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Украине
Хижинська О. Р.

Перспективи розвитку спелеотуризму та

330

його вплив на економіку країни
10

Чуприна О. О.

Стратегічний підхід до формування

333

міграційної політики
Шевченко О. Б.

Розробка ефективних систем мотивації та

336

оплати праці
Шевчук І. П.

Механізм державного управління бюджетним

340

процесом
Шкарлет С. М.,

Алгоритм визначення стратегічних

Кудряшова К. М.

пріоритетів розвитку лісового господарства

342

України
Шлапак Н. С.

Необхідність проведення маркетингових

346

досліджень в туристичній галузі
Юзвак Є. М.

Позиціонування підприємств готельно-

348

ресторанного бізнесу в системі бізнескомунікацій
Якимчук А. Ю.,

Перспективи розвитку інноваційно-

Навроцький Р. Л.

інвестиційної діяльності

351

Секція 5 ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Абраюкова О. С.

Формування документних ресурсів у системі

355

електронної держави та електронного
урядування
Афтанакі П. Д.

Зберігання документів на електронних

360

носіях: сучасний стан, проблеми та
перспективи
Баклан С.

Деякі теоретичні аспекти класифікації

361

документів
Бездрабко В. В.

Документ, архів і теорія пам’яті Аляйди

364

Ассман
Безубенко А. О.

Діяльність юнацьких бібліотек по

368

задоволенню інформаційних потреб молоді у
сучасному громадянському суспільстві
11

Березовська А. А.

Документ як інформаційний об’єкт і

373

соціальний феномен
Борщенко Є. О.

Новітні технології в організації сучасного

376

документообігу
Боярська А. В.

Задоволення інформаційних потреб, як

380

основа сучасного громадянського
суспільства
Вечерська О. В.

Облік об’єктів культурної спадщини:

383

нормативно-правовий аспект
Головченко М. М.

Розвиток електронного урядування в Україні

387

Голуб О. В.

Історіографія українського архівознавства в

390

радянські часи
Грінберг Л. Ф.

Професійна компетентність як показник

393

якості підготовки кадрів
Данькевич Ю. В.

Організація та охорона праці в

397

інформаційних установах
Дубина Г. В.

Вклад архівістів у розроблення методичних

400

засад діловодства й архівної справи
Івандюк О. А.

Деякі напрями застосування зарубіжного

405

досвіду керування документаційними
процесами в україні
Іванова С. М.

Електронне урядування як форма

408

державного управління
Карпійчук К. В.

Організація контролю за виконанням

411

документів,як основний етап документообігу
Кобиліна Ю. М.

Використання сучасних інформаційних

415

технологій в освітній галузі
Ковшун Н. Е.

Реформування рентних платежів у водному

417

господарстві України

12

Кожина А. В.

Особливості використання сучасних

420

інформаційно-комунікативних технологій в
публічному адмініструванні
Кравченко В. В.

Підходи до трактування поняття

423

«інформація» та їх застосування у сучасній
вітчизняній практиці
Кузьменко Т. Г.

Теоретичні та практичні засади формування

427

компетентності саморозвитку студента в
сучасному громадянському суспільстві
Лєтцева М. А.

Розвиток управлінського документознавства

431

на сучасному етапі та перспективи розвитку
його наукових напрямів
Литвин Н. А.

Окремі аспекти правового регулювання

435

інформаційних відносин у сфері
оподаткування
Матвійчук О. Є.

Медіаосвіта і медіаграмотність як один із

438

напрямів роботи сучасних бібліотек
Мельничук Л. І.

Класифікація і планування робочих місць

441

Микуліна А. І.

Документаційне забезпечення діяльності

444

кадрової служби
Мовчан Ю. О.

Нормативно-методичне регулювання сфери

447

керування документаційними процесами у
діяльності аrma international
Наливайко Ю. В.

До історії вивчення документа у другій

450

половині ХХ ст.: внесок наукового осередку
при центральному державному історичному
архіві України у м. Львові

13

Новицький А. М.

Інформаційні системи як забезпечувальний

454

фактор розвитку громадянського суспільства
Ніколайчук Л. М.

Теоретичні аспекти формування правової та

458

комунікативної культури студентів
нафтогазової справи
Пархоменко Н. А.

Інформаційно-аналітична діяльність як

461

складова інформаційного простору:
правовий аспект
Пірогова М. О.

Документознавча професіологія: умови

465

формування професіоналізму
Писанка Я. В.

Новітні інформаційні технології у

468

діловодстві установ України
Прокопенко М. В.

«Сучасні стандарти забезпечення

471

інформаційних потреб в контексті
становлення українського громадянського»
Руднєва М. Г.

Сучасні геоінформаційні системи

476

Терещенко Л. О.

Сучасний стан управлінського

478

документознавства в Україні: проблеми та
перспективи розвитку
Трач Ю. В.

Нові інформаційні технології та

482

інформаційна культура у глобалізованому
світі
Франчук О. В.

Нормативна документація у веденні

485

діловодства: сучасний стан та перспективи
вдосконалення
Чмир М. С.

Проблеми документаційного забезпечення

486

діяльності органів місцевого самоврядування
в контексті адміністративної реформи в
Україні

14

Шевченко О. В.

Державна архівна служба в системі

490

центральних органів управління
Янчук Ю. В.

Програмна складова інформаційної системи

492

як об’єкт авторського права
Ярош Л. В.

Розвиток освіти як головний елемент

495

побудови громадянського суспільства
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Секція 4
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
час проведення – 13.30 – 15.30

Голова – д-р екон. наук, проф. Солоха Д. В.
Секретар – канд. екон. наук, доц. Ковальова М. Л.

УДК 330.341.1(447)
Бондар І. С., в. о. ректора,
заслужений працівник культури України,
доц. кафедри дизайну середовища,
Київський національний університет
культури і мистецтв
м. Київ, Україна
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В
ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Одним із шляхів розв’язання проблеми доступу сучасних вітчизняних
підприємств до передових технологій, виробничих ресурсів, фінансових коштів, є
розвиток

інноваційної

інфраструктури

регіону,

удосконалення

системи

державного управління інноваційним розвитком, що має подолати цілу низку
фінансових та організаційно-управлінських бар’єрів.
Сьогодні на території України функціонує певна кількість різновидів
організаційних форм інноваційної інфраструктури, таких як технопарки,
технополіси, бізнес-інкубатори, інноваційні центри, тощо. Український досвід
створення технопарків досить унікальний, оскільки згідно з вітчизняним
законодавством технопарк та його учасники не обмежуються територією
розташування, як це прийнято в інших країнах, а можуть утворюватися як
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договірні об’єднання підприємств з метою реалізації інноваційних проектів, що
пройшли відповідну державну реєстрацію в Міністерстві освіти і науки України.
Визнано, що у нашій країні найсприятливіші умови для створення
технопарків і технополісів мають великі міські агломерації (Київська, Харківська,
Дніпропетровська, Одеська, Львівська, тощо), яких вирізняє:
–

потужний науково-технічний потенціал, представлений провідними

науково-виробничими об’єднаннями, академічними і галузевими науководослідними установами, вищими навчальними закладами, що мають високий
рівень наукових розробок і досвід науково-технічного співробітництва із
зарубіжними країнами;
–

наявність значної частки наукомістких підприємств, які зацікавлені у

вдосконаленні технологічних процесів;
–

концентрація банків та інвестиційних фондів, згодних брати участь у

створенні венчурних інноваційних фірм;
–

розгалужене міське господарство та сфера обслуговування, транспорт і

зв’язку.
В умовах фінансового та ресурсного дефіциту орієнтація на максимальне
використання потенціалу існуючої інфраструктури великих міських агломерацій
може

розглядатись

як

передумова

розвитку

нових

форм

інтегрованих

корпоративних структур інноваційного сектору економіки. На відміну від
більшості зарубіжних технопарків, у парках, створених в Україні згідно із
Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності

технологічних

парків»,

фінансування

здійснюється

шляхом

реінвестування коштів, що нараховуються на спеціальні рахунки виконавців
інноваційно-інвестиційних проектів та самих технопарків. Таке фінансування має
здійснюватися за умов спеціального режиму діяльності та розвитку власної
науково-технічної,

дослідно-експериментальної

бази

та

виробничої

інфраструктури (наприклад, за таким режимом працює технопарк «Інститут
електрозварювання ім. Є. О. Патона»).
Досвід діяльності 8 зареєстрованих вітчизняних технопарків свідчить про
певні досягнення в створенні сприятливого клімату щодо інноваційної діяльності
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регіональних підприємств: використання переваг пільгового режиму, за якого
відбувається

інноваційна

діяльність

у

межах

вітчизняних

технопарків;

поліпшення фінансування дослідницько-прикладних розробок, розвитку власної
науково-технологічної

та

дослідно-експериментальної

бази.

Але

чинне

законодавство щодо технопарків залишається недосконалим: відсутні чіткий
механізм і регламентованість терміну розгляду інноваційних проектів, має місце
правова незахищеність проектів, що ускладнює діяльність технопарків і приводе
до тиску з боку контролюючих органів, відвертаючи інвесторів від фінансування
інноваційних проектів. Крім того відповідно до Закону України «Про загальні
засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»,
технопарки і технополіси відносять до спеціальних економічних зон разом із
комплексними виробничими зонами, експертними, транзитними, митними
зонами, тощо, хоча основною метою створення останніх є залучення іноземних
інвестицій, сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами
підприємницької діяльності для формування експорту товарів і послуг, поставок
на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг.
Якщо здебільшого технопарки зорієнтовані на розроблення високих
технологій для великих підприємств, то інноваційну діяльність малих і середніх
підприємств підтримують переважно бізнес-інкубатори та інноваційні центри.
Наприкінці 2006 р. до інфраструктури інноваційної діяльності в Україні належали
1483 небанківські фінансові установи (у т. ч. 1005 кредитних спілок), 404 бізнесцентри,

70

бізнес-інкубаторів, 29

технопарків, 313

лізингових

центрів,

970 інвестиційних та 398 інноваційних фондів і компаній, а також 202 фонди
підтримки

підприємництва,

у

т.

ч.

104

регіональних.

За

даними

Держкомпідприємництва в Україні діє низка інноваційних центрів, засновниками
яких стали як державні (Донецький інноваційний центр), так і недержавні
установи (Інноваційний центр «MAGIC Solutions», м. Харків, Центр розвитку
інновацій, м. Київ) та іноземні організації (Міжнародний центр високих
технологій, м. Київ).
З метою підвищення ефективності функціонування бізнес-інкубаторів,
враховується досвід створеного за ініціативою місцевих органів влади при
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технічному університеті Київського інноваційного бізнес-інкубатору, до складу
якого ввійшли:
– головний центр управління, координаційні центри для забезпечення
співробітництва з міською держадміністрацією;
– самостійні центри, які забезпечують обслуговування інкубованих
фірм;
– безпосередньо фірми.
Інкубовані фірми займаються інноваційним проектуванням та користуються
всіма пільгами, наданими бізнес-інкубатором (пільгові оренда приміщень,
отримання

сервісних послуг тощо). Територіально

вони розташовані в

приміщенні бізнес-інкубатора, проте термін дії їх перебування в складі бізнесінкубатора обмежується 2–3 рр.
Водночас в окремих регіонах України взагалі відсутні деякі інфраструктурні
елементи підтримки інноваційного підприємництва.
У Івано-Франківську в 1996 р. створено Українсько-канадський бізнесцентр, який здійснює головні функції бізнес-інкубатора. Інноваційні бізнесінкубатори діють також при державному університеті «Львівська політехніка»,
Харківському державному політехнічному університеті. Однак слід зауважити,
що переважна за обсягом частина послуг, що надаються такими організаційними
формами, як бізнес-інкубатори, бізнес-центри, не є інноваційними. Якщо надання
в оренду приміщень і устаткування, інформаційно-довідкових, експертноконсультаційних, освітніх та ін. послуг стосується інноваційних проектів, що
запроваджують малі та середні фірми, то вищеназвані форми є елементами
інноваційної інфраструктури. В протилежному випадку бізнес-інкубатори стають
звичайними елементами ринкової інфраструктури. Слід також врахувати той
факт, що такі форми інноваційної інфраструктури, як бізнес-інкубатори та бізнесцентри створено в Україні переважно на донорській основі. За умов закінчення
терміну фінансування за рахунок донорських коштів, відбувається перехід цих
структур на самоокупність, отже ефективність їх роботи знижується.
Водночас в окремих регіонах України взагалі відсутні деякі інфраструктурні
елементи підтримки інноваційного підприємництва. Так, за даними дослідників
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процесу розвитку інноваційної інфраструктури регіонів, технопарків немає у 16
регіонах; відсутні бізнес-інкубатори у Житомирській, Одеській та Черкаській
областях; бізнес-центрів нема у м. Севастополі, і бізнес-центр у Сумській області;
лізингові центри не створено у Закарпатській, Запорізькій та Харківській областях
тощо.

УДК 005.6: [338.483.13:392.72]
Русавська В. А., канд. істор. наук, проф.,
декан ф-ту магістерської підготовки,
Київський національний
університет культури і мистецтв
м. Київ, Україна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГОСТИННОСТІ: ДО
ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан економіки України, її інтеграція до світового господарства
зумовлює

необхідність

підвищення

конкурентоспроможності

підприємств

вітчизняної гостинності, де однією з основних умов виступає якість, яка
формується під впливом активного прагнення підприємств до впровадження
іноваційних технологій, використання творчого потенціалу персоналу, вивчення
вимог внутрішнього і міжнародного ринків та потреб різноманітних категорій
споживачів.
Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя,
економічної, соціальної і екологічної безпеки. Тому якість стає однією із
основоположних категорій, що визначають спосіб життя, економічну та соціальну
основу для успішного розвитку людини і суспільства.
Якість продукції та послуг належить до числа найважливіших критеріїв
функціонування

підприємств

гостинності:

«якість

відображає

сукупність

властивостей продукції, послуг, що зумовлюють ступінь їх придатності
задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення» [2, с. 11].
Управління якістю продукції та послуг є однією з основних складових
управління підприємством, спрямованих на досягнення його цілей, пов’язаних з
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підвищенням ефективності виробництва продукції та послуг, де управління
якістю є скоординованою діяльністю щодо формування політики та встановлення
цілей у сфері якості. «Під управлінням якістю продукції (послуг) розуміють дії,
що здійснюються під час її розробки, виробництва (надання) або реалізації
(споживання) з метою формування, забезпечення та підтримання заданого рівня
якості» [2, с. 97].
Управління

якістю

конкурентоспроможності

є

основним

будь-якого

засобом

досягнення

підприємства.

Як

та

підтримки

будь-який

процес

управління, управління якістю здійснюється шляхом реалізації управлінських
функцій. Для побудови концепції управління якістю особливе значення має
процесний підхід до управління як один з підходів, що розглядаються в теорії
менеджменту – управління якістю. «Сучасне управління якістю виходить з того,
що діяльність з управління якістю не може бути ефективною після того, як
продукція виготовлена… Це зумовлює важливість забезпечення якості на всіх
етапах виробництва продукції та надання послуг» [1, с. 358].
Такий підхід дозволяє організувати і представити управління якістю як
безперервний ланцюг логічно взаємопов’язаних функцій, що впливають на
виробництво з метою забезпечення якості. Тому концепція якості розглядає
управління якістю, як безперервний процес впливу на виробництво шляхом
послідовної реалізації логічно взаємопов’язаних функцій – прогнозування та
планування якості продукції та послуг; оцінка й аналіз якості продукції та послуг;
контроль якості продукції та послуг; стимулювання якості продукції й послуг та
відповідальність за неї. Кожна з функцій являє собою поєднання споріднених або
близьких за змістом завдань поліпшення якості продукції та послуг, які
диференціюються за стадіями життєвого циклу та рівнями управління, при цьому
конкретизуються та відображаються їх особливості.
На сучасному етапі розвитку суспільства, роль якості зростає, і потребує
швидкого реагування науковий керівників підприємств на зміну впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища, що призводить до розширення функцій
управління якістю. Тому на підприємстві формується внутрішньоорганізаційна
ієрархія управління якості, яка наочно демонструє зв’язок якості із загальною
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ефективністю

його

діяльності,

тобто

співвідношенням

між

досягнутим

результатом і використаними ресурсами. Підприємства, що виробляють та
реалізують високоякісну продукцію та послуги, отримують конкурентні переваги
та завдяки цьому поліпшують загальні результати своєї діяльності.
Одним із чинників впливу на якість є необхідність постійного виконання
вимог стандартів для забезпечення конкурентних позицій на ринку продукції та
послуг. Конкурентоспроможність розглядається як «здатність підприємства до
ефективної господарської діяльності для досягнення конкурентних переваг та
забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку» [2, с. 33].
Тому існує тісний взаємозв’язок між якістю та конкурентоспроможністю, від
якої залежить місце вітчизняних підприємств гостинності на ринку продукції та
послуг. Вдосконалення якості продукції та послуг є одним із основних напрямів
підвищення ефективності як суспільного виробництва в цілому, так і діяльності
окремого підприємства гостинності, в т. ч. за рахунок науково обґрунтованих
підходів до управління якістю продукції та послуг.
Управління якістю продукції та послуг здійснюється на основі державних,
міжнародних, галузевих стандартів і стандартів окремих підприємств гостинності.
Державна стандартизація виступає засобом захисту інтересів суспільства і
конкретних

споживачів продукції

та

послуг

підприємств

гостинності

і

розповсюджується на всі рівні управління. Стандарти визначають порядок і
методи планування підвищення якості продукції та послуг на всіх етапах їх
життєвого циклу, встановлюють вимоги до методів і засобів контролю та оцінки
якості.
В управлінні якістю важливе значення має сертифікована система управління
якістю, що є гарантією високої стабільності та стійкості якості продукції та
послуг. Сертифікація продукції, що випускається або послуг, які надаються,
дозволяє забезпечити конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках [3].
Конкурентоспроможність продукції (послуги) виступає як сукупність
властивостей, що відображає ступінь задоволення конкретної потреби у
порівнянні з репрезентованою на ринку аналогічною продукцією (послугою) та
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визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати вагомі
переваги над продукцією (послугою) інших виробників. Конкурентоспроможність
являє собою потенційну можливість продукції (послуги) бути успішно
реалізованою на ринку» [2, с. 33]. Тому якість – важливий складовий елемент
конкурентоспроможності продукції та послуг.
Підвищення якості продукції та послуг здійснює істотний вплив на
інтенсифікацію

економіки,

конкурентоспроможність

вітчизняних

закладів

гостинності і життєвий рівень населення.
Таким чином, управління якістю є однією з основних складових управління
підприємством, яка спрямована на досягнення його цілей, пов’язаних з
підвищенням ефективності виробництва продукції та послуг. Для підвищення
конкурентоспроможності підприємства важливе значення набуває управління
якістю, де серед основних її критеріїв визначені – орієнтація на споживача,
процесний підхід, постійний пошук нових прийомів і методів управління
діяльністю,

роль

керівництва

у

проведенні

політики

якості,

розвиток

партнерських відносин з іншими підприємствами, пошук нових можливостей
вдосконалення загального управління якістю.
Проблема забезпечення і підвищення якості продукції та послуг актуальна
для всіх підприємств, в т.ч. вітчизняних підприємств гостинності, а від її
вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки.
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній час стає дуже актуальним питанням документаційного
забезпечення

діяльності

підприємства

є

впровадження

електронного

документообігу в діяльність державних та приватних підприємств. Розвиток
суспільних

відносин

вимагає

розроблення,

вдосконалення

та

оновлення

нормативно-правової бази України, створення спеціальних юридичних норм та
правил регулювання сфери інформаційних правовідносин.
Документообіг на підприємстві є системою,що матеріалізує процеси збору,
перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та
прийняття рішень, контроль за їх виконанням. Пов’язуючи цей процеси з
доступом до публічної інформації,можна сказати, що це є ефективним засобом
забезпечення інформування та доступу до інформації фізичними та юридичними
особами, а отже, сприяє прозорості та ефективності діяльності підприємств
[1, c. 37].
Серед сучасних наукових досліджень, в яких започатковано аналіз цієї
проблеми, слід відзначити праці Д. В. Дубова та С. В. Дубової, А. В. Гречко,
Г. Г. Асєєва, Л. Філіпова, Н. Б. Зінов’єва, Н. Н. Кушнаренко, Г. М. ШевцовоїВодки, М. С. Слободяника, П. Отле.
Для чіткості подальшого викладу зазначимо, що під поняттям «електронний
документ» розумітимемо документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, серед яких обов’язкові реквізити документа. Електронний
документообіг (обіг електронних документів) –сукупність процесів створення,
опрацювання, відправлення, передавання, одержання, зберігання,використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки
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цілісності і в разі необхідності – з підтвердженням факту одержання таких
документі. [2, c. 32].
Актуальним питанням удосконалення процесів у менеджменті приватних і
державних підприємств є прискорення та впорядкування обміну між суб’єктами
відносин важливою інформацією, які зазвичай подаються у вигляді документів.
Одночасно з цим, важливою умовою для створення ефективних механізмів
комунікативної

взаємодії

суб’єктів

управління

та

суспільних

груп

є

інформатизація цих документаційних процесів.
Одним із напрямів реалізації даної взаємодії є впровадження систем
електронного документообігу. Системи електронного документообігу (СЕД) – це
складний комплекс технічних і організаційних рішень, які сприяють збереженню і
раціональному використанню людських ресурсів і підвищенню ефективності
управління потоками корпоративних документів та інформації.[3, c. 112].
СЕД повинна бути побудована таким чином, щоб кожному документу, який
характеризується сукупністю структурованих даних, було створене ефективне:
просування, опрацювання, відправлення й зберігання. Головне завдання СЕД – це
організування раціонального руху, опрацювання та збереження електронних
документів, організування їх пошуку як по атрибутах, так і за змістом [4, c. 301].
СЕД мають низку переваг перед традиційним документообігом на
підприємстві,серед

яких

найважливішими

є

вирішення

проблеми

централізованого слідкування за рухом документів в реальному масштабі часу,
висока компактність архіву, економія паперу та висока швидкість пошуку і
одержання інформації.
До системи електронного документообігу ставляться такі основні вимоги:
масштабоємність, розподіленість, модульність та відкритість. Масштабоємність
потрібна для того, щоб система могла підтримувати будь-яку кількість
користувачів (здатність системи нарощувати потужність визначалася потужністю
відповідного програмного забезпечення). Архітектура систем документообігу
повинна підтримувати взаємодію розподілених майданчиків для роботи з
документами в територіально розподілених організаціях. Також система має
складатися з окремих,інтегрованих між собою, модулів.
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Модульність потрібна на той випадок, якщо користувачеві системи не
потрібно відразу впроваджувати усі компоненти системи документообігу, або
спектр завдань установи вужчий, ніж весь спектр завдань документообігу. І,
нарешті, система повинна мати відкритий інтерфейс для можливого подальшого
опрацювання та інтеграції з іншими розподіленими системами.
Розглянемо основні функціональні можливості СЕД, що впроваджені в
діяльність установи:
Таблиця 1
Функціональні можливості систем електронного документообігу
Функції

Зміст

Реєстрація документів

Можливість ведення журналів реєстрації та обліку
документів, номенклатури справ

Контроль виконання

Ведення стану виконання, перенесення терміну
виконання, зняття завдань з контролю згідно із
звітами, результати виконання завдань

Маршрутизація
об’єктів
документообігу

Маршрутизація реєстраційних та контрольних
карток, електронних версій документів, звітів щодо
виконання контрольних завдань

Колективна робота

Ведення електронних версій документі

Пошук

Пошук об’єктів документу за атрибутами чи
повнотекстовий пошук документів

Звітність

Аналіз виконаних завдань, статистичні та
аналітичні показники роботи системи

Адміністрування

Управління технологічними процесами,
налагодження системи, розмежування повноважень
між співробітниками

Але на сьогоднішній день досі не вирішена низка проблем, що заважають
повноцінному впровадженню СЕД в діяльність державних та приватних установ:
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 невідповідність
документообігом,

українських

законів,

європейським

пов’язаних

вимогам.

Варто

з

електронним

зазначити,

що,

наприклад, Закон України «Про електронний цифровий підпис» чітко не
визначає силу такого підпису перед рукописним варіантом, що значно
ускладнює розвиток СЕД і не забезпечує розвиток та швидкий
позитивний ефект від впровадження систем [5, c. 45];
 складності, пов’язані з одночасним підписуванням паперового та
електронного документа, шо спричиняє ще більше проблем. Слід
розуміти, що метою впровадження СЕД є не повне викорінення
паперових документів, а можливість роздрукування лише останньої
підписаної версії, що покращить функціонування підприємства та значно
зменшить кількість використаного паперу;
 проблеми захисту електронних документів при їх зберіганні, що можуть
виникнути, якщо не забезпечено захист від внесення навмисних чи
випадкових змін у зміст вже підписаного документу. Не варто давати
можливість усім працівникам мати доступ до документів, які не межують
з їх посадовими обов’язками, обмеживши їх права доступу до архіву;
 необхідність реформування роботи персоналу, що, при різкому переході
до

електронного

документообігу,

може

призвести

до

зниження

ефективності праці співробітників служб діловодства в установі чи
підприємстві. В свою чергу, поступовий перехід до автоматизації
документаційних процесів потребує додаткового навчання всіх членів
колективу та значних фінансових витрат.
Зазираючи

в

майбутнє,

уже

сьогодні

можна

стверджувати:

лише

застосування технології електронного безпаперового документообігу у змозі
забезпечити швидкий цілісний обмін документами, що ведеться за єдиними
оптимальними правилами й регламентами, об’єднує всі типи документів та
скеровується єдиною діловодною службою підприємства.
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Однак, в той же час важливо розуміти, що перед впровадженням СЕД у
роботу підприємства необхідно виважено оцінити готовність всіх суб’єктів
прийняття рішень до нових інформаційних технологій.
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РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційне суспільство є сучасним станом цивілізаційного розвитку,
сутність якого полягає у збільшенні масштабів створення, накопичення, передачі,
обробки і використання інформації, перетворенні інформації і знання на
продуктивні сили суспільства. Необхідним наслідком інформатизації суспільства
як соціальної системи стає інформатизація всіх його підсистем, у т. ч. інституту
освіти. У соціальному контексті даний інститут є одним з важливих чинників
формування і розвитку як окремих суспільних індивідів, так і суспільства загалом.
У цій ситуації досягнення стратегічної конкурентної переваги ВНЗ
забезпечується за рахунок впровадження інновацій в освітній та науководослідний процес, що стало прописною істиною в ринковій економіці, і вибору
специфічної для кожного з них стратегій розвитку. У сформованій ситуації
необхідність підвищення та розвитку професійної підготовки персоналу стає
необхідною умовою ефективного функціонування ВНЗ [1].
Розгляд даного питання позначився в результаті аналізу тенденцій
управління та розвитку персоналом протягом останніх десятиліть (А. С. Афонін,
В. Р. Веснін, Д. Кенеді, А. А. Кримов, В. В. Кафідов та ін.).
Зазначеними авторами охоплено широке коло наукових проблем даної
сфери. Однак, не до кінця вирішені питання підвищення кваліфікації та
професійних навиків трудового ресурсу в сучасних умовах інтенсивного
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при реалізації
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освітніх послуг. Рішення зазначеної проблеми потребує здійснення комплексного
підходу до вивчення понять «ІКТ освітнього процесу, підвищення кваліфікації
персоналу» та розробки механізмів підвищення кваліфікації персоналу шляхом
використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також визначення їх
впливу на рівень конкурентоспроможності в галузі вищої освіти України, що і
визначило мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження [2].
Мета роботи – розробка механізму підвищення кваліфікації персоналу у
ВНЗ за рахунок впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
для реалізації освітніх функцій.
Предмет дослідження – механізм підвищення кваліфікації персоналу у ВНЗ
за рахунок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для
реалізації освітніх функцій.
Об’єкт дослідження – процеси підвищення кваліфікації персоналу у ВНЗ
для реалізації освітніх функцій.
У зв’язку зі складною соціально-економічною та політичною обстановкою в
Україні, організація навчального процесу 2014–2015 рр. в ДонНУ була під
загрозою зриву і вимагала швидкої реакції. У сформованій ситуації виникла
необхідність вдосконалення інформаційного забезпечення освітнього процесу,
який би враховував сформовані умови.
У результаті була реалізована схема використання дистанційної форми
навчання в інтеграції з корпоративним порталом Microsoft Office 365 та
програмним забезпеченням дистанційного навчання Moodle, функціональні
можливості яких дали можливість ефективно організувати навчальний процес [3].
Факультет математики та інформаційних технологій одним з перших почав
використовувати цю платформу для дистанційного навчання. Своїм позитивним
досвідом сприяв залученню інших факультетів до використання Moodle.
Тенденцію нарощування кількості користувачів можна побачити на діаграмі
(рис.1).
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Рис.1. Статистика використання Moodle за період з 03.11.14 по 03.04.15
Яка б методологія ні використовувалася при впровадженні автоматизованої
інформаційної системи, зокрема і інформаційної системи дистанційної освіти, в
календарному плані проектних робіт завжди повинен бути присутнім пункт про
проведення навчання кінцевих користувачів роботи з системою [4].
Саме тому у реалізації концепції вдосконалення освітнього процесу ВНЗ
використовується механізм підвищення кваліфікації педагогічного та навчальнодопоміжного персоналу (рис.2).
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Рис. 2. Схема навчанняизначення
та підвищення
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У

Донецькому

національному

університеті

навчання

проходили

педагогічний та навчально-допоміжний персонал.
Термін навчання базовим, основним навичкам використання платформи
дистанційної освіти Moodle коливався в межах від одного до трьох місяців.
Слабкою стороною умов, що надавались стало відсутність якої-небудь
матеріально-технічної бази.
2. Затвердження бюджету.
У зв’язку зі складною соціально-політичної та економічної обстановкою,
яка склалась у 2014 р., ВНЗ не міг дозволити собі додаткових статей витрат на
заробітну плату зовнішніх тьюторів і купівлю відповідної матеріально-технічної
бази. Виходом з цієї ситуації стало використання власних співробітників, зокрема
з факультету математики та інформаційних технологій, консультантами для
персоналу і використання особистої техніки.
3. Формування робочої групи.
Формування схеми інформаційної взаємодії учасників робочої групи
(ректор університету – начальник відділу дистанційного навчання та вебтехнологій – декани, завідувачі кафедр – співробітники відділу кадрів – групи,
сформовані із співробітників кожного факультету – педагогічний та навчально
допоміжний персонал) [5].
4. Підготовка нормативної документації.
В рамках дослідження були розроблені рекомендації щодо роботи з
платформою дистанційної освіти Moodle Донецького національного університету.
5. Робота з персоналом та оцінка якості знань.
Робота

з

персоналом

в

Донецькому

національному

університеті

проводилась в вигляді курсів підвищення кваліфікації.
Створений і опублікований навчальний курс є успіхом і вважається високим
рівнем підготовки викладача.
Цей етап є дуже важливим, щоб після навчання чергової групи скорегувати
дану процедуру для наступних груп.
Запропоновані в рамках дослідження рекомендації з реалізації механізму
підвищення кваліфікації педагогічного та навчально-допоміжного персоналу
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дозволять ефективно поєднати педагогічну освіту і освіту в галузі нових
інформаційних технологій, та забезпечити прорив у створенні нового освітнього
середовища в ВНЗ.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК
В Україні розвиток інтеграційних процесів гальмується незбалансованим і
нераціональним розвитком окремих галузей і сфер, які входять до складу
агропромислового комплексу. Неспівпадіння інтересів державних органів влади з
інтересами сільгоспвиробників зумовило різке підвищення цін на промислову
продукцію, продукцію будівельного комплексу, дисбаланс між планами
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виробництва

і

матеріально-технічного

забезпечення.

Все

це

послабило

інтеграційні процеси, а в окремих випадках призвело навіть до дезінтеграції.
Державне регулювання розвитку АПК реалізовується через фінансову
підтримку цього сектора економіка, особливо тих заходів, що мають важливе
значення для розвитку сільського господарства і не можуть бути профінансовані
власними коштами аграрних підприємств або за рахунок кредитів комерційних
банків [6, с. 265]. Позитивної динаміки вона набула лише в 2000 р. Постійне
зростання обсягів виділених асигнувань спостерігалося до 2008 р., коли Україна
набула статусу члена Світової організації торгівлі [3, c. 184]. Відповідно розподіл
державної підтримки сільського господарства став здійснюватися за видами
«скриньок». В Україні від 75 до 80 % сукупної підтримки приходиться на
програми «жовтої скриньки», на «зелену» – відповідно 20–25 %. У країнах світу з
розвиненим сільськогосподарським виробництвом це співвідношення абсолютно
зворотне. Так, в Австралії на програми, що звільнені від зобов’язань щодо
скорочення, тобто «зелені» та розвитку, направляється 91 % коштів держави, у
США – 78 %, країнах ЄС – 59 %, Бразилії та Канади – по 53 % [5].
Впродовж останніх р. бюджетні кошти виділяються у недостатній кількості,
що є вкрай негативним. На фінансування заходів у агропромисловому секторі із
держбюджету спрямовуються мізерні суми, зокрема на рівні 1,5–3 % від
загальних видатків. У 2014 р. держава виділила агропромисловому комплексу 6,8
млрд. грн., що на 19 % менше минулорічного фінансування. Потрібно відмітити,
що в бюджеті Європейського Союзу на сільське господарство, розвиток села та
підтримку фермерства спрямовується 40 % видатків і це при тому, що АПК ЄС
генерує усього 1,22 % його валової продукції, а українські аграрії – 10 % валового
продукту країни [2].
Варто зазначити, що зменшення зазнали практично всі статті видатків, проте
на програми «Створення Державного земельного банку» та «Фінансова підтримка
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» зовсім не виділялося
коштів. Однак, в 2013 р. передбачено фінансування нової програми – «Фінансова
підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК» у розмірі 9,2
млн. грн. Все це є свідченням формального підходу до державного регулювання.
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У 2015 р. на підтримку малого та середнього бізнесу, фермерства та
створення кооперативів в Україні вдалося залучити близько 10 млрд. грн. а також
державою виділено 300 млн. грн. бюджетних коштів на компенсацію ставок за
кредитами, що дозволило 3600 малих та середніх виробників отримати пільгове
кредитування на суму 7,8 млрд. грн. Частково фінансову підтримку дрібні
підприємства отримують від Аграрного фонду, якому в бюджеті на 2015 р.
виділили 7,2 млрд. грн. Крім того, було розпочато та реалізовувалось біля
15 проектів міжнародної допомоги на суму майже 2 млрд. грн. [4]. Проте цих
коштів вистачить не всім.
Нині існує Державна цільова програма розвитку українського сільського
господарства, в якій передбачено збільшення фінансування програм «зеленої
скриньки», відповідно, скорочення програм «жовтої скриньки», що збігається з
вимогами СОТ. Починаючи з 2010 р. заходи «жовтого кошика» практично не
збільшувалися, в той час як заходи «зеленого кошика» з 2012 р. почали стрімко
зростати та продовжили цю тенденцію і до сьогодні.
Зважаючи на вищесказане, для ефективного розвитку АПК необхідним та
надважливим постає необхідність не лише впорядкування, а й розширення
фінансової підтримки агросектору, у першу чергу, за рахунок розширення
програм «зеленого кошика». Крім того, потребують перегляду взаємовідносини
органів управління та аграріїв в рамках відновлення довіри, залучення прозорості
розподілу бюджетних асигнувань, повноцінності та цілеспрямованості їх
використання. Враховуючи це, державне регулювання АПК має бути гнучким,
прозорим та відповідати його потребам і інтересам.
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РОЛЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ
РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
У вирішенні соціально-економічних питань значну роль грає бюджетноподаткова політика, яка займається регулюванням надходжень до бюджету та
урядовими витратами.
Бюджетно-податкову політику ще називають фіскальною. Неефективна
фіскальна політика сприяє погіршенню економічного становища країни та
стримує економічний розвиток. І навпаки, ефективна фіскальна політика
призводить до стабілізації економіки, забезпечує зайнятість населення та знижує
темпи інфляції.
Фіскальна політика може бути двох видів: автоматичною (недискреційною) та
дискреційною.
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Якщо уряд запроваджує автоматичну зміну податків та державних витрат, то
це – недискреційна фіскальна політика.
За дискреційною політикою держава регулює ставки податків і змінює
трансфертні програми та державні закупівлі.
Порушення

фіскальної

стабільності

та

макроекономічної

рівноваги

призводить до економічного падіння.
Для досягнення макроекономічної рівноваги уряд може застосовувати
стимулюючу або стримуючу фіскальну політику.
Якщо економіка країни знаходиться в рецесії, то уряд проводе стимулюючу
політику. В цьому випадку необхідно стимулювати сукупний попит та/або
сукупну пропозицію, за допомогою таких заходів як: зниження податкові ставки,
збільшення виплат з бюджету, підвищення державних закупівель.
У період економічного підйому держава застосовує стримуючу фіскальну
політику. До неї входить: підвищення податкової ставки, скорочення державних
витрат та трансфертних програм. Така політика призводить до скорочення
сукупного попиту та/або сукупної пропозиції, але дає можливість знизити темпи
інфляції і поповнити державний бюджет.
До основних інструментів бюджетно-податкової політики відносяться
державні витрати і податки. Склад і структура податкової системи та видатків
бюджету характеризують напрями бюджетно-податкової політики.
Представники економічних шкіл пропонують різні підходи стосовно методів
проведення бюджетно-податкової політики.
Прихильники кейнсіанської теорії доводять, що головним інструментом
регулювання економіки є податки. Засновник кейнсіанства, вчений-економіст Дж.
Кейнс, з метою стимулювання сукупного попиту та підвищення економічного
зростання пропонував зменшити податки.
Монетаристи дотримувалися точки зору, що саме податки впливають на
грошовий обіг.
Представники теорії економіки пропозиції вважають податки головним
фактором підвищення економічної діяльності і стимулювання інвестиційних
процесів в країні. Зниження податкового тягаря спричиняє зростання сукупного
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попиту та сукупної пропозиції, збільшуються заощадження населення і обсяги
виробництва.
У Податковому кодексі України [1] зазначено правові норми з питань
оподаткування, які встановлюють взаємовідносини сторін. Податкові ставки та
пільги встановлюються і скасовуються Верховною Радою України. Уряд реалізує
бюджетно-податкову політику і може змінювати ставки оподаткування та норми
видатків. Зміни у бюджетно-податковій політиці впливають на нагромадження
грошових ресурсів для фінансування соціальної сфери на економічні процеси в
середині країни та за її межами.
Для

стимулювання

економічного

зростання

необхідно

реформувати

податкову систему. Реформування податкової системи буде сприяти розвитку
соціально-орієнтованої ринкової економіки та її стабільності.
Останнім часом у світі спостерігається тенденція до зниження податку на
прибуток. Німеччина – з 25 % до 15 %, Канада – з 22,1 % до 19,5 %, Данія – з 28 %
до 25 %, Албанія з 20 % до 10 %, Грузія – з 20 % до 15 %, Боснія і Герцеговина – з
30 % до 10 %, Чехія – з 24 до 19,5 %, Македонія – з 12 % до 10 % [2]. В Україні,
ставка податку на прибуток у 2016 р. залишилася на рівні 2015 р. – 18 % [3].
У 2017 р., в Україні планується зниження податкової ставки з 18 % до 17 % [4].
Таким
допоможе

чином,
у

державне

забезпеченні

регулювання

бюджетно-податкової

макроекономічної

стабільності,

політики
збільшенні

інвестиційних ресурсів, пом’якшенні впливу циклічних коливань.
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ПОЛІТИКА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Ефективне функціонування національних господарств потребує вкладення
капіталу. Припливу іноземних інвестицій в світовому масштабі сприяє розвиток
міжнародних економічних відносин.
Іноземні інвестиції мають високу ефективність, сприяють впровадженню
нових досягнень технологій, розвитку конкуренції, покращенню платіжного
балансу, процесу розширеного відтворення, стимулюють накопичення капіталу,
підвищують економічний розвиток країн.
Міжнародними інвестиціями вважаються інвестиції, які передбачають участь
в інвестиційному процесі суб’єктів з різних країн. Для них характерним є:
 довгостроковий період вкладення інвестиційних ресурсів;
 залучення до виробничого процесу;
 контроль об’єкту інвестування;
 прибутковість.
Відповідно до закону України «Про режим іноземного інвестування» до
іноземних

інвестицій

відносяться цінності,

що

вкладаються

іноземними

інвесторами в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання доходу або
досягнення соціального ефекту [1].
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Закордонні інвестори мають можливість вкладати інвестиційні ресурси в
різних формах:
 створення підприємств зі 100 % іноземним капіталом;
 залучення

зарубіжного

капіталу

у

функціонуванні

українських

підприємств;
 набувати право власності на користування землею і природних ресурсів;
 право на придбання рухомого чи нерухомого майна, яке не заборонене
українським законодавством.
Інвестиції можуть бути прямі, якщо вільні ресурси вкладаються з метою
отримання прибутку і управлінського контролю над об’єктом інвестування або
портфельні, коли вкладений капітал в іноземні цінні папери дає право тільки на
отримання дивідендів та позбавляє контролю.
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) найбільш поширені і займають значну частину
в обсязі міжнародного капіталу. Особливо ПІІ мають важливе значення для країн,
що розвиваються.
Для економіки України, яка має недостатні обсяги внутрішніх накопичень,
залучення іноземного капіталу має важливе значення. Іноземні інвестиції
допоможуть створенню нових робочих місць, збільшенню обсягів капіталу та
виробленої продукції і надходжень податків до бюджету.
Розвитку ринку міжнародних інвестицій сприяє лібералізація міжнародного
інвестиційного простору, розроблення та впровадження універсальних норм, що
зміцнює інвестиційне співробітництво.
Інвестиційна привабливість країни визначається за трьома показниками:
економічні, соціальні та політичні умови.
Іноземних інвесторів приваблює створення вільних економічних зон,
приватизація державної власності, пільгове оподаткування.
За показниками оподаткування та реєстрації прав власності Україна в
минулому р. поліпшила свої позиції на 25 пунктів. За рейтингом легкості ведення
бізнесу позиції підвищилися на 16 пунктів [2].
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Україна інтегрована у світове господарство і є привабливою для інвестицій.
За рейтингом інвестиційної привабливості країн світу Україна зайняла 89 місце у
2015 р., що на 20 позицій вище, ніж у 2014 р. [2].
За даними Держстату на 01.07.2015 в економіку України обсяг прямих
іноземних інвестицій склав 42,851 млрд. дол. Інвестиції в Україну надійшли із 133
країн світу: країни ЄС, Кіпр, РФ, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди,
Австрія, Віргінські Острови, Франція, Швейцарія, Італія та ін.
Інвестиційні ресурси були спрямовані в розвинуті економічні сфери:
 промисловість;
 будівництво;
 оптова та роздрібна торгівля;
 інформація та телекомунікації;
 сільське, лісове та рибне господарство;
 ремонт автотранспортних засобів;
 транспорт; складське господарство;
 поштова і кур’єрська діяльність;
 операції з нерухомим майном.
На підприємства промисловості надійшло 31,5 % від загального обсягу
прямих іноземних інвестиції в Україну, до установ фінансової і страхової
діяльності – 25,9 %.
Привабливий інвестиційний клімат покращує іноземне інвестування в системі
міжнародних економічних відносин. В Україні іноземним інвесторам надаються
однакові умови з українськими інвесторами. Сьогодні підписано більш ніж
70 міжурядових угод які допомагають розвитку інвестиційної діяльності, створено
необхідні сприятливі умови.
Підсумовуючи

вищесказане,

можна

стверджувати,

що

привабливий

інвестиційний клімат в Україні допоможе активізувати процес залучення
іноземних інвестицій в країну, збалансувати українську економіку, зміцнити
банківську і фінансову системи, стабілізувати курс національної валюти, буде
сприяти подальшому розвитку виробничого сектора та інфраструктури.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
В Україні діє розгалужена система санаторно-курортних закладів,
представлена

санаторіями

і

пансіонатами

з

лікуванням,

санаторіями-

профілакторіями, будинками, пансіонатами і базами відпочинку, дитячими
оздоровчими таборами (табл. 1).
Санаторно-курортні заклади України, 2010 р.
Таблиця 1.

Тип закладу

Санаторії

Кількість
закладів,
об’єктів

Кількість
місць, тис

Чисельність
оздоровлених, тис

471

131

1419

з них дитячих

171

33

274

Пансіонати з
лікуванням

52

12

131

Санаторії-

269

21

236
43

профілакторії
Будинки і
пансіонати
відпочинку

302

64

410

Бази та інші
заклади
відпочинку

1969

234

1273

Заклади 1–2
денного
перебування

47

4

17

Дитячі оздоровчі
табори

18363

226

2043,6

з них заміських

702

184

524,9

На дані заклади покладено 2 основні функції: організація реабілітаційного
та профілактичного лікування і організація рекреаційного процесу, що,
передусім, полягає у розміщенні та харчуванні туристів. За цією ознакою їх
можна поділити на лікувальні та оздоровчі. В Україні переважають оздоровчі
санаторно-курортні заклади.
Як правило, санаторно-курортні заклади розміщуються в районах, які
мають природні лікувальні ресурси (сприятливий мікроклімат, чисте повітря,
бальнеологічні та пелоїдні ресурси і т. ін.). Саме такі ресурси сконцентровані на
приморських та гірських територіях. Цим пояснюється безперечне лідерство АР
Крим (17,8 % українських санаторно-курортних та оздоровчих закладів ),
Одеської (13,5 %), Херсонської (7,5), Миколаївської (5,2), Львівської (4,0)
областей. Значна кількість даних закладів розташована в індустріально
розвинених

регіонах:

Донецькому

(11,8

%),

Дніпропетровському

(5,2),

Запорізькому (6,4), які мають значний попит на рекреаційні послуги. Ці ж
регіони, а також Київська, Миколаївська та Харківська області мали найбільшу
кількість місць в закладах даного типу.
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Значну питому вагу в структурі послуг сфери охорони здоров’я мають
санаторно-курортні послуги. Надають їх санаторно-курортні заклади, які діють у
передбаченому законодавством порядку.
Курорт – освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення,
що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їхньої експлуатації будівлі,
споруди з об’єктами інфраструктури, використовується з метою лікування,
медичної реабілітації, профілактики захворювань, рекреації і підлягає особливій
охороні.
Землі оздоровчого призначення, на яких влаштовують курорти, називають
лікувально-оздоровчими місцевостями.
Санаторно-курортні заклади – розташовані на територіях курортів заклади
охорони

здоров’я,

профілактичних

які

і

забезпечують

реабілітаційних

надання

послуг

із

громадянам

лікувальних,

використанням

природних

здійснюється

санаторно-

лікувальних ресурсів.
Організація

обслуговування

на

курортах

курортними закладами різних форм власності, створеними в установленому
законодавством України порядку, і спрямовується на забезпечення умов для
повноцінного лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань
шляхом прийняття громадянами лікувальних процедур, а також забезпечення
належних умов їх проживання, харчування, одержання культурно-побутових
послуг.
Курортний

готель

(spa-hotel)

–

спеціалізуються

на

прийомі

і

обслуговуванні туристів, які прибули з метою відпочинку, оздоровлення на
тривалий період.
Ці готелі типові для курортних центрів різного профілю функціонування.
Профіль курорту (морський, гірськолижний, кліматичний та ін.) в значній мірі
визначає обсяг, типи послуг, режим функціонування.
Курортні готелі у відповідності з функцією відпочинку і оздоровлення, що
надаються упродовж тривалого часу, розташовуються у невеликих поселеннях із
недостатньо розвиненою соціальною туристичною інфраструктурою, окрім
послуг проживання надають значно більший перелік послуг у порівнянні з
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іншими типами готелів: послуги елементарного медичного обслуговування,
спортивно-оздоровчі, харчування, розваг, пізнавального туризму та ін. Особливе
значення в експлуатації курортного готелю надається організації дитячого
відпочинку. Для надання послуг у готелях функціонують кабінети медичного
нагляду, інгаляції, масажу, спортивно-тренажерні зали, зали для занять
лікувальною фізкультурою, різні типи підприємств громадського харчування,
кінозал, солярій, басейни оздоровчого та лікувального плавання, прокату
спортивного одягу й інвентарю та ін.
У архітектурі курортних готелів використовуються оригінальні форми, що
ярусами лоджій, галерей, відкритих майданчиків зливаються з навколишнім
природним ландшафтом.
У режимі функціонування курортні готелі виділяються з поміж інших
типів чітко вираженою сезонністю: готелі морських курортів мають високу
заповнюваність упродовж літніх місяців, гірські – центри зимових видів спорту –
зимою, лише готелі у бальнеологічних курортах з ефектом лікування,
функціонують цілорічно.
Розміри курортних готелів залежать від туристичної презентативності
курорту, мають номерний фонд у розрахунку на 300–1000 місць. Номерний фонд
головним чином представлений одно- і двомісними номерами. Ціна залежить від
сезону, у сезон ціни високі.
Функціональні вимоги до курортних підприємств готельного господарства:
 приміщення в курортній місцевості зі значними лікувальними
ресурсами: бальнеологічними, кліматичними, грязелікувальними
типу;
 наявність умов для організації профілактичного та дієтичного
харчування;
 у структурі підприємства обов’язково повинні бути передбачені для
надання медичних послуг лікувально-профілактичного характеру,
заняття спортом, активного відпочинку тощо;
 наявність умов для організації лікувального сну на повітрі в межах
номера, а також в аераріях і соляріях, на лікувальних пляжах;
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 наявність торгової мережі.
Внутрішнє

обладнання

номерів

курортних

готельних

підприємств

характеризується облаштуванням спального місця не тільки в номері, але і у
великих за розміром лоджіях, на балконах, терасах. У зв’язку з тривалим
терміном проживанням (до одного місяця) у номерах передбачаються збільшені за
розміром шафи для збереження одягу та білизни.
Курортні готельні підприємства можуть функціонувати цілорічно або
сезонно. Готельні підприємства, що працюють цілорічно, мають більш високий
рівень комфортності та широкий перелік додаткових послуг, розширений склад
приміщень для проведення дозвілля (вітальні, клуби, кегельбани), майданчики для
відпочинку та спорту, розвинену мережу підприємств ресторанного господарства.
Найважливіші

питання

щодо

функціонування

курортних

готельних

підприємств обумовлені сезонністю попиту, що значною мірою позначається на
завантаженні їхньої матеріальної бази. Тривалість періоду може варіюватися в
межах від 90 до 180 днів, що часто залежить від кліматичних і ряду інших
факторів. З метою вирівнювання завантаження в період міжсезоння курортні
готельні підприємства прагнуть до завоювання нових сегментів ринків
туристичних послуг, зокрема, сегмента ділового туризму.
УДК: 334.72
Батченко Л. В., д-р. екон. наук, проф.,
кафедра економіки і менеджменту,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Дєліні М. М., канд. екон. наук, доц.
кафедри управління інформаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М. П. Драгоманова,
м. Київ, Україна
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Прийнятий Україною курс на євроінтеграцію та входження її на світову арену
неможливе без створення нових принципів управління на підприємствах –
принципів соціально-відповідального управління.
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З кожним роком у світовій економіці усе більш очевидно проявляється
тенденція до перегляду основних постулатів ведення бізнесу, до зміни його
головних орієнтирів, пріоритетів і цінностей. «Дикий капіталізм», при якому
кожний його учасник намагається швидко, без врахування інтересів інших
суб’єктів нагромадити великі капітали, йде в минуле. Його місце займає сучасний
тип підприємництва, орієнтований на суспільство, його потреби й інтереси –
соціально відповідальний бізнес. Такий процес сучасної переорієнтації цілей і
інтересів бізнесу є не випадковим. Він викликаний об’єктивними причинами,
пов’язаними з еволюцією підприємницьких цінностей [1].
Основними аргументами, що стимулюють розвиток соціального управління
підприємством, є:
 зростання соціальної орієнтації світових стандартів функціонування
бізнесу;
 сучасні

особливості

підприємств

розвитку

одночасне

економіки,

врахування

які

вимагають

соціальних

від

інтересів

зацікавлених в діяльності підприємства груп;
 зростання потреби доповнення економічних методів управління
соціальними, задля одержання очікуваного результату;
 зростання вагомості нематеріальних (інтелект, знання, адаптивність)
елементів діяльності над матеріально-речовими;
 ростання вагомості людського чинника в потенціалі організації;
 розширення можливостей використання соціальних технологій тощо.
Основними

принципами

соціально-орієнтованого

менеджменту

є:

партнерство, свобода, толерантність, співробітництво, відповідальність [2].
С. Сошинський зазначає, що соціальна відповідальність перестала мати
вибірковий характер та бути «примхою» успішних компаній. Сьогодні – це
суттєва і невід’ємна складова бізнес-процесу, підтримувана компаніями в різних
регіонах планети, міжнародними організаціями (Глобальний договір ООН, МОП,
UNICEF, UNIDO, Рада Європи, Європейська організація якості, Міжнародна
організація стандартизації) і урядами різних країн (Данія, Норвегія, Словаччина,
Німеччина, Франція, Велика Британія) [3].
48

Основними аспектами соціально-відповідального управління виступають:
організаційне управління; права людини; трудові відносини; етична операційна
діяльність; захист навколишнього середовища; захист прав споживачів; розвиток
місцевих громад та співпраця з ними [4].
Нажаль, соціально-відповідальне управління в Україні ще не стало частиною
стратегічного менеджменту: лише деякі компанії мають стратегію соціальної
відповідальності, процес формування окремих підрозділів так і не почався,
відсутній механізм контролю впровадження заходів з соціальної відповідальності
[5]. Тому, сьогодні соціальна відповідальність в Україні перебуває в зародковому
стані, лише протягом останніх п’яти-восьми р. відбувається процес інтеграції її в
повсякденну роботу підприємств. Таким чином, існують невирішені проблеми,
пов’язані із формуванням і використанням повноцінного механізму реалізації
соціальної відповідальності, який би висвітлював процес її функціонування та
включав систему санкцій, як регуляторний інструментарій та соціальне
планування, що є обов’язковою умовою соціально-орієнтованого менеджменту
[2].
Отже, соціально-відповідальне управління є обов’язковою умовою розвитку
будь-якого підприємства, яке планує зайняти своє місце на світовій арені.
Підприємництво в розвинутих країнах на цей час має за мету не тільки
заробляння грошей, але й піклування про своїх підлеглих, клієнтів, оточуюче
середовище тощо, тобто все те, що може захистити та розвинути людину. В
Україні також вже вживається подібна практика, але ці випадки не численні та ще
зменшились після загострення ситуації в країні. Але підприємцям слід пам’ятати,
що саме соціально-відповідальне управління є сучасною вимогою світового
суспільства та необхідно умовою ефективно функціонуючого підприємства.
Література:
1. Серёгина А. С. Социальная ответственность бизнеса : проблемы
формирования в Украине / А. С. Серёгина // [Электронныйресурс]. – Режим
доступа : http://www.csrjournal.com/akcent/3060-socialnaya-otvetstvennost-biznesaproblemy-formirovaniya-v-ukraine.html. – Загл. с экрана.
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політехніка. – Львів, 2012. – № 725 – С. 265–269.
3. Національна стратегія соціальної відповідальності бізнесу в Україні є
вкрай необхідною для суспільства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1532278-ukraiini_potribna_natsionalna.
_strategiya_sotsialnoii_vidpovidalnosti_biznesu__ekspert_1853781.html. – Назва з
екрана.
4. Розвиток напрямів соціальної відповідальності бізнесу у світі та в
Україні: еволюційний аспект // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук.
пр. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 9–17. – Серія №18. «Економіка і право»
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Дєліні

М.

М.

Проблеми

реалізації

корпоративної

соціальної

відповідальності на підприємствах України. Політика корпоративної соціальної
відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку : матеріали
І Міжнар. наук.-практ. конф. / М. М. Дєліні. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 305 с. –
C. 63–64.
УДК 338.45:658.27
Безугла Д. В., аспірант,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
м. Харків, Україна
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНО Ї ІНТЕГРАЦІЇ
Актуальним напрямком реформування економіки України є невідкладне
техніко-технологічне переоснащення виробництва на основі інновацій.
Для ефективного вирішення означеної проблеми доцільно, на наш погляд,
застосування розробленої концепції і відповідної організаційної структури
«Системного інноваційного та науково-технічного забезпечення національного
виробництва України» (абревіатура – «СІНТЕЗ – НВУ»), як загальнодержавної
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системи

управління,

розвитку,

координації

та

організаційно-економічної

підтримки підприємств виробничих галузей економіки. Основоположними
засадами концепції «СІНТЕЗ – НВУ» є наступні:

підтримці

підсилення ролі держави у розвитку і організаційно-економічній
інноваційної

та

науково-технічної

діяльності

організацій

та

підприємств усіх форм власності;


створення принципово нових інфраструктурних елементів системи

«СІНТЕЗ – НВУ» для збільшення її функціональних можливостей;


розвиток процесів системної інтеграції інноваційної, науково –

технічної та виробничої діяльності організацій і підприємств у внутрішньому
економічному середовищі України і у сфері міждержавних відносин.
На рисунку наведена пропонована організаційна структура системи
«СІНТЕЗ – НВУ», яка містить п’ять функціональних рівнів.
Для підвищення ефективності системи «СІНТЕЗ – НВУ» в умовах значного
дефіциту державного бюджету доцільно створення у складі Кабміну нового
Міністерства інноваційного розвитку (S1) як головного органу державного
управління

і

координації

у

сфері

інновацій,

техніко-технологічного

переоснащення підприємств, стимулювання та фінансування програм підвищення
конкурентоздатності вітчизняної економіки.
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Президент України

Адміністрація Президента України

Верховна Рада України

S1

І – Рівень

ІІ – Рівень
Державного
фундаментальни
адміністрування
х досліджень

Кабінет Міністрів України
Галузеві міністерства
Міністерство інноваційного розвитку
України

Державні комітети

Національна Академія
Наук України

S3

S2

ІІІ – Рівень
прикладних
досліджень

Науково-дослідні центри та інститути
Академії Наук України

ТЕХНОПОЛІСИ

ТЕХНОПАРКИ

Галузеві науково-дослідні, проектні, конструкторськотехнологічні інститути і організації

Виробничі підприємства усіх форм власності

S4

ВУЗи

S5

Незалежні дослідницькі групи

Венчурні фірми

S6

S7

IV – Рівень
промислового
інноваційного
виробництва

Інноваційні бізнесінкубатори

Державний інформаційний банк інноваційних бізнес – проектів (ДІБ)

S8
S9

Державний інноваційний
консорціум (ДІК)

S10

Державний лізинговий
інноваційний фонд
(ДЛІФ)

Біржі інтелектуальної
власності (БІВ)

S11

Державний банк
інноваційного розвитку

S12

V – Рівень
системної
інноваційної
інтеграції

Рисунок – Організаційна структура «Системи інноваційного та науково – технічного забезпечення національного виробництва України» – «СІНТЕЗ – НВУ»
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Важливим інтеграційним компонентом системи «СІНТЕЗ – НВУ» може
бути, на наш погляд, Державний інноваційний консорціум (ДІК) – (S9).
Пропоновані функції ДІК дозволяють здійснювати експертний відбір найбільш
перспективних науково-ехнічних, інноваційних та виробничих проектів,
створювати для їх виконання експлерентні фірми у формі консорціумів,
залучати інвестиції для реалізації обгрунтованих проектів.
Ще одним новим суттєвим елементом ринкової інтеграції може стати, на
наш погляд, створення Державного інформаційного Банку (ДІБ) інноваційних
бізнес-проектів (S8). У складі ДІБ будуть концентруватися дані щодо попиту та
бізнес-пропозицій виробничих підприємств та дослідницьких організацій,
підприємницьких

бізнес-структур

щодо

розробки

та

реалізації

планів

технічного переоснащення виробництва, організації випуску нових видів
конкурентоздатної продукції.
Новим ефективним інфраструктурним компонентом системи «СІНТЕЗ –
НВУ» міг би, на наш погляд, стати Державний лізинговий інноваційни Фонд
(S10). Цільове призначення такого Фонду – забезпечення потреб інноваційних
організацій-розробників науково-технічної продукції, а також виробничих
підприємств

в

інтелектуальних,

матеріально-технічних,

лабораторно-

дослідницьких і виробничих ресурсах на основі лізингових угод.
Важливими новими компонентами системи «СІНТЕЗ – НВУ» могли би,
на наш погляд, стати спеціалізовані Біржі (S11) інтелектуальної власності,
які повинні забезпечувати регулювання суспільного попиту і пропозицій на
науково-технічні розробки найвищої якості, захищені документами права
інтелектуальної власності.
Назрілим загальносистемним питанням підтримки науково-технічної
діяльності і розвитку виробничого сектора економіки є, на наш погляд,
створення Державного Банку (S12) інноваційного розвитку, який має
забезпечувати фінансову стабільність, поступовість і ефективність науковотехнічної та інноваційної діяльності організацій і підприємств, спрямовану,
переважно, на техніко-технологічне оновлення виробництва і підвищення
конкурентоздатності вітчизняної промисловості.
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УДК 332.146.2
Бєлякова О. В., канд. екон. наук, доц.,
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв
м. Київ, Україна
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Однією з провідних тенденцій сучасного розвитку економіки стає
посилення взаємозв’язку розвитку національних економік, економік окремих
регіонів з розвитком світового господарства в цілому. Дана тенденція є
результатом дії процесів глобалізації, що впливають не тільки на соціальноекономічний розвиток країн у цілому, але також і на його окремі напрямки.
Однією з проблем України є нерівномірність економічного розвитку
регіонів. Перехід національної економіки до ринкових відносин, а також
прийняття владою неоліберальних і неокласичних концепцій трансформації
економіки

та

суспільства

супроводжувалося

послабленням

державного

економічного регулювання, що негативно позначилося на ефективності
суспільного виробництва.
Сучасна Україна має багато спільних регіональних проблем не тільки з
розвиненими, але і з країнами, що розвиваються, які вже досягли досить
високих масштабів розвитку економіки і зберігають динамізм соціальноекономічних перетворень у регіональному аспекті. [2]
Враховуючи

роль

розвитку

окремих

регіонів

для

підвищення

ефективності економіки на територіальному і національному рівні, до
найважливіших завдань, що мають вирішуватися в процесі державного
регулювання розвитку регіонів, відносяться:
– забезпечення гідного рівня життя населення регіонів, згладжування
відмінностей та усування диспропорцій в рівнях економічного та
соціального розвитку окремих регіонів;
– створення
механізму

ефективного
для

та

забезпечення

дієвого

соціально-економічного

функціонування

національної
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економіки як єдиного цілого через поєднання державних та
регіональних інтересів;
– збереження та зміцнення єдиного соціального й економічного
простору країни та соціально-економічних основ держави;
– формування ефективної та багатоукладної економіки на основі
комплексного розвитку соціальної та ринкової інфраструктури та
різних форм власності. [1]
На стан розвитку регіонів країни впливають процеси глобалізації, що
відіграють ключову роль в еволюції процесів інноваційного розвитку.
Сучасні інновації розвиваються в умовах відкритої глобальної економіки,
яка характеризується

відкритим ринком, високим рівнем конкуренції,

наявністю систем глобальних комунікацій і зростанням швидкості генерації
інновацій та їх поширення. Як результат цього процесу різко підвищилася
інтенсивність взаємодій між країнами, компаніями, організаціями у всіх сферах
господарської та суспільного життя.
Можна виділити наступні основні напрями впливу глобалізації на
економічний розвиток:
– прискорення: розвиток інформаційних і комунікаційних технологій
для формування банки даних, глобальних мереж передачі та
розповсюдження інформації, техніки її обробки;
– міжфірмове співробітництво і розвиток мережевих організаційних
структур;
– функціональна інтеграція і співпраця всередині підприємств;
– загальне збільшення обсягу міжнародної торгівлі та зростання в
цьому обсязі частки послуг;
– міжнародна

стандартизація,

широке

застосування

принципів

загального управління якістю.
Глобалізація змінила парадигму регіонального розвитку, різко посиливши
роль регіонів у світовій економіці і зробивши інноваційний розвиток
невід’ємною складовою сучасного регіону.
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Інноваційний розвиток регіону безпосередньо пов’язаний з роботою
формування інноваційного середовища, покликаної створити сприятливі умови
для забезпечення безперервного відтворювального інноваційного процесу з
позитивною динамікою розвитку. Зазначені заходи мають сприяти взаємодії
підприємницьких і науково-інноваційних структур, формуванню інноваційних
мотивацій господарської діяльності, встановлення державних орієнтирів і
стимулів до інноваційної моделі розвитку.
Невід’ємною частиною процесу формування механізму інноваційної
діяльності в регіоні є створення інноваційної інфраструктури. Однак це
трудомістка і багатоваріантна задача, що вимагає значних тимчасових витрат.
Тому необхідна попередня робота по формуванню, підтримці і розвитку ряду
ключових елементів регіональної інноваційної системи.
Література:
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// Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 197. Т. 1. – С. 29–32.
2. Тищенко О. М. Про необхідність регіональних стратегій для розвитку
територій / О. М. Тищенко // Проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 55–60.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Серед функцій держави, як особливого механізму державного впливу на
суспільні відносини, що охоплює основні напрямки діяльності держави щодо
управління суспільством, економічні функції є найважливішими, оскільки
відсутність належного економічного потенціалу або низька ефективність його
використання перешкоджають реалізації державою інших суспільних функцій.
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Економічні функції держави полягають у створенні передумов, необхідних для
ефективної діяльності суспільства в цілому [1, с. 25].
Провідну роль в ефективному функціонуванні економіки відіграє
економічна

конкуренція.

Економічна

конкуренція

–

суперництво

господарюючих суб’єктів, при якому самостійними діями кожного з них
виключається чи обмежується можливість кожного з них в односторонньому
порядку впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному
ринку. Економічна конкуренція формує ефективну структуру ринків [2, с. 21].
Існують два підходи до оцінки суспільної значимості конкуренції.
Перший підхід – економічний, який ґрунтовно розроблений наукою економічної
теорії та виділяє наступні переваги суспільної корисності конкуренції:
 алокативна ефективність конкуренції, тобто роль, яку конкуренція
відіграє у розподілі ресурсів у відповідності з перевагами споживачів,
що мінімізує ризик виробництва непотрібних або занадто дорогих для
споживачів товарів;
 здатність конкуренції динамічно адаптувати економіку до постійно
змінюваних бажань (переваг) споживачів;
 вплив конкуренції на всіх виробників і продавців, які змушені
знижувати витрати та ціни на продукцію через загрозу, що клієнти
підуть до конкурентів, які вже знайшли можливість знизити ціну
товару;
 макроекономічна

ефективність,

тобто

найбільш

економним

використанням ресурсів країни при досягненні найбільшого приросту
добробуту суспільства на одиницю використаних ресурсів [2, с. 20].
Дослідження наслідків дерегулювання (відміни державного регулювання і
переходу до вільного ринку) різних секторів економіки засвідчують: чим вища
конкуренція, тим ефективніше компанії використовують наявні ресурси; чим
вище конкуренція, тим нижче собівартість товарів і послуг, ціни оптового та
роздрібного ринків; в процесі конкуренції формується більш ефективна
структура ринків.
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Поняття

економічної

конкуренції

історично

змінюється,

постійно

збагачується сучасними розробками науки економічної теорії. Зокрема, в основі
юридичного визначення економічної конкуренції в законодавстві України
лежить економічна концепція «досконалої конкуренції» – такої форми
організації ринку, при якій як продавці, так і покупці не можуть впливати на
ціну товару.
Сучасна світова наука економічної теорії в певних сферах економіки надає
пріоритет моделі олігополії – структурі ринку, при якій в одній галузі домінує
невелика кількість конкуруючих фірм, при цьому одна або хоча б дві з них,
виробляють значну долю продукції в даній галузі, а поява нових продавців
ускладнена

чи

антимонопольної

неможлива.
політики

При

держави

олігополії
стає

основним

підтримка

завданням

належного

рівня

конкуренції між великими компаніями [2, с. 75]. При такій структурі ринку
господарюючі суб’єкти уникають зловживання своїм домінуючим становищем
на ринку, оскільки зловживання одного з учасників ринку може поставити його
в невигідне положення у порівнянні з іншими: якщо тільки він один підніме
ціну товару, а інші учасники ринку це не підтримають, то його клієнти підуть до
конкурентів, а його прибуток зменшиться [2, с. 153].
Другий підхід – ідеологічний – до оцінки суспільної значимості
конкуренції в економіці витікає з базових цінностей будь-якого демократичного
суспільства. Слід нагадати, що конкурентне (антитрестовське законодавство)
було створене не економістами. Його появи найбільше чекали політики, які
розглядали економічну конкуренцію як засіб вирішення найважливішої
проблеми демократії: виховання вільного індивіда, що може протистояти
свавіллю влади, в якої є можливість пригнічувати економічну свободу інших
приватних індивідів.
Таким чином, економічна конкуренція розглядається як головна запорука
формування демократичного, громадянського суспільства, здатного протистояти
свавіллю державної влади.
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МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ:
РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Міжмуніципальне співробітництво – самостійна та під свою відповідальність
діяльність населення та органів місцевого самоврядування з вирішення спільних
питань місцевого значення. Міжмуніципальне співробітництво – механізм
муніципального управління і здійснюється через конкретну діяльність населення
сіл, селищ, міст та органів місцевого самоврядування. Головна мета ММС –
підвищення якості життя територіальної громади на території угрупування сіл,
селищ та міст.
Позитивні результати міжмуніципального співробітництва:
 позитивний

вплив

на

практику

менеджменту

у

відповідних

культури,

заснованої

адміністративно-територіальних одиницях;
 сприяє

розвитку

нової

політичної

наспівробітництві;
 знижує рівенькорупції, пов’язаної з використанням особистих зв’язків
для отриманя роботи або просування по службі у органах місцевого
самоврядування;
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 допомогає виробленню необхідних інструментів для партнерської
співпраці органів місцевого самоврядування з іншими державними,
приватними та громадськими організаціями;
 сприяє розвитку відчуття солідарності між територіями, що сприяє
покращенню соціального клімату в суспільстві;
 створює додаткові можливості для залучення громадських організацій та
окремих громадян до розв’язання проблем місцевого значення;
 створює додаткові можливості для участі громад у транскордонному
співробітництві.
Найкращим свідченням перспективності розвитку міжмуніципального
співробітництва є успішні практики у цій сфері. Досвід організації
міжмуніципального співробітництва за основними сферами та галузями
діяльності органів місцевого самоврядування:
1.

Соціально-економічний і культурний розвиток, планування та

облік:
 інноваційний туристичний продукт «Поліський трамвай» (Рівненська
область);
 функціонування рекреаційно-туристичного комплексу для забезпечення
сталого розвитку громад (Тернопільська область);
 кластерна модель розвитку туризму (Чернігівська область);
 гвідродження депресивних сільських громад на основі розвитку туризму
та народних промислів (Чернігівська область);
 туристично-рекреаційний кластер «Гоголівські місця Полтавщини»
(Полтавська область).
2.

Сфера управління комунальною власністю:
 районна комунальна телекомунікаційна мережа сервісних послуг
(Київська область);
 комунальна система підтримки домашніх господарств (Вінницька
область);
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 відкрита інформаційна система місцевого самоврядування (Чернігівська
область).
3.

Сфера

житлово-комунального

господарства,

побутового,

торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та
зв’язку:
 оптимальна організаційно-виробнича структура управління житловокомунальним господарством у сільському районі (Дніпропетровська
область);
 впровадження

альтернативних

ресурсозберігаючих

технологій

(Полтавська область);
 комплексна система збору, вивозу та утилізації твердих побутових
відходів (Чернівецька область);
 забезпечення поточною водою сільських медичних закладів (Чернівецька
область);
 модернізація інженерної інфраструктури збору, вивозу та утилізації
сміття (Закарпатська область);
 налагодження системи водопостачання району (Івано-Франківська
область);
 система

збору,

переробки

та

утилізації

відходів

споживання

(Закарпатська область);
 забезпечення населення якісною питною водою (АРК);
 реформування ЖКГ із впровадженням організаційно-технічних інновацій
(Рівненська область).
4.

Галузь будівництва, просторового розвитку та планування:

 розвиток великого Судака як нового регіонального утворення (АРК);
 стратегія просторового розвитку Миколаївського району (Львівська
область).
5.

Сфера освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

 фізкультурно-спортивний розвиток дітей і молоді та занять лікувальною
фізкультурою для хворих (Чернівецька область);
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 комплексний підхід до вирішення питань сільської молоді (ІваноФранківська область);
 моніторинг захворювань шляхом створення пересувного лікувальнодіагностичного центру (Миколаївська область);
 організація мобільного діагностичного центру для раннього виявлення
хвороб (Сумська область);
 запровадження страхової медицини та розширення практики сімейної
медицини у закладах охорони здоров’я району (Чернівецька область);
 аналітична

інформаційно-пошукова

система

для

лікувально-

профілактичних закладів району (Сумська область);
 створення комфортних умов для відпочинку місцевого населення
(Рівненська область).
6.

Сфера

регулювання

земельних

відносин

та

охорони

навколишнього природного середовища:
 створення банку даних нерухомості та земельних ресурсів сільської
територіальної громади (Харківська область);
 розвиток туризму та забезпечення екологічної безпеки території
гідрологічного заказника місцевого значення (Хмельницька область);
 підвищення екологічної безпеки рекреаційного водокористування та
розвитку зеленого туризму (Харківська область).
7.

Сфера соціального захисту населення:
 інноваційна модель запровадження ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (Полтавська область);
 мережа сільських соціальних центрів для обслуговування соціально
незахищених верств населення (Рівненська область);
 надання соціальних послуг дітям-інвалідам у сільській місцевості
(Сумська область).

8.

Об’єднання територіальних громад:

 методологія об’єднання територіальних громад у депресивному
гірському районі (Львівська область).
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Основні напрями удосконалення розвитку ММС в Україні:
 удосконалення інституційно-правового середовища розвитку ММС в
Україні;
 удосконалення

міжбюджетних

розрахунків

щодо

забезпечення

виконання повноважень та розрахунок основних соціальних видатків
ускладнений існуючою системою адміністративно-територіальною
устрою;
 державна підтримка розвитку різних форм міжмуніципального
співробітництва в Україні;
 підвищення інформованості, обізнаності та компетентності кадрів для
реалізації проектів міжмуніципального співробітництва.
УДК 336.763:658
Бовш Л. А., канд. екон. наук., доц.,
завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розвиток української державності має прадавню історію і завжди
супроводжувався труднощами. Не виключення складає і сьогоденна ситуація.
Ще не подолавши одну кризу, економіка отримує нові потрясіння, що
накладаються під впливом нового її типу. Це підриває потенціал і запаси
фінансової стійкості всіх економічно активних суб’єктів, знижує їхню
платоспроможність та перекреслює перспективи розвитку. В колі означених
передумов важливим є питання дослідження ступеню кореляції національної
безпеки,

сформованої

державною

політикою,

та

економічної

безпеки

підприємств. Зокрема це стосується готельних і туристичних суб’єктів
економіки, які до цього часу виступали одним з впливових елементів
формування ВВП.
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Загалом, питаннями національної безпеки займалися багато науковців та
практиків-урядовців [1–3]. Проте оцінці впливу на діяльність підприємств
приділено мало, причиною чого є першочерговість загальнодержавних завдань,
що, на нашу думку, є неправильним. Адже бюджет країни наповнюють і
формують саме вони, тому підтримка національних інтересів не повинна
суперечити інтересам бізнесу та соціуму в цілому.
З огляду на означене, розглянемо питання визначення параметрів
національної безпеки та складову і вплив у цій системі підприємств, зокрема
готельного і туристичного бізнесу. З цією метою, варто означити дефініцію
«національна безпека», зміст якої полягає у захисті життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх
загроз [1] та її складові (рис. 1):
соціальна

екологічна

Національна безпека
держави

правова

військова

(інституційна)

законодавча влада
Внутрішня

(дипломатичні відносини)

Зовнішня

політична

Економічна
(зовнішня і внутрішня)
фінансова:
 грошово-кредитна;
 боргова
 фіскальна;
– валютна

комерційно-торговельна

виконавча влада
продовольча

судова влада

інвестиційно-інноваційна
законодавча влада

Рис. 1. Складові національної безпеки держави
Зупинимось на елементах, які, на нашу думку, гостро постають на фоні
поглиблення економічної кризи України, а саме політичній та економічній
безпеці.
Так, проблемами формування зовнішньополітичної складової, на наш
погляд, перш за все, є не сприйняття маркетингового мислення. Для розвитку
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зовнішньоекономічних відносин варто «продавати» продукти, за якими Україна
має абсолютні і відносні переваги. Це, зокрема, науковий та рекреаційний
потенціал, що здатні навколо себе розбудовувати інфраструктру. Крім того,
геополітика України, як правило, була орієнтованою на сильних сусідів. Проте,
на нашу думку, національні інтереси можуть мати мультиплікаційний характер,
адже це напрями реалізації торговельно-економічних зв’язків. І загалом, крім
сходу-заходу

є

ще

південний

напрям,

найменш

розвинутий,

але

найпривабливіший. Адже через Південь Україна виходить на ринки Близького
Сходу, Азії і Африки. І це важливо для розвитку туризму в Україні.
Оцінюючи загальне положення за параметрами економічного середовища
можна констатувати наступне [5]: інфляція має тенденцію до стрімкого
зростання – 124,9 % у 2014 р.; 143,3 % у 2015 р.; по ВВП у 2014 р.
спостерігався спад на 6,83%, у 2015 р. – 10,5%; облікова ставка зросла до 22 %,
що спричинює на фоні поглиблення девальвації підвищення вартості грошей
для бізнесу; рівень монетизації за нашими оцінками склав у 2014 р. 0,062 %, а у
2015 р. – 0,007 % (в розвинених країнах Центральної і Східної Європи цей
показник складає 70–80 %.), тобто грошові резерви НБУ вичерпуються за
рахунок, перш за все, валютних інтервенцій на міжбанківській біржі.
Отже, поки що національна безпека знаходиться у шоковому стані:
військові дії, катастрофічний держборг, зростання неприхованої корупції та
злочинів, посилена зростаючими комунальними тарифами інфляція тощо. В цих
умовах підприємства готельного та туристичного бізнесу можуть формувати
лише захисні стратегії виживання та збереження позицій, так як у даних умовах
мають песимістичні перспективи до розвитку.
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та гуманітарних наук,
Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв
РЕФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Загальновідомо, що основною метою економічного зростання держави є
підвищення рівня і якості життя населення. Останнє безпосередньо пов’язане зі
станом соціокультурної сфери, зокрема ефективністю її функціонування в
масштабах країни в цілому та окремих регіоні зокрема.
Для сучасного українського суспільства характерний стан крайньої
соціальної напруги, зростання агресивності, зниження соціальної захищеності й
громадянської безпеки. Така ситуація насамперед є наслідком помилок в
управлінні соціально-економічним розвитком країни, результатом неефективної
соціокультурної політики, переважно на регіональному рівні. Існуючий
механізм управління сферою культури в цей час характеризується відсутністю
системності й урахування причинно-наслідкових зв’язків та взаємодій між
різними суб’єктами, що забезпечують надання населенню України комплексу
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культурних послуг. Це обставина не дозволяє місцевим, регіональним і
державним

органам

управління

ефективно

переорієнтувати

процеси

фінансування господарюючих суб’єктів на ринкові умови, забезпечити
раціональне використання всіх наявних ресурсів як окремих організаційноправових структур, так і держави в цілому.
Тому особливу актуальність сьогодні набувають питання управління й
розвитку регіонального соціокультурного комплексу. Від їх вирішення
залежить не тільки успіх соціальних реформ, а й нормалізація соціальнополітичної ситуації в Україні.
Ефективне вирішення соціальних і культурних проблем на регіональному
рівні буде сприяти підвищенню добробуту населення й всебічному розвитку
особистості, тим більше, що у сучасних умовах соціальна значимість культури
зростає. Саме культура, яка визначає формування духовності, здатна краще
інших стати стабілізуючим чинником в умовах кризового стану суспільства.
Відтак, серед умов стійкого соціально-економічного розвитку України не
тільки підвищення обґрунтованості економіко-організаційних, нормативноправових і фінансово-кредитних рішень тощо, а й врахування наслідків
практичної

реалізації

суспільного

реформування,

що

неможливо

без

стратегічного повороту вбік максимального урахування соціокультурної
складової. Економічний ріст України неможливий без зміни соціокультурних
стандартів, етичних і естетичних стереотипів населення.
Крім того, соціокультурна сфера має власний економічний потенціал і
вносить свою лепту в економіку країни. Загалом СКС – це узагальнений,
сумарний результат стану багатьох соціальних і культурних компонентів, які
формують «людський капітал», це «сервісний сектор економіки».
Очевидний той факт, що в умовах дефіцитності, державні й муніципальні
бюджети не в змозі забезпечити нормальне функціонування галузей СКС, тому
відповідні установи змушені розвивати економічні механізми функціонування.
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До них можна віднести підприємницьку діяльність, платні послуги, самостійні
структурні підрозділи.
Стратегічною метою регіонального розвитку соціокультурної сфери є
створення у всіх регіонах країни умов для забезпечення однаково високого
рівня задоволення соціокультурних потреб населення. Досягнення цієї мети
нерозривно

пов’язане

з

подальшим

удосконалюванням

територіальної

організації соціокультурної інфраструктури й забезпеченням її комплексного
розвитку. Останнє неможливо вирішити без ефективної соціокультурної
політики.
Соціокультурна політика – це один з найважливіших напрямів
внутрішньої політики держави, покликаний забезпечити підвищення рівня і
якості життя населення, задоволення культурних потреб, реалізований
відповідно до економічної стратегії держави.
Соціокультурна політика повинна бути адаптованою до економічних
умов конкретної країни, носити активний і цілісний характер. На забезпечення
активності й цілісності соціокультурної політики спрямована реалізація
більшості великих комплексних програм соціального і культурного характеру.
При цьому сучасне економічне становище більшості українських регіонів,
що характеризується низьким рівнем життя значної частини населення,
глибокою соціальною й майновою диференціацією суспільства, робить
необхідним розробку й реалізацію концепції стійкого соціокультурного
розвитку регіону.
Для реалізації цих цілей і завдань необхідний взаємозалежний комплекс
заходів з ключових напрямів соціокультурного розвитку регіону:
 пряме залучення коштів з державного і місцевих бюджетів на розвиток
соціокультурних програм області, включення регіональних проектів по
розвитку соціокультурної сфери в пріоритетні національні проекти на
державному рівні;
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 створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в
соціокультурній сфері;
 розвиток

системи

приватно-державного

партнерства

в

галузях

соціокультурної сфери.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Одной из важнейших задач, стоящей перед Украиной, является
неотложная реализация эффективных экономических преобразований. Однако
кризисные явления в мировой и отечественной экономике обуславливают
необходимость разработки механизмов антикризисного регулирования как мер
противодействия.

Мировой

опыт

свидетельствует

об

использовании

комплексных мер по выходу из кризисной ситуации. Так, развитые страны
ориентируются на инновационно-конкурентную модель на основе создания
хозяйственных объединений суверенного развития при активной публичной
поддержке в противовес большому количеству мелких и конкурирующих
69

между собой малых предприятий [1]. Поэтому актуальным является разработка
комплекса мер антикризисного регулирования экономики Украины.
О кризисном состоянии экономики Украины свидетельствуют такие
макроэкономические

показатели.

Во-первых,

значительный

дефицит

государственного бюджета, превышающий с 2012 г. критический уровень от
ВВП в 3 %, отрицательное сальдо (в 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 гг.) или
низкий уровень (в 2010, 2013 и 2015 гг.) платежного баланса, отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса (2006–2014 гг.) [2]. Во-вторых, Украина по
показателю ВВП на душу населения занимает 139 место в мире, в «тени», по
мнению экспертов, находится до 50 % экономики. Во третьих, официальный
индекс инфляции по состоянию за 2015 г. увеличился на 18,4 % (по сравнению
с 2014 г., подорожали природный газ (69 %), фрукты (59 %), топливо (55 %),
транспортные средства (43 %), фармацевтическая продукция (35 %), хотя по
некоторым категориям последней удорожание составляет более 60–80 %).
Инфляция, обусловленная девальвацией, приводит к росту цен, падению
производства, сокращению внутреннего рынка. В-четвертых, постоянное
увеличение суверенной задолженности: на 01.01.2016 г. государственный и
гарантированный государством долг составил 1571766 млн. грн. (70,2 % ВВП
по итогам 2014 г., а по прогнозам МВФ в 2016–2017 гг. достигнет 100–134 %),
из него внешний – 43428,2 млн. долл. США [2]. Вместе с тем, у кандидатов в
члены Европейского Союза государственный долг не должен превышать 60т %
ВВП. Поскольку ставки по украинским еврооблигациям – 12 % на 9 лет и 20 %
на 2 г., правительство вынуждено соглашаться фактически на любые условия
Международного

валютного

фонда

относительно

кредитования.

МВФ,

оценивая государства-кредиторы, определяет способность вернуть долги, а не
степень эффективности их экономики, и, в основном, имеет дело с
«постоянными клиентами», ведь монетарный инвестиционный дефицит
препятствуют экономическому росту.
На основании изложенного, можно рекомендовать развитие механизма
государственного антикризисного регулирование экономики Украины по
следующим составляющим:
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– при структурном реформировании экономики предусмотреть создание
самостоятельных субъектов хозяйствования, способных эффективно
функционировать

в

долгосрочной

конкурентоспособную

продукцию

перспективе
для

и

производить

иностранных

рынков,

привлекать инвестиции, при одновременном снижении рентабельности
традиционных

видов

предпринимательства

(объектами

инвестирования выступают те сферы хозяйствования, где при
минимальных вложениях достигается быстрая окупаемость с высокой
нормой прибыли);
– утвердить государственную программу модернизации наукоемких и
перспективных, с точки зрения нового технологического уклада,
предприятий (независимо от формы собственности), предусмотреть
компенсацию процентов по банковским кредитам государством при
условии заключения пакета инвестиционных обязательств;
– сконцентрировать научно-технический и ресурсный потенциал страны
на

разработке

ограниченного

числа

государственных

научно-

технических программ по решению, главным образом, проблем
мирового

уровня

(энерго-

и

материалосбережения,

био-

и

нанотехнологии), развитивать инфраструктуру научно-технической
деятельности,

рынок

технологий,

лицензионной

торговли,

государственного страхования рисков инвестиционных проектов [3];
– активизировать работу государственных институтов развития по
ключевым направлениям становления нового технологического уклада
(нано-,

био,

информационно-коммуникационные

установить юридическую ответственность их

технологии),

руководителей

за

своевременное и эффективное использование ассигнованных средств;
– стимулировать

освоение

отечественной

энергосберегающей

и

экологически чистой продукции при одновременном запрете на
эксплуатацию неэффективных и экологически грязныхтехнологий;
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– сохранить в государственной собственности блокирующего пакета
акций

стратегических

предприятий,

перечень

которых

должен

определяться законом [4];
– закрепить в конституции базовые гарантии относительно иностранных
инвестиций

в

требуемых

законодательства,

запрет

секторах

экономики

национализации),

а

(несменяемость
также

наложить

ограничение на их осуществление при необходимости защиты основ
конституционного строя и здравоохранения.
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МИТНА ПОЛІТИКА Й МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
В УКРАЇНІ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ?
Реалізація сучасної митної політики, як відзначається в ряді наукових
публікацій [1, 2], характеризується тим, що вона здійснюється в умовах
прискорення й ускладнення торговельних процесів, посилення вимог з боку
різних міжнародних зовнішньоторговельних організацій до України з метою
зниження, а також повної ліквідації національних торговельних бар’єрів і
забезпечення не інакше як вільного доступу товарів іноземного походження на
внутрішні ринки України. При цьому відзначається превалювання імпорту над
експортом, збереження загрози ввезення в Україну неякісних товарів і
продуктів, збереження можливостей для зниження транзитної привабливості
України, незважаючи на її вигідне географічне положення.
У публікаціях [1] також фіксується нездатність держави збирати до
бюджету повні суми митних платежів при постійному збільшенні обсягів
імпорту в Україну й скороченні експорту з України. Дуже часто поруч
ставляться дві діаметрально протилежні мети: збільшення обсягів товарних
потоків, оподатковуваних митом й збереження високого рівня безпеки ввезених
в Україну товарів і продуктів для кінцевого споживача.
Одночасно спостерігається гостре протиріччя між прагненням зберегти в
недоторканності й під високим рівнем захищеності національні економічні й
соціальні інтереси України й бажанням здійснити максимальну інтеграцію
країни до європейсього простору з відповідним наближенням до європейських
стандартів діяльності всієї митної системи України. Спрощення процедур і
процесів міжнародної торгівлі України бачиться чомусь тільки в самому
позитивному світлі як умова подальшого розвитку міжнародного торговельного
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співробітництва, на фоні якого інтереси держави й народу України стають
другорядними й навіть третьорядними, а на перший план виходять якісь
загальносвітові й загальнопланетні торговельні й економічні інтереси, досить
невиразно сформульовані в ряді міжнародних угод і декларацій. Цілком
зрозуміла й тому підвищена увага до захисту права інтелектуальної власності
поєднується з нерозумінням того, що на міждержавному рівні дотепер не існує
працездатних механізмів повного припинення незаконного обороту товарів і
продуктів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності як через
державні, так і через митні кордони. Митні органи, як передбачається, повинні
одержати право повного блокування переміщення таких товарів і продуктів, але
тоді не можна говорити про свободу міжнародної торгівлі й свободу товарних
потоків. Розуміння неможливості забезпечення контролю за такими обсягами за
допомогою традиційних «паперових» технологій призводить дослідників до
досить спірної переконаності у всесиллі комп’ютерних технологій.
При цьому практично повністю замовчується той факт, що й за
проектування й за виготовлення й за введення в дію подібних систем (так само
як і за постійну підтримку їх у працездатному стані) буде потрібно
неодноразово заплатити з державного бюджету, хоча відомо – Україна сьогодні
дозволити собі такі витрати не може по об’єктивним загальновідомим
причинам.
Більш докладний розгляд шляхів реалізації на практиці подібних
пропозицій упирається в необхідність у черговий раз сформувати ефективні
правові механізми, створити умови для необхідного кадрового, організаційного,
технічного й матеріального забезпечення втілення цих пропозицій у життя.
Відмічувана висока завантаженість митних служб країни зв’язується не з
високою ефективністю захисно-регуляційних механізмів, а зі звичайним
стягненням відповідних митних платежів, що, на наш погляд, невиправдано
звужує повноваження митної системи України до масштабів простого збирача
чергового податку до державного бюджету.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що сьогодні й митна політика й
митне регулювання в Україні балансують між прагненням наблизитися до
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можливого ідеалу, що представляється у вигляді повної відповідності митної
системи України досить вільно зформульованим світовим і міжнародним
стандартам і прагненням зберегти верховенство національних інтересів, які, як
показує практика, досить складно інтегруються навіть до європейського
торговельного простору, не говорячи вже про загальнопланетний.
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ПРОЦЕСИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Функціонування сучасної економіки України вимагає реалізації стратегії
сталого розвитку, у т. ч. раціонального використання природних ресурсів.
В умовах вичерпності природних ресурсів, обмежених технічних можливостей
модернізації інфраструктури зростає значення інтелектуалізації цих процесів,
впровадження «розумних» інновацій у сфері природокористування. Крім того,
перехід України до сталого розвитку визначається активною участю в цьому
процесі регіонів, екологізацією виробництва. На сучасному етапі розробки
проблем сталого розвитку недостатньо відображеним є регіональний аспект
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сталого розвитку, відповідно до цього не регулюються ці проблеми у загальній
системі сталого розвитку.
Сталий розвиток регіону означає підвищення рівня подолання ним
несприятливих соціальних, економічних і екологічних ризиків та тенденцій, із
спроможністю

регіону

саморегулювання,

забезпечувати

самовдосконалення

із

збалансований
максимальним

розвиток,

використанням

внутрішніх, а також зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб
населення регіону. Сталий розвиток регіону обумовлюється визначенням цілей
соціального розвитку і виявлення умов щодо їх досягнення, при яких
економічні цілі є похідними від соціальних цілей і є засобом забезпечення
сталого розвитку в цілому.
Проблеми забезпечення сталого розвитку регіону в інтелектуальному
аспекті досліджувались у роботах таких російських авторів, як С. Бобильов,
В. Бабаєв, І. Барсуков, О. Маряшина, О. Пчелінцев, О. Солтисік, А. Татаркін
та ін. В Україні дослідження окремих аспектів концепцій сталого розвитку
проводили такі науковці, як Б. Данилишин, В. Волошин, С. Дорогунцов,
Г. Черевко, В. Шевчук та ін. Однак комплексні дослідження у цій галузі, які
включали б інтелектуалізацію процесу природокористування та відповідно
забезпечення сталого розвитку регіону, не проводилися.
Варто зазначити, що інтелектуалізація економіки є складною системною
економічною категорією, методологія і оцінка якої потребує застосування
системного підходу. Крім того такий процес має здійснюватися у глобальному
масштабі. Це обумовлено, по-перше:
– потребою в її характеристиці на різних рівнях управління – особи,
підприємства,

секторально-галузевому,

регіональному

та

загальнодержавному;
– по-друге, необхідністю моніторингу і діагностики не лише в статиці,
але й у динаміці, в структурному аспекті;
– по-третє, доцільністю визначення міри ефективності використання не
настільки використовуваного капіталу, як реалізації інтелектуального
потенціалу;
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– по-четверте, необхідністю надання висновку щодо ефективності
державної політики в аналізованій сфері;
– по-п’яте, формуванні висновку щодо ролі інтелектуалізації в процесі
розвитку національної економіки, рівня впровадження «розумних»
екологічних

інновацій,

підвищення

ефективності

природокористування.
Як зазначає В. Геєць, до переліку складових, які характеризують
інтелектуальний рівень суспільства, відносять ресурси знань (матеріалізовані в
основному капіталі, які визначають матеріальну культуру виробництва та
рівень і культуру споживання вироблених товарів (послуг)). Складовими
ресурсів знань є рівень культури і духовності населення, що може бути
задіяним у створенні і практичній апробації сучасних технологій. Очевидно, що
ці аспекти також можуть бути врахованими, зокрема при оцінюванні передумов
формування і збільшення обсягів інтелектуального капіталу національної
економіки.
На сьогоднішній день сегмент світового ринку екологічних технологій
складає близько 1000 млрд. євро в рік, що є вже сьогодні важливим чинником
розвитку світової економіки. Понад 45 % цього сегменту займають технологічні
рішення в галузі енергозбереження. Економічне зростання сегменту ринку
екологічних технологій складає близько 5,4 % щороку і за оцінками експертів
до 2020 р. складатиме 2200 млрд. євро в рік.
Вважаємо, що на сьогодні найперспективнішими є такі технологічні
напрямки, як: сонячні електростанції, сонячне охолодження, мембранні
технології у водному господарстві, біопластмаси та полімери, децентралізоване
водопостачання, синтетичне біопаливо, застосування рослин та мікроорганізмів
у освітленні приміщень, «розумних» систем меліорації, створення генномодифікованих рослин та процеси клонування біологічних організмів й ін.
Нова модель економічного зростання, що грунтується на інноваційному, а
відтак й інтелектуальному типі розвитку, передбачає зміну самого поняття
науково-технічного прогресу і науково-технічного розвитку. З’являються нові
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пріоритети: добробут, інтелектуалізація виробничої діяльності, використання
високих інформаційних технологій, екологічність. Ця модель потребує нової
фінансово-кредитної політики, ефективного стимулювання інновацій, розвитку
наукомістких та скорочення природоексплуатуючих галузей; зміни типу
підприємницької діяльності, активного залучення до виробництва дрібного та
середнього приватного бізнесу. Проблема полягає у тому, що інновації й
процес інтелектуалізації потребують значних коштів. Окремі підприємства в
основному здійснюють фінансування прикладних програм, які націлені на
створення поліпшуючих інновацій.
Створення ж базисних інновацій, принципово нового продукту –
надзвичайно трудомісткий процес, який вимагає значних фінансових ресурсів і
затрат часу (відповідно до світового досвіду, від 3 до 7 р.). Тому він і не
становить інтересу для приватних інвесторів, які орієнтовані на миттєву
віддачу. Для вирішення даних питань потрібен діалог науки, бізнесу і влади,
потрібна консолідація зусиль на усіх рівнях.
Отже, вирішення проблеми фінансового забезпечення інноваційної
діяльності покладається на державу, яка повинна діяти у двох напрямках:
надавати пряму бюджетну підтримку та створити ефективну систему
стимулювання приватних інвестицій у науково-технічну сферу. Пряма
державна підтримка має концентруватися на базисних екологічних інноваціях,
на конкурентоспроможних технологіях світового рівня, які мають високий
ринковий потенціал, а також на тих, які необхідні для забезпечення безпеки
держави. Вона передбачає бюджетне фінансування державних цільових
програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та здійснення
державного замовлення на науково-технічну продукцію. Стимулювання
передбачає надання певних пільг, серед яких: відстрочка податкових
зобов’язань з прибутку в частині витрат на інноваційні цілