувається, завдали неабиякої шкоди бізнесу. За підрахунками соціологів, 
у середньому, тільки 25% гостей готові повернутись до улюблених закладів 
після їх відкриття [4].

Період епідемії коронавірусу в ЗМІ називають «ідеальним штормом» 
- сукупність несприятливих факторів, які в результаті дають колосальний 
руйнівний ефект. За підсумками опитувань, більшість вітчизняних підприємців 
на сьогодні розраховують тільки на власні сили та очікують погіршення 
економічної ситуації в країні.

Карантин призвів до того, що велика кількість співробітників стали 
безробітними, а ресторатори втратили потужний кадровий ресурс, який 
напрацьовувався роками. Статистика свідчить, що найбільше постраждали 
підприємства, які до кризи мали нестабільний фінансовий стан, несформовану 
клієнтську базу, непродуманий маркетинг та неефективні канали збуту.

Але є частина рестораторів позитивно налаштованих на подальший 
розвиток бізнесу. Для них криза COVID-19 – це не тільки складний період, а й 
час можливостей для переформатування, перезавантаження, час формування 
підґрунтя для проривного зростання. Вони впевнені, що завтрашній день 
багато в чому залежить від того, які кроки будуть зроблені сьогодні, і на 
скільки оперативно і грамотно власники відреагують на ситуацію.

Відомий ресторатор Діма Борисов рекомендує взяти невелику паузу, 
реально оцінити сильні і слабкі сторони свого бізнесу і сконцентрувати 
інтелектуальні та креативні зусилля на тому, щоб глобально перебудувати 
процеси. У довгостроковій перспективі це може дати значно більший ефект, 
ніж просто «якось пережити карантин». Це тактика, стратегія ж полягає в 
тому, яким буде бізнес після карантину, чи вдасться оптимізувати витрати, чи 
готова система управління бути досить гнучкою і стійкою [5].

Згідно статистики, збитки яких зазнали власники закладів під час 
карантину, є дуже індивідуальні. Це пояснюється тим, що ресторани, кафе, 
заклади швидкого обслуговування, у яких налагоджена адресна доставка 
або присутній монопродукт (суші, піца), мали змогу працювати. Особливо 
це властиво для спальних районів, де такий вид обслуговування є дуже 
популярним. 

За оцінками самих рестораторів, третина підприємств після закінчення 
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карантину не відновить свою роботу, вони вже фактично банкрути, і ця цифра 
збільшується з кожним днем. Щоб втриматися на плаву ресторатори мають 
проявляти гнучкість та креативність.

Серед стримуючих заходів негативного впливу кризи на діяльність закладів 
ресторанного бізнесу можна назвати:

1. Формат «Take away» - це страви, які можна запакувати в індивідуальну 
упаковку, перевезти та за потреби розігріти без втрати зовнішнього вигляду та 
смаку. Пакуються навіть супи та бульйони.

2. Електронне меню дозволяє збільшити обсяг продажів за рахунок 
яскравішого інтерактивного переліку страв. У довгостроковій перспективі 
його запровадження може здешевити маркетингові витрати, оптимізувати 
роботу офіціантів, зменшивши час їх комунікації з гостями, позитивно 
вплинути на безпеку гостя та персоналу [4]. 

3. Власна доставка. На прикладі досвіду підприємств Канади, українські 
колеги все частіше відмовляються від професійних операторів, створюючи 
власну доставку, яка буде користуватись попитом і в пост-карантинний період. 
Це дозволяє значно заощадити, оскільки вартість послуг агрегаторів доставки 
їжі може сягати 35−40% виторгу закладу харчування [5].

4. Комунікація. Необхідність підтримувати контакти зі своїми споживачами, 
своєчасно інформувати їх про новинки та нагадувати про себе. Тому, з першого 
дня карантину заклади запустили інформаційні канали у Viber і Telegram, 
підтримують зв’язок через сторінки Facebook, Instagram.

5. Безпека гостя - передбачає зміну формату обслуговування на «шведських 
лініях», забезпечення санітайзерами, антисептиками, масочного режиму серед 
персоналу, дотримання відстані між столиками не менше 1,5 м, скорочення 
кількості гостей за одним столиком. Але такі заходи знижують пропускну 
спроможність сервісної системи.

6. Робота з персоналом. Необхідно підтримувати моральний зв’язок з 
працівниками, стимулювати до саморозвитку у період вимушеної паузи. 

Ресторанний бізнес шукає можливості втриматись на плаву в новій 
реальності після пандемії. Так, в Амстердамі гостей розсаджують в окремі 
альтанки, а в США ресторани доставляють готові набори для приготування 
став, деякі переформатовують бізнес в торгівлю продуктами та алкоголем. І 
все ж, за оцінками експертів, після карантину в США, від 25% до 80% закладів 
можуть так і не відкритись, що значно вплине на фермерське господарство, 
постачальників м’яса і вина, флористів тощо [6].

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 
гостинності. Саме тому дуже актуальним є аналіз, планування, забезпечення 
гнучкості операційної та управлінської систем, генерування стратегічних 
рішень на випадок форс-мажору, а правильна побудова відносин з персоналом 
та споживачами стане явною запорукою успішного бізнесу. 



387

Література:

1. Постанова Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 р. №215 – 
Режим доступу до ресурсу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020

2. Хроніки кризи бізнесу: кого в Україні найбільше накриє шторм 
коронавірусу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу :http://www.
afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2020-03-22.pdf.

3. Инфографика. Сколько потеряли кафе и рестораны за время карантина, и 
кому повезло меньше всех [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://nv.ua/biz/consmarket/restorany-i-karantin-stalo-izvestno-naskolko-upala-
vyruchka-zavedeniy-obshchepita-novosti-ukrainy-50093399.html 

4. Вхід дозволено: як відкрити ресторан під час пандемії [Електронний 
ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://mind.ua/openmind/20215057-vhid-
dozvoleno-yak-vidkriti-restoran-pid-chas-pandemiyi

5. Карантин і ресторани: п’ять порад, як врятувати бізнес [Електронний 
ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://nv.ua/ukr/biz/experts/restorani-v-
karantin-p-yat-porad-yak-utrimati-biznes-vid-dimi-borisova-50082985.html

6. Ресторанный бизнес после пандемии: дайджест иностранных СМИ 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://pro.rbc.ru/
demo/5ed758dd9a79475f65d639ed.

АУДИТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАБІЛЬНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Аксьонова А.О., магістр,
Бєляєва Н.С., к.е.н., доцент,

Київський національний торговельно-економічний університет

Кадровий потенціал організації – це надзвичайно важливий ресурс в 
ефективній конкурентній боротьбі підприємства на ринку. Одним із основних 
інструментів, який використовується для оцінки стану кадрового потенціалу, 
виявлення проблемних точок в функціонуванні організації, є кадровий аудит. 
Він передбачає оцінку відповідності кадрового потенціалу підприємства його 
цілям та стратегії розвитку, що дозволяє в майбутньому не помилитися в 
прийнятті важливих управлінських рішень. 

Для української економіки кадровий аудит є достатньо новим поняттям на 
відміну від світової практики, де дана економічна категорія вже давно набула 
широкого вжитку. В той же час, потреба в проведенні кадрового аудиту на 
вітчизняних підприємствах є цілком виправданою. Економічний розвиток 
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організації багато в чому залежить від ефективного використання не тільки 
зовнішніх, а й, в першу чергу, внутрішніх ресурсів – серед яких одну з найбільш 
вагомих складових займають трудові ресурси. В організації необхідно 
проводити оцінку не тільки якості роботи персоналу, але також оцінювати 
ефективність власних процедур щодо загального стану функціонування 
системи управління персоналом на підприємстві.

Теоретичні аспекти проведення кадрового аудиту в організації розглядали 
такі українські вчені як В. Жуковська, Н. Бєляєва, І. Пожарицька, І. 
Совершенна, Ю. Попов та ін. Звісно, серед дослідників не існує єдиної 
думки до визначення цієї категорії. Для прикладу, В. Жуковська стверджує, 
що кадровий аудит – це процедура організаційно-правового і ділового 
(незалежного) оцінювання ефективності системи управління персоналом 
підприємства, його кадрового потенціалу відповідно до цілей і корпоративної 
стратегії розвитку підприємства [3]. Загалом же, кадровий аудит повинен дати 
відповідь на питання: що є зараз, і в чому полягає невідповідність з тим, що 
необхідно мати.

Згідно наукового підходу, аудит кадрового потенціалу, припускає 
оцінку фактичного і можливого рівня розвитку компетентності персоналу, 
ефективності групової взаємодії працівників, їх синергетичний результат [2].

Аудит кадрового складу і кадрового потенціалу дає змогу виявити [6]:
1. рівень кадрової забезпеченості й потребу в персоналі;
2. якісну структуру управлінського персоналу (рольову і психологічну);
3. потреби в навчанні та розвитку;
4. стилі управління;
5. соціально-психологічний клімат в колективі;
6. інноваційний потенціал кожного працівника.
Особливістю аудиту кадрового потенціалу є виявлення рівня володіння 

організацією необхідними і достатніми для її ефективного функціонування 
і розвитку людськими ресурсами; чи може персонал працювати якісно, 
відповідно до стратегії розвитку підприємства. Для цього проводиться 
процедура з  оцінки фактичного складу працюючих, а також особливості самого 
персоналу, наявність у нього професійно-важливих якостей і компетенцій.

Оцінка кадрового потенціалу має складатися з [4]:
- аналізу облікового складу працівників (за віковими, статевими та іншими 

ознаками) і його відповідності умовам організації;
- оцінки укомплектованості кадрового складу в цілому і за рівнями 

управління, включаючи оцінку забезпеченості персоналом технологічного 
процесу;

- оцінки відповідності освітнього і професійно-кваліфікаційного рівня 
персоналу;

- аналізу структури кадрового складу на відповідність вимогам технологій 
і класифікатору посад;
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- перевірки та аналізу даних про використання робочого часу;
- оцінки плинності кадрів;
- дослідження соціальних аспектів трудової діяльності;
- збору і аналізу інформації про стан робочих місць;
- діагностики управлінського, інноваційного потенціалу персоналу та його 

здатності до навчання.
Для оцінки кадрового потенціалу доцільно використовувати комплексну 

систему показників, яка б охоплювала різні складові кількісної та якісної 
сторін [1]. У даному аспекті виявляються ті, хто здатний розвиватися в 
невизначених умовах середовища, оцінюється їх приналежність до творчої 
роботи. 

Україна входить в перелік країн з дуже низьким показником використання 
людського потенціалу. Це не вище 25% від загального інтелектуального 
потенціалу. Різниця між тим, що працівник знає та вміє, і тим, що він 
впроваджує в свою трудову діяльність, є достатньо великою [5].

Особливого значення оцінка кадрового потенціалу персоналу набуває 
в умовах глобалізаційних перетворень, інноваційного розвитку, так як 
компетентні кадри - найважливіший елемент інноваційного циклу і 
науково-технічного потенціалу фірми. Дослідження кадрового потенціалу 
підприємства має спрямовуватись на визначення шляхів ефективної реалізації 
та впливу на загальну результативність підприємства. 

Отже, можна зробити висновок, що кадровий потенціал персоналу на 
підприємстві – це важливий і актуальний на сучасному етапі розвитку економіки 
процес. Тому, оцінка персоналу на відповідність критеріям організації̈ як в 
психологічному, так і в поведінковому плані, сприяє успішному її розвитку 
і створенню сприятливих умов для кар’єрного зростання співробітників, а 
відтак і їх зацікавленості в стабільності функціонування самої організації.

Література:

1. Базалійська Н. П.,  Забавський Т.В. Оцінювання кадрового потенціалу 
як необхідна умова ефективного управління персоналом промислового 
підприємства. Крымский экономический вестник. 2015. № 3 (16). С. 11-17.

2. Білорус Т. В., Фірсова С. Г. Кадровий аудит: проблеми і перспективи 
використання. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 1.  С. 
335-345. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2014_1_31

3. Жуковська В. Теоретико-методологічні засади кадрового аудиту. Вісник 
Київського торговельно-економічного університету. 2010. № 4. С. 48–56. 

4. Лобза А. В., Гузь І. С. Підходи до розробки системи оцінки ефективності 
діяльності персоналу сучасного підприємства. Молодий вчений. 2018.  № (53). 
С. 510-513. 

5. Пучкова С. Кадровий аудит в умовах кризи [Електронний ресурс]. 



390

URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2116/1/Кадровий%20
аудит%20в%20умовах%20кризи.pdf

6. Урусова З.П., Баклаженко Ю.В. Аудит персоналу як засіб забезпечення 
ефективної управлінської діяльності. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 
13. С. 1423-1427.
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ІННОВАЦІЯМ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 
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к.е.н., доцент, 

Київський національний торговельно-економічний університет

Український бізнес завжди з обережністю ставився до впровадження 
інновацій в свою діяльність, що провокує виникнення додаткового 
економічного ризику. Проте практика господарювання демонструє, що в 
умовах кризового плато, яке стало звичним адаптаційним полем для бізнесу, 
інновації є маркером як виживання, так і апріорних ймовірностей успіху: 
постійне підвищення запитів клієнтів, безперервне удосконалення соціально-
інформаційного і технічного простору викликають появу нових стратегічних 
трендів. Тому їх дослідження в сфері гостинності є завжди актуальним.

Сфера гостинності фокусує діяльність на концепції клієнтоорієнтованості 
– здатності отримувати додатковий прибуток за рахунок глибокого розуміння 
і ефективного задоволення потреб клієнтів [1], тобто безпосередньо змушена 
імлементувати інновації для створення позитивних вражень та стійкої 
лояльності клієнтів. Як фактор сприяння інноваціям клієнтоорієнтованість 
формує наступні маркери успішності: підвищення лояльності клієнтів; 
поліпшення логістичного менеджменту; укріплення бренду в системі 
маркетингу відносин; аджілізація та фасилітація бізнес-процесів тощо.

Таким чином, впровадження принципів клієнтоорієнтованості в 
діяльність суб’єктів сфери гостинності буде спричиняти позитивні зміни. 
Так, суб’єкт господарювання (готель, ресторан) у свідомості клієнта буде 
створювати позитивні враження через турботу про його інтереси і бажання: 
задовольняти потребу в концепт-продуктах за диференційованою ціною, з 
персоніфікованими умовами сервісного підходу. В цих умовах відтік клієнтів 
буде мінімальний, а шанси додаткового залучення клієнтів зростуть. Проте 
сподіватися лише на технології краудфандингу не варто. Тому розглянемо 
можливі до впровадження процесні та технологічні інновації.
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Рис. 1. Технологічні інновації сфері гостинності

Як бачимо з рис.1, технологічні інновації сьогодні є активними 
інструментами управління увагою соціуму, тому повинні активно 
застосовуватись суб’єктами сфери гостинності – найбільш контактними з 
клієнтським середовищем. Охарактеризуємо їх детальніше.

Так, онлайн чати генерують інформацію щодо послуг суб’єкта гостинності, 
подій та явищ як в закладі, так і в локації, де розміщено заклад, та можуть 
стати метою відвідування. Тому варто розвивати онлайн чат відповідно і для 
продажу, і для обслуговування клієнтів.

Штучний інтелект використовується на смартфонах, в соціальних мережах, 
іграх, онлайн-рекламі, потокових сервісах тощо. По мірі того, як чат-боти, 
програмні бронювання і покупки стають все більш поширеним явищем, 
штучний інтелект стає інструментом маркетингу, допомагає краще зрозуміти 
клієнтів, використовуючи дані, а потім налаштовує автоматизовані процеси, 
щоб забезпечити якісне обслуговування гостей.

Геокарта клієнтського середовища позиціонує суб’єкта гостинності в певній 
локації, визначаючи основні його параметри: контакти, режим роботи, пікові 
часи відвідуваності, середній чек (вартість покупки). Тому, для оптимізації 
роботи варто зробити підготовку до голосового пошуку, адаптувавши свій 
контент до цього формату та до пошуку «поруч зі мною».

Важливим моментом в стратегічних впровадженнях є співпраця з 
інфлюенсерамі (формують позитивні відгуки) та лідерами думок (демонструють 
реальний досвід та поліпшують охоплення). Тому стимулювання відгуків з 
фото, відео; формування інстаграм сторіз, блогів гостями є важливим кроком 
успішного брендингу та амбасадорства.

Відео-контенти, сконцентровані в інтернет-каналах (YouTube, TikTok, 
Likee тощо) спричиняють у більшості випадків 100% зростання популярності 
відео щороку, адже 92% споживачів мобільного відео діляться відео з іншими. 
Крім того, 90% користувачів вважають, що відеоролики про концепт-продукти 
допомагають у прийнятті рішень.

Брендбук закладу чи мережі є його позиціонованим контентом, що 
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комплементує логотип, асортимент (меню ресторану, послуги чи пакети 
послуг – у готелі), політику лояльності закладу, фото- чи відеофіксацію 
певних продуктових позицій, концептів, локацій тощо. Брендбук формує 
персоналізований досвід шляхом розміщення постів, фідбеком на листи і 
повідомлення гостей.

Щодо месенджерів, наприклад, Facebook Messenger (понад 1,3 мільярди 
активних щомісячних користувачів) і WhatsApp (55 мільярдів повідомлень) 
показують зростаючу популярність платформ соціальних повідомлень. 
Популярними є й такі месенджери як вайбер та телеграм, які можна 
об’єднати з чат-ботами. Месенджери дозволяють відправляти повідомлення 
безпосередньо клієнтам і є більш особистими, а також створювати рекламні 
кампанії на них.

Інтерактивні технології сьогодні часто називають проривними інноваціями. 
Вони спрощують процеси обслуговування та розрахунків. Інтерактивні столи, 
стійки і планшети є контентом меню ресторану, інструментом атракцій (ігри, 
розваги, Інтернет) та розрахунку (банківською карткою). 

Таким чином, технологічні інновації за методами і особливостями роботи 
можна поділити на такі групи: інтелектуальні (штучний інтелект, інтернет-
додатки, чат-боти), цифрові (віртуальна та доповнена реальність: брендбук, 
сайти-двійники, інтерактивні засоби. відеоконтенти тощо) та мережеві 
(месенжери). 

Щодо процесних інновацій, то вони спрямовані на внутрішні організаційні 
процеси. Так, поліпшення логістичного менеджменту спрямовується на 
удосконалення композиції організаційної системи управління з бізнес-
процесами суб’єкта сфери гостинності відповідно до стратегічних, тактичних 
й інших цілей. Однією з найбільш успішних моделей такої оптимізації є 
розробка консалтингової компанії Doblin [2]. Вона включає наступні елементи: 
бізнес-модель, взаємозв’язок з учасниками створення цінності, структуру 
компанії, процес роботи, функціональність продукту, взаємозв’язок продуктів 
і сервісів, сервісну підтримку клієнтів, канали збуту, бренд, залучення 
клієнтів в роботу компанії. Всі процеси спрямовані на спільну діяльність та 
партнерство, є відкритими інноваціями, що надають інформаційний доступ 
до них іншим компаніям.

В свою чергу, укріплення бренду в системі маркетингу відносин є 
системним завданням, адже брендинг – це комунікативний процес формування 
і управління брендом інструментами маркетингу та нейровпливу на споживача, 
в результаті чого формується його тривала прихильність.

Аджілізація та фасилітація бізнес-процесів робить завдання більш 
гнучкими та конкретизує дії та рішення виконавців у певному фреймтаймі. 
Це уможливлює правильну розстановку пріоритетів та постановку завдань 
від досягнутого. Agile-методологія формує відповідальність у персоналу за 
результативність бізнес-процесів.
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Таким чином, різноманітність інструментів впровадження інновацій 
суб’єктами сфери гостинності досить велика, що дозволяє обрати найбільш 
оптимальний варант, який відповідає обсягу ресурсів, внутрішнім 
особливостям суб’єкту сфери гостинності й управлінським перевагам 
менеджменту та власників бізнесу. 
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На сьогоднішній день відбуваються кардинальні зміни у сфері соціально-
трудових відносин: нові глобалізаційні виклики на ринку праці постають 
як перед працівниками та їх працедавцями, так і перед інституціями, які є 
сполучною його сполучною ланкою із людськими ресурсами. Насамперед, 
йдеться про заклади вищої освіти, адже недостатній взаємозв’язок системи 
освіти з ринком праці загрожує кар’єрній самореалізації студентської молоді, 
яка лише перебуває на початку свого професійного шляху. До цього додається 
відсутність у студентської молоді чітких уявлень щодо вимог ринку праці, 
об’єктивної оцінки власних професійних можливостей та компетентності 
щодо прийняття рішень про вибір майбутньої професії. 

З огляду на це метою дослідження є виявлення факторів, які потенційно 
можуть сприяти прийняттю раціональних кар’єрних рішень в умовах 
постійних змін середовища функціонування. Відповідно актуалізується 
практичний вимір вивчення процесів формування і реалізації кар’єрної 
компетентності студентської молоді. Як свідчить огляд наукової літератури, 
у теоретичному вимірі науковцями недостатньо уваги приділено проблемі 
чинників формування та реалізації кар’єрної компетентності як сучасного 
явища, що найбільш притаманно молодим фахівцям. Переважно, ця 
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проблематика підіймається у педагогіці. Відтак, потреба у поглибленні 
відповідного управлінського дискурсу, адже професійну компетентність у 
прийнятті раціональних кар’єрних рішень можна розглядати не лише як 
складову особистісного розвитку, але також як соціальний феномен. Виходячи 
з цього висновку, кандидатам на роботу вкрай важливо підвищити свої 
знання, професійну розвідку та впевненість у собі, щоб зобразити позитивне 
ставлення, яке призведе до залучення до роботи. 

Розглядаючи сутність кар’єри, доцільно зазначити, що вона має на увазі не 
лише просування в бажаній сфері діяльності, а й цілеспрямований розвиток і 
вдосконалення в обраній професії, сфері діяльності. У такому разі результати 
кар’єрного зростання визначаються, в першу чергу, вже не грошима або 
новими посадами, а якістю роботи і рівнем професіоналізму особистості, що 
ґрунтується на компетентнісному підході до вибору кар’єри.

Сучасна практика управління свідчить про все дальший та ґрунтовний 
розвиток компетентнісного підходу у підвищенні ефективності розвитку 
українських підприємств, в основі якого є праці багатьох закордонних 
науковців [1, с.6]. По суті компетентнісний підхід переміщує акценти з 
процесу накопичення особистістю нормативно визначеної сукупності знань, 
умінь і навичок у площину формування і розвитку її здатності практично 
діяти та їх творчо застосовувати у різних ситуаціях.

Процес прийняття рішення щодо професійного самовизначення та бажання 
реалізовувати успішну кар’єру починається з усвідомлення особою наявності 
проблеми у професійному самовизначенні, що не завжди є для неї очевидним 
явищем. Наприклад, стабілізація у досягненні посадового рівня або зниження 
швидкості кар’єрного просування та виникнення внаслідок цього високого 
рівня незадоволеності управлінською діяльністю могли б інтерпретуватися 
як кар’єрні проблеми, але на пізніх етапах управлінського шляху вони не є 
мотиваційними чинниками для прийняття рішення [2].

Керівник протягом управлінського шляху приймає безліч кар’єрних 
рішень. Послідовність цих рішень визначає можливість досягнення кінцевої 
мети. Для багатьох менеджерів важливу роль зіграло рішення, пов’язане 
з вибором першого місця роботи після закінчення навчального закладу. 
Кар’єро-орієнтовані молоді фахівці всіх країн вважають за краще почати 
свій управлінський шлях в великих компаніях. Саме такі компанії залучають 
молодих фахівців наявністю можливості кар’єрного росту, більш високим 
рівнем оплати, сучасним менеджментом. Уявлення працівника щодо 
можливості зробити кар’єру в омріяній або бажаній компанії значною мірою 
визначається наявністю достатньої кількості ієрархічних рівнів, робота 
на яких відповідним чином оплачується і надає перспективи подальшого 
особистісного розвитку. 

Американські дослідники встановили, що для керівників низового рівня 
важливим мотивом зміни місця роботи є підвищення заробітної плати 
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(до 75% менеджерів цього рівня висловлюють намір змінити компанію, 
в якій працюють, в найближчі десять років). Для менеджерів середнього 
рівня управління при прийнятті рішення про зміну місця роботи основним 
чинником є можливість подальшого кар’єрного зростання. У цій групі тільки 
30% учасників опитування висловили бажання змінити місце роботи в 
найближче десятиліття [3]. Менеджери вищого рівня управління, які змінили 
за попередні 15 років в середньому 5 місць роботи і 3 компанії, вважають 
найбільш важливим фактором прийняття кар’єрного рішення можливість на 
новому місці підвищити рівень відповідальності в своїй діяльності. На вибір 
кар’єрного рішення менеджерів впливають різні фактори (рис.1). Проведені 
дослідження показують, що приблизно семеро з десяти звільнених менеджерів 
змушені розлучатися зі своїм місцем роботи не тому, що не справлялися зі 
своїми обов’язками, а через особистісні конфлікти, що суттєво впливають на 
значну частину вимушених кар’єрних рішень [4].

Рис.1. Детермінанти індивідуальних кар’єрних переваг особистості
Джерело: складено авторами

Висока якість кар’єрних рішень забезпечується ретельним збором 
інформації, аналізом альтернатив, співвіднесенням власних кар’єрних 
устремлінь зі станом ринку праці в своїй і інших країнах, можливостями 
організацій.

Використовуючи компетентнісний підхід до прийняття кар’єрних 
рішень, доцільно зазначити, що існують тісні зв’язки даного процесу із 
самопізнанням, вивченням змісту та умов виконуваної роботи та майбутньою 
кар’єрою. Отже, для випускників ЗВО важливо формувати самопізнання для 
підвищення впевненості у підготовці до реалізації власної кар’єри. Цьому 
можуть сприяти різноманітні методики для вивчення кар’єрних орієнтацій 
як то: методика «Діагностика особистості на мотивацію до успіху» Т.Елерса 
та спрямованості особистості Б.Басса, методика діагностики цінностей 
Ш.Шварца, опитувальники Шейна, Дж.Роттера, Дж. Голанда, тест Кеттелла, 
тест на мотивацію до успіху Т.Елерса, методика «Мотивація навчання у ВУЗі» 
тощо [5].

Важливим є той факт, що освіта та оцінка професійної компетентності 
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суттєво впливають на прийняття кар’єрних рішень випускниками. Саме тому 
випускникам важливо постійно підвищувати рівень самопізнання, безперервно 
навчатися (курки, вебінари, тренінги, участь у коучингових сесіях тощо) та 
підвищувати рівень впевненості в собі з першого року навчання. Наслідком 
цього може стати ефект позитивного враження на майбутнього працедавця та 
можливість успішного працевлаштування та реалізації бажаної кар’єри. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКО ПРОДУКЦІЇ 
В ІНДУСТРІЇ МОДИ
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«Менеджмент соціокультурної діяльності»,
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Сучасні економічні реалії вимагають концентрації уваги на нагальних 
проблемах екології  в індустрії моди та краси, їх конкурентоспроможних 
позицій на ринку та підвищення прибутковості їх виробничої діяльності. Для 
підприємств в індустрії моди на сьогодні важливим є питання впевненості у 
виборі правильної стратегії орієнтованої на еко виробництво. Впровадження 
повільної моди, формування корисних звичок у споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню особливостей еко 
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продукції в індустрії моди присвячена низка наукових праць таких вчених, як 
Гейл К., Гладій К., Литвинова А., Прокопенко О. В., Таксанов А., Якимчук О. 
В. Вони розглядали специфіку виявлення формування ринку еко продукції в 
індустрії моди та виникнення усвідомленого споживання.

Дослідження теоретичних основ та практичних засад, формування та 
реалізації сучасних поглядів, на ринку екологічно чистої продукції в індустрії 
моди та краси, на прикладі зарубіжних та вітчизняних брендів.

Виклад основного матеріалу. Поступово все людство усвідомлює, що 
впровадження екологічних інновацій дозволяє забезпечити і підтримувати 
певний баланс між економічним розвитком і збереженням якості навколишнього 
природного середовища. Раніше про екологію дбали лише деякі активісти, 
але сьогодні відсутність еко орієнтованості можна сміливо назвати проявом 
неповаги до навколишнього середовища. Усвідомлене споживання з думкою 
про завтрашній день – стає вибором багатьох людей у всьому світі. Провідні 
виробники одягу шукають компроміс між швидкістю створення продукції і 
рентабельністю бізнесу з одного боку і запитом покупців на екологічність 
товарів і зростаючими загрозами довкіллю з іншого.

Слід зазначити, що в умовах постійно зростаючої конкуренції в індустрії 
моди, відкритим залишається питання про можливості інструментів, які 
використовуються для завоювання і утримання позицій на ринку. Сучасні 
уявлення про маркетинг як двигун бізнесу і можливості його використання в 
індустрії моди в якості провідного інструменту, що сприяє розвитку діяльності 
компанії, ґрунтується на наступних постулатах. В рамках комплексу реалізації 
маркетингових заходів для структур, що діють на ринку модного одягу 
раціональним є застосування концепції 4Р.

За останнє десятиліття новий акцент на навколишнє середовище 
підштовхнув нове покоління до пошуку стійкого життя. Це включає в себе 
пошук екологічно чистих товарів.

У моді сталий розвиток - це процес впровадження і розвитку середовища 
соціальної справедливості і екологічно свідомих процесів з метою 
комплексного впливу бренду на робочу силу і навколишнє середовище.

Споживачі прагнуть до стійкого та етичного споживання. З досліджень 
і тенденцій видно, що споживачі активно шукають стійкі компанії. Занепад 
навколишнього середовища у всіх на думці. Компанії в індустрії моди, які 
рішуче виступають проти відходів і продуктів швидкого споживання, дуже 
популярні [3].

Стійка мода - це рух, спрямований на те, щоб зробити одяг більш 
екологічним, вносячи правки на етапах його проектування, виробництва, 
поширення і утилізації. Завдання в тому, щоб піти від принципів «швидкої 
моди» - швидкісного виробництва одягу. 

Люди стали купувати більше одягу і зберігати його менше. Наприклад, в 
Європі середня кількість надягання одного предмета гардероба впало з 200 
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раз в 2000 році до 140 раз в 2019 році. При пранні ж предмети з поліестеру і 
нейлону виділяють крихітні волокна, що забруднюють стічні води і вкінцевому 
підсумку Світовий океан. Хоча саме попит на дешевий одяг спонукав 
індустрію моди розвиватися таким чином, зараз ситуація змінюється. За 
даними опитувань, у Великобританії близько 50% споживачів хвилює, як був 
виготовлен їх одяг. Серед молоді у віці до 24 років цей показник перевищує 
60% [4].

Влади різних країн в питаннях впровадження і розповсюдження еко 
продукції та еко виробництва роблять кроки вперед. В рамках свого головування 
в країнах великої сімки (G7) Франція зараз очолює трансформацію індустрії 
моди в бік більшої відповідальності перед екологією. Француз Франсуа-
Анрі Піно, гендиректор холдингу Kering, куди входять бренди Balenciaga, 
Brioni, Gucci і Yves Saint Laurent, координує роботу індустрії по скороченню 
негативного впливу на екологію.

Крім того, в ЄС виробникам доведеться підлаштовуватися під нові правила, 
затверджені Європарламентом. Йдеться про те, щоб відправляти на переробку 
не менше 55% муніципальних відходів до 2025 року і відправляти на смітник 
не більше 10% відходів до 2035 року [2].

Проаналізувавши все вищесказане, можна визначити екологічний 
ритуал для всього світу: скорочуємо кількість, повторно використовуємо, 
переробляємо. Еко мода не пропонує аскетизм, а тільки раціональний підхід 
до споживання, в тому числі і, закликаючи великі компанії і корпорації, 
відкрито вести виробництва.

Висновок. Впровадження еко виробництва в загальному розумінні 
можна визначити як систему принципів і методів розробки та прийняття 
рішень щодо збереження ресурсного потенціалу нашої планети, а також 
визначення оптимальної структури іміджевої стратегії, щодо вдосконалення 
виробництв еко продукції та досягнення задоволення зростаючих потреб 
свідомих споживачів до еко товарів і послуг. В сучасній літературі багато 
вчених розглядають моду через призму соціокультурних, мистецтвознавчих 
факторів, вона складне багатогранне явище, сучасна індустрія моди заснована 
не на «пристосуванні» під вже сформовані потреби, а на прогнозуванні та 
плануванні. Взявши за основу погляди різних вчених еко продукції розуміється 
як ринковий механізм здатний здійснити поворот екологічному виробництву, 
основного на економічній і соціальній вигоди, як для виробників так і для 
споживачів. 

Побудова ефективної екологічної стратегії підприємства є складним, 
але одним із найважливіших цілей, що охоплює більшість сторін діяльності 
підприємства. Вагому нішу у системі екологічної стратегії бренду займає 
стратегічне управління обмеженими ресурсами, що покликане зберегти 
навколишнє природне середовище, стабільний рівень фінансування, 
задоволення потреб та стійкі темпи зростання на перспективу.
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Позитивна соціально-екологічна практика стане новим прогресивним 
стимулом, значно сильнішим, ніж «вічні» спонукальні мети цивілізованого 
суспільства, тому що в даному випадку мова йде про збереження життя 
людини, його здоров’я і повноцінної діяльності.
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ІННОВАЦІЙНІ КЛІНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Салімон О.М., к.е.н., 
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Феденічев К.І., студент,
Київський національний торговельно-економічний університет

Якість обслуговування у готельному господарстві визначається повнотою 
набору послуг та комфортністю навколишнього середовища, яке створюється 
завдяки професійному прибиранню або завдяки використання технологій 
клінінгу.

Одним з інноваційних напрямів у галузі професійного прибирання в 
готелях є зелений клінінг. Екологічний клінінг (або екоклінінг) – це комплекс 
заходів із виявлення прихованих загроз, здатних впливати на стан здоров’я 
людини, викликаючи тим самим різноманітні захворювання, і комплекс 
заходів із організації усунення цих загроз. Іншими словами, екоклінінг 
можна охарактеризувати як якісне багатоступеневе екологічне прибирання. 
Сюди входить використання засобів для чищення на основі натуральних 
компонентів, зниження водоспоживання і кількості використаних хімзасобів 
за рахунок застосування методів попередньої підготовки матеріалів [1].

Екоклінінг проводиться за допомогою серії екологічно безпечних засобів 
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по догляду за готелем, які при цьому добре відчищають від забруднень, 
бактерій і мікробів оброблювані поверхні. Екологічне прибирання абсолютно 
нешкідливе для маленьких дітей, а також для тварин та людей, що мають 
підвищену чутливість організму до різних речовин. 

Основні принципи екологічного клінінгу:
1. Мінімізація шкідливого впливу на організм людини та навколишнє 

середовище.
2. Використання засобів для чищення на натуральних компонентах.
3. Зниження водоспоживання за рахунок інноваційних технологій.
4. Використання інноваційних матеріалів та інвентарю.
5. Підвищення енергоефективності апаратів і машин.
Задачами екологічного клінінгу є: 
− парове очищення меблів та підлогових покриттів; 
− парове очищення гардин і жалюзі; 
− очищення повітря в приміщенні; 
− обладнання для миття підлоги з дозуючою системою; 
− екологічно безпечні миючі засоби. 
В країнах CША та Європи готельним господарствам, які бережливо 

ставляться до навколишнього середовища, присвоюється своєрідний знак 
якості - екологічна нагорода. Отримати її можна тільки після процедури 
сертифікації, під час якої готель повинен довести свою відповідність заданим 
критеріям. З кожним роком за кордоном збільшується кількість готелів, які 
мають екологічний статус, впроваджуючи при цьому різноманітні екологічні 
новинки.

В світі існує ряд організацій, що займаються розробкою і впровадження 
систем екологічного менеджменту. Це «British Airways Holidays» (BAH), 
«Certification for Sustainable Tourism» (CST), «Green Globe», «Green Key», 
«HAC Green Leaf», «HVS Eco Services», «Touristik Union International» (TUI), 
«Green Hotel» («Зелений готель»).

У розвинених країнах професійні клінінгові компанії обслуговують 
близько 80-90% приміщень, в тому числі і готелів, а в Україні склалася прямо 
протилежна ситуація. Вся річ у тому, що у нас цей бізнес почав утворюватися 
і хоч якось структуруватись лише з 1996 року, а прибиранням займається мало 
навчений персонал, який погоджується на низьку оплату. Слід зазначити, 
що готельні заклади практично не надають послуги з клінінгу зовнішнім 
споживачам. Тобто, на ринку клінінгових послуг України працюють виключно 
професійні компанії з надання послуг прибирання.

Особливу увагу фірми, які надають послуги екологічного клінінгу 
приділяють професійному клінінговому обладнання та миючим засобам. 
Проаналізуємо інноваційне екологічне клінінгове обладнання та очищаючі 
засоби (таблиця 1).
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Таблиця 1
Інноваційне екологічне клінінгове обладнання та очищаючі засоби [6]
Обладнання та 

очищаючі засоби Виробник Характеристика

Миючі пробіотики  Khata-PRO 

Очисники, до складу яких входять 
миючі компоненти й корисні 
бактерії, що борються не тільки з 
забрудненнями, але і з шкідливими 
мікроорганізмами і бактеріями

Лужні очисники Foam Pol Bio
Очисники використовують для 
особливо забруднених поверхонь для 
видалення бруду, сажі, жиру

Пароочищувач
Karcher, 
Gorenje, Hoover, 
Portotecnica

Добре очищають тверді підлогові 
покриття, кахель, скло, дзеркала. Пара 
під тиском ефективна при боротьбі з 
мікроорганізмами і бактеріями.

Помпова швабра Drizz Помпова швабра із системою подачі 
миючого розчину під тиском

Мопи, які не 
потребують прання Avet

Очищення мопу відбувається під час 
ополіскування його у відрі, при цьому 
видаляється 99,9 % бруду

Мікроволоконні 
серветки Kimberly Clark Серветки для прибиральних робіт, 

основною характеристикою є міцність

Клінінгові компанії забезпечують широкий спектр робіт з прибирання 
приміщень. Сервіс ґрунтується на сучасних технологіях, організаційних 
принципах, ефективній техніці і високоякісних хімічних засобах. Але 
головним чинником якості послуг є співробітники, які спеціально підібрані 
і підготовлені.

Аналіз засвідчив, що у світі очікується збільшення попиту на надання 
компаніями, в тому числі і готелями, послуг екоклінінгу. На сьогоднішній день 
екологічні напрями у прибиранні пропонують, як правило, іноземні клінінгові 
компанії та готелі.
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ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Даниленко М.І., 
к.е.н., доцент, 

Київський національний торговельно-економічний університет

У період високого рівня конкуренції та мінливості попиту на ринку 
готельних послуг функціонування суб’єктів готельного бізнесу неможливо 
уявити без розвитку івент-менеджменту. Реалізація івент-сервісу для 
готелів дозволяє: збільшити прибуток за рахунок надання комплексу послуг, 
сформувати ефективну структуру менеджменту, вступити в довготривалу 
колаборацію зі стейкхолдерами, підвищити лояльність споживачів до 
готельного бренду. Попри це ряд теоретичних та практичних аспектів івент-
менеджменту у готельному бізнесі залишаються невирішеними.

У наукових джерелах поняття івент-менеджмент трактують як 
впровадження методів управління проектами – project management в практику 
проведення подій. Розкриваючи зміст цього поняття більш глибоко, івент-
менеджмент включає вивчення особливостей бренду, визначення цільової 
аудиторії, розробку концепції події, логістичне планування і координацію 
технічних аспектів, які безпосередньо впливають на проведення заходу.

Варто звернути увагу на те, івент-менеджмент може розглядатися  у двох 
основних аспектах: 

- використання спеціальних заходів для досягнення різних корпоративних 
і суспільних цілей; 

- це методи і прийоми управління унікальними подіями, які розглядаються 
як окремі бізнес-проекти.

На наш погляд, багатогранність діяльності підприємств готельного 
господарства дозволяє повноцінно застосувати обидва визначені напрямки. 
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Цьому сприяють як розвинута інфраструктура готелів, так і висока кваліфікація 
персоналу. Розглянемо основні шляхи застосування івент-менеджменту 
суб’єктами готельного бізнесу:

-  реалізація івент-заходів «під ключ»;
- надання в аренду конференц-залів, кімнат для переговорів, зон коворкінгу 

та ін;
- здійснення відео-трансляцій заходів, формування фото-відео-звітів;
- кейтеринг;
- послуги перекладача, стенографіста;
- надання в аренду оргтехніки та презентаційних засобів на території 

замовника;
- використання замовником бізнес-центру;
- центр оперативної поліграфії;
- організація дозвілля;
- організація харчування та банкетного обслуговування;
- трансфер та аренда автомобілів;
- оздоровчі послуги та ін. 
Зазначений перелік послуг може бути доповнений в залежності від 

типу, місткості, кваліфікації персоналу та розвинутості структури івент-
менеджменту підприємства. Зазначимо, що в сучасній літературі немає 
чітко визначеної структури івент-менеджменту. На нашу думку, вона може 
виглядати наступним чином (див. рис. 1):

Рис. 1. Організаційна структура івент-менеджменту суб’єктів готельного бізнесу
Джерело: розроблено автором
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Сутність запропонованої розробки поділяє увесь персонал, який бере 
участь у плануванні, організації та проведенні івентів, на дві групи: штатних 
працівників та підрядників на умовах аутсорсінгу. Розгалуженість структури 
власного персоналу залежить від категорії готелю, наявного пакету послуг, 
інфраструктури для створення івентів. При невеликих обсягах діяльності від 
організації заходів та неможливості у подальшому розвитку інфраструктури 
для цього, на нашу думку, достатньо буде виділення однієї посади – івент-
менеджера (івентора). При цьому він може самостійно координувати цей 
напрямок діяльності при взаємодії з відділами F&B та прийому і розміщення.

При розширенні діяльності у сфері проведення івентів, підприємству 
готельного господарства необхідно буде введення у штат посад координаторів, 
які поділять між собою важливі напрямки роботи. Виконавцями при даному 
поділі можуть бути офіціанти, помічники, техніки, водії та ін. 

До процесу організації заходів доречним вважаємо залучення підрядників 
та виконавців на умовах аутсорсінгу. Ними можуть виступати як організації, 
так і окремий персонал (офіціанти, фотографи, декоратори та ін.). Такий підхід 
на наше переконання дозволить підприємствам готельного господарства більш 
повно використовувати наявні можливості для розвитку івент-менеджменту.

Останні виклики пандемії COVID-19, що охопила увесь світ, змушують 
підприємства готельного господарства переосмислювати власну діяльність 
та розставляти пріоритети власного розвитку. Заборона масових зібрань та 
обмеження територіального пересування потенційних споживачів готельних 
послуг негативно позначаються на івент-менеджменті готелів. Незважаючи 
на це, переконані, що у період низького попиту на послуги івент-сервісу, 
необхідною складовою подальшого розвитку цього напрямку є: необхідність 
підвищення рівня матеріально-технічної бази та кваліфікації персоналу. 

Суб’єктам готельного бізнесу слід звернути уваги на технологічні тренди. 
Зокрема розроблення мобільних додатків заходів та їх мобільну підтримку. 
Також, на наш погляд, актуальність носитиме оптимізація витрат за рахунок 
дольової участі у івентах. Сутність цього аспекту полягає у спільній організації 
фуршетів, реєстрації, онлайн-трансляції для декількох заходів одночасно. 
Зменшення виходу порцій при проведенні бізнес-ланчів та фуршетів, 
спрощення технології їх приготування також дозволять мінімізувати витрати 
та підвищити конкурентоспроможність підприємств. 

Таким чином, івент-менеджмент є важливою складовою діяльності 
підприємств, що має перспективи розвитку та подальше впровадження у 
сфері готельного бізнесу. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF REMOTE PERSONNEL
 MANAGEMENT IN THE FIELD OF HOSPITALITY

Boyko M., Doctor of Economics, 
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Tkachuk T., Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor of the Hotel and Restaurant Business Department,

Kyiv National University of Trade and Economics

The COVID-19 pandemic is spreading around the world. To date, more than 
190 countries have recorded cases of COVID-19 [1]. In the context of rapid change 
(including the number of diseases and deaths, government measures, economic 
consequences, etc.), covering all areas and types of economic activity without 
exception, it is necessary to apply innovative methods to combat and restore the 
functioning of institutions [3].

The negative effects of the pandemic are reflected in the hospitality industry. The 
lack of readiness of most hotel and restaurant establishments for such critical force 
majeure circumstances as the pandemic has led to a kind of collapse in this area, in 
particular to the complete or partial cessation of operation of hotel and restaurant 
establishments for an indefinite period; lack of appropriate tools for timely response 
to external circumstances; destructuring relations with partners (suppliers, tenants 
and other market participants); a sharp increase in losses due to the physical absence 
of customers in establishments and the sale of products, mainly through delivery, as 
well as due to the need to continue to pay utility bills, rent premises, etc.

At the same time, the main problem of most hotel and restaurant business is the 
support and establishment of communications in a remote format, in particular with 
staff. After all, after the closure or suspension of institutions, staff (in whole or in 
part) in most cases was forced to switch to remote mode. Thus, unpredictable, force 
majeure circumstances have led to new realities of application of communication 
technologies in personnel management on a remote basis.

This area is currently experiencing a rapid and sharp drop in demand and a surge 
in unemployment at the global level, leaving many institutions at risk [2]. That is 
why the actual and priority direction of further effective functioning of hospitality 
enterprises is the timely support of staff and the establishment of an appropriate 
communication process, given the negative impact of the pandemic.

In the process of using remote control, business management faces many questions 
about the operational organization of the process of effective communication 
with staff, the use of innovative communication tools to delegate current issues, 
development of specific, realistic goals for each employee, compliance with 
business ethics in online communications. .

Given the current unstable conditions of operation of hotel and restaurant 
business, it is advisable to determine the algorithm for maintaining communication 
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and the use of innovative technologies for remote management of personnel in the 
field of hospitality (Fig. 1).

Fig. 1. Algorithm for communication communication and application of innovative 
technologies of remote control of personnel in the field of hospitality

Source: built by the authors.

Thus, the process of maintaining communication and application of innovative 
technologies for remote management of personnel in the field of hospitality in a 
pandemic includes the following stages:

1. Clearly formulate the rules of system communications between staff, prescribe 
step-by-step instructions. To create instructions, it is advisable to use the following 
services: Google Docs, Google Spreadsheet, Mindmeister, MindMup (smart cards 
for visualization of solutions), Draw.io, Miro (block diagrams of solutions).

2. Determine the specific time limits of the staff work schedule.
3. Carry out daily communicative contact online (not more than 15 minutes), in 

particular:
- indicate the specific time of the daily online meeting;
- prescribe in advance the plan of tasks for the day that need to be solved and 

appointed responsible for the result;
- provide an opportunity to participate in the discussion of proposals (you can 

use the chat);
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- identify and announce the specific results of the online meeting and areas of 
further teamwork.

4. Develop an action plan for further communication with the client.
5. Use information technologies to support communication, including corporate 

mail service (Google Drive, G Suite), messengers and chats on social networks 
(Telegram, Viber, WhatsApp, Signal, Threema), group video conferencing (Google 
Hangouts, Microsoft Teams, Zoom , Webex Teams, Proficonf, Google Hangouts, 
Appear.in, Uberconference, ooVoo, Linphone, Discord, Appear.in, Talky, Google 
Duo).

6. Carry out systematic recording and broadcasting of corporate video trainings.
7. Carry out daily support of team «spirit» on the basis of:
- providing up-to-date information on the state of the company;
- availability of clear tasks;
- advising individual employees in case of problems;
8. Control
- Control over compliance with schedules and the status of tasks;
- Control over the dynamics of achieving the company’s goals.
The sphere of hospitality found itself in extremely difficult conditions of 

functioning and further development. Therefore, today, an important aspect of 
the successful operation of hotel and restaurant business is the use of innovative 
technologies to establish and maintain effective communication with both potential 
guests and staff. Thus, the above algorithm of cooperation and remote management 
of personnel will enable hospitality entities to resume their activities in a pandemic 
through the use of innovative ideas and technologies, creating a current competitive 
offer and product on the market, and will contribute to the formation and 
strengthening of corporate culture. in general.
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Гострими проблемами, з якими сьогодні стикаються вітчизняні 
підприємства роздрібної торгівлі, можна вважати: функціональна спеціалізація, 
підбір некваліфікованого персоналу, у тому числі і топ-менеджерів, які 
слабо розуміються у питання процесного управління, відсутність доступних 
автоматизованих інформаційних систем та низький рівень діджиталізації 
тощо. Вони суттєво відображаються на результатах діяльності підприємств. 
Вирішити ці проблеми можливо завдяки розумінню сутності управлінської 
діяльності, вибору і впровадженню процесно-орієнтованого підходу до 
управління.

В науковій літературі з управління широкого застосування знайшли 
системний, ситуаційний, функціонально-орієнтований, провесно-
орієнтований підходи до управління підприємствами різних організаційно-
правових форм.

Будь-яке підприємство є системним утворенням. До основоположників 
системного підходу доцільно віднести Н. Берталанфі, О.О. Богданова, 
Н. Вінера, Г. Саймона, А. Холла. Базою категорією якого є система. Під 
нею розуміють сукупність об’єктів з їх відносинами і зв’язками; множину 
зв’язаних між собою елементів; частину об’єктивного матеріального світу; 
комплекс взаємопов’язаних елементів; об’єкт як сукупність елементів; 
сукупність елементів із взаємопов’язаними і взаємозалежними процесами 
і відносинами, які утворюють єдине ціле; сукупність елементів (об’єктів 
і процесів), що взаємодіють. Таким чином, можна припустити, що система 
– це елемент чи сукупність елементів, що об’єднуються у єдине ціле з 
притаманними властивостями, зв’язками та взаємодіями. В свою чергу, 
системний підхід (англ. Systems thinking – системне мислення) – це напрям 
методології досліджень, який полягає у вивченні об’єкта як цілісної множини 
елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто розглядає об’єкти 
як системи [1].

Так, за логікою цього підходу підприємство роздрібної торгівлі – це 
відкрита, складна, динамічна, цілеорієнтована, самоорганізована система. 
Яка є сукупністю підсистем, а саме: бізнес-процесів, людей (постачальників, 
персоналу, клієнтів), організаційних структур, ресурсів, функцій, засобів, 
технологій тощо, що взаємодіють із зовнішнім середовищем. Положення 
системного підходу не суперечить функціональному, ситуаційному і процесно-
орієнтованому підходах, оскільки є універсальними.
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Положення ситуаційного підходу вперше знайшли своє відображення 
в наукових працях П. Лоуренсона, Д. Лорша, Дж. Томпсона, П. Блауна. 
Центральним елементом підходу є ситуація (сукупність умов і обставин, 
що створюють певне стан і впливають на підприємство у конкретний час). 
Ситуаційний підхід – спосіб мислення, що розглядає конкретні ситуації, а саме: 
виділення факторів, що створили певну ситуацію і є найбільш впливовими, 
визначення недоліків і переваг, обмежень і наслідків ситуації, обрання 
специфічних прийомів і методів управління для конкретної ситуації [2]. Так, 
ситуація, що виникла на підприємстві, вирішується максимально ефективно, 
оскільки застосовуються лише ті методі, засоби та інструменти управління, 
що найбільше їй відповідають. Таким чином, ситуаційний підхід з одного 
боку, дозволяє швидко прийняти відповідні управлінські рішення та дії щодо 
вирішення ситуації, мінімізувавши негативні наслідки. З іншого – вимагає 
професіоналізму та високої кваліфікації посадових осіб, децентралізації та 
гнучкості організаційні структури. Ситуаційний підхід застосовуватися в 
управлінні підприємствами у комбінації з іншими підходами.

Тривалий час поширеним в діяльності підприємств різних видів 
економічної діяльності залишився функціонально-орієнтований підхід, 
структурною одиницею якого є функція – вид будь-якої діяльності, у тому 
числу управлінської. Зміст підходу полягає у спеціалізації праці і об’єднанні 
працівників у функціональні підрозділи, відділи, служби, які утворюють 
вертикальну структуру управління підприємствами. Структурна одиниця 
функціонує відокремлено, автономно від інших; рівень взаємодії між ними 
визначається поділом праці та обміном матеріальними продуктами; відносини 
в системі бюрократизовані. Управління реалізується за допомогою наказів, 
розпоряджень, дозволів, які переміщуються вертикально, відповідно до 
закріпленої ієрархії. Таким чином, управління відповідно до зазначеного 
підходу являє собою сукупність відокремлених функцій. Впровадження 
функціонально-орієнтованого підходу починається з виділення функцій, які 
визначають структуру, методи, інструменти управління підприємствами. 

Отже, особливостями функціонально-орієнтованого підходу є: 1) вузька 
спеціалізація; 2) орієнтація на діяльність відділів і вище керівництво; 3) 
домінування вертикальних зв’язків над горизонтальними; 4) наявність 
комунікаційних проблем; 5) складність при управління великими обсягами 
інформації; 6) низька прозорість ланцюжка «виробник-продавець-покупець» 
тощо. Все це, а також інформатизаційні та діджиталізаційні процеси в 
суспільстві сприяли тому, що функціонально-орієнтований підхід втратив своєї 
актуальності, оскільки не є гнучким і адаптивним, широко спеціалізованим. 
Підтвердженням цієї думки є підрахунки аналітиків щодо розподілу часу 
взаємодії між підрозділами: 20% витрачається на  виконання роботи, 80% – на 
передачу її результатів до інших структурних одиниць.

Процесно-орієнтований підхід не нове для управління явище. Але 
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інтенсивний розвиток його теоретико-методологічної них засад припав на 80-х 
рр. ХХ ст. Як зазначено в п. 2.3.4 ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління 
якістю. Основні положення та словник термінів» «узгоджені та передбачувані 
результати досягають більш результативно та ефективно, якщо діяльність 
розуміють та нею керують як взаємопов’язаними процесами, які функціонують 
як цілісна система» [3]. Тобто сутність процесного підходу розкривається через 
розуміння підприємства як системи процесів. Первинними стають процеси, 
а не структурні підрозділи підприємства. За цим принципом відбувається 
й проектування організаційної структури управління, зокрема розподіл 
функціональних обов’язків. Процесно-орієнтований підхід на відміну від 
функціонально-орієнтованого також зосереджує увагу на таких категоріях як 
результати, цінності, споживачі, постачальники, якість, ресурси тощо.  

Провідною концепцією процесно-орієнтованого підходу є управління 
бізнес-процесами (ВРМ, Business Process Management), що привернула 
увагу багатьох теоретиків та практиків. Так, в літературі з управління ВРМ 
розглядають як наукову дисципліну про управління, що спрямована на 
удосконалення діяльності підприємства шляхом управління його бізнес-
процесами; як сукупність методів, прийомів та інструментів для виявлення, 
аналізу, перепроектування, виконання та контролю бізнес-процесів 

Враховуючи вищерозглянуте визначення ВРМ, спробуємо визначити 
його основні напрямки. До них належать: 1) виділення та проектування 
бізнес-процесів; 2) методичне забезпечення впливу на бізнес-процеси; 3) 
реалізація бізнес-процесів; 4) аналіз, оцінювання, контроль бізнес-процесів; 
5) удосконалення (оптимізація) бізнес-процесів. 

Таким чином, провівши огляд існуючих підходів до управління, можна 
зробити висновок, що процесно-орієнтований підхід відповідає сучасним 
принципам, а саме: інноваційності, використанню інформаційних технологій, 
гнучкості, швидкості, адаптивності тощо. Тому його впровадження дозволить 
підприємствам роздрібної торгівлі бути конкурентоспроможними у тривалій 
перспективі. 
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ЧОГО ОЧІКУВАТИ РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСУ 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КАРАНТИНУ
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Сфера готельно-ресторанного бізнесу в сучасному світі одна з тих, що 
показувала стабільний щорічний приріст у обсягах та була перспективним 
сектором для розвитку новацій, вкладання інвестицій. Несподіваним шоком 
стала пандемія «коронавірус», яка безжально нанесла нищівний удар по 
класичній туристичній індустрії та сфері гостинності в усьому світі. Швидке 
поширення вірусу означає затягування кризової ситуації, яку вже охрестили 
«бомбою уповільненої дії». 

16 березня 2020 року Кабінет Міністрів оголосив карантин по всі Україні. 
Наступного дня більшість закладів харчування вимушено призупинили свою 
діяльність, що стало ознакою масштабної кризи, з якою вперше зустрілися в 
історії українського ресторанного ринку. 

Раптові нові правила роботи змусили рестораторів миттєво шукати 
способи порятунку. Деякі заклади харчування нарощували власну доставку їжі 
(наприклад, «Китайський Привіт», «Mushlya Cafe», ресторан «Philadelphia»), 
пропонували обмежене обслуговування (McDonald’s McDrive), подарункові 
сертифікати; просили відвідувачів перенести броні, а не скасовувати їх, з 
метою уникнення повернення завдатку тощо.

Слабші, і таких виявилася більшість, – звільнили персонал та повністю 
зупинили роботу закладу. 

На що очікувати гравцям у сфері ресторанного бізнесу після пандемії?
Думки відомих українських рестораторів та експертів розділилися.
За словами Дмитра Борисова, нічого, як раніше вже не буде. Усі ресторани 

повернуться до стадії «стартапа» та будуть пристосовуватися до нових реалій. 
За його прогнозами, процес відновлення ресторанної сфери затягнеться 
від півроку до декількох років. Ситуація стресова, саме тому залишаться ті 
компанії, які покажуть себе більш гнучкими. У підсумку, поступово люди 
почнуть повертатись до звичного стилю життя, адже похід до закладів 
харчування – це можливість отримати просту та доступну радість. При цьому 
доведеться стикнутися з новими моделями споживчої поведінки. 

Ольга Насонова, яка працює у сфері ресторанного консалтингу, вважає, 
що закриються ресторани, які навіть до карантину мали незначні шанси на 
виживання, а відкриються ті, яким на заваді стала пандемія. Таким чином, 
карантин відіграє роль певного санітару, який очистить ринок від слабких 
конкурентів, неефективного менеджменту, маркетингу. 
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На її думку, доставка їжі набуде меншої популярності, але все ж таки 
буде мати попит, оскільки у більшості залишиться страх відвідування 
місць великого скупчення людей. Ця нова модель мислення споживачів, 
породжена коронавірусом, вимагатиме адекватної реакції з боку рестораторів 
– забезпечення певної дистанції між столиками, наявності антисептиків, 
дотримання масочного режиму.

Літо-2020 дало надію на відновлення роботи закладів ресторанного бізнесу. 
Серед вагомих позитивних факторів було введення дозволу на  обслуговування 
споживачів на літніх майданчиках, обмеження перетину кордону, що значно 
вплинуло на збільшення кількості внутрішнього споживача. Проте, закладам, 
які орієнтувалися у переважній більшості на іноземного туриста, довелося 
закритися у перший же місяць літнього сезону.

Півроку пандемії показали, що у майбутньому ресторани зіткнуться з 
такими проблемами: 

1. Більшість щойно відкритих ресторанів можуть просто закрити свої двері 
назавжди. У першу чергу критичною точкою для їх бізнесу буде загальна 
економічна ситуація в країні (масове безробіття, зниження платоспроможного 
попиту населення, підвищення вартості послуг партнерів, оренди тощо). 

2. З такою масштабною кризою ресторанний бізнес стикається вперше, 
тому сценарій посткаратнинного періоду будуть писати фінансово стабільні 
суб’єкти господарювання, з більш креативними ідеями, гнучкішими моделями 
управління, готовими до затяжної кризи та значних ризиків.

3. Персонал. Карантин наніс непоправної шкоди закладам ресторанного 
бізнесу у кадровому забезпеченні. Більшість, не отримавши відповідь щодо 
перспектив поновлення роботи, масово звільнялися, вимушено йшли у 
відпустку власним коштом. Заклади харчування та сфера у цілому втратила 
потужний кадровий потенціал, оскільки працівники працевлаштовувалися у 
інші сфери діяльності, які менше постраждали від карантину.

4. Постачальники, як і інші учасники підприємницького середовища, 
скоротили або зупинили свій бізнес. Ресторанам знову знадобиться час на 
пошук нових постачальників, налагодження партнерських відносин, але 
конкуренція буде набагато більшою.

5. Санітарні вимоги. Після пандемії до закладів харчування будуть 
висуватися більш жорсткіші вимоги щодо санітарних вимог як з боку 
перевіряючих органів, так і з боку споживачів.

6. Маркетинг. «Локдаун» змусив змінювати канали комунікації зі 
споживачами, вишукувати креативніші формати просування продукту та 
послуг. 

Звичайно це лише прогнози, які готують ресторанну індустрію до запеклої 
боротьби в майбутньому. Тим не менше, існуюча криза створила бізнес-кейс 
з багатьма невідомими та нечіткими перспективами.  Рестораторам необхідно 
набратися терпіння навіть після завершення карантину, тому що більшість 
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людей просто не матимуть коштів на дозвілля. 
Це гра, в якій заклади мають грати на виживання, де в кінці залишаться 

найсильніші. 
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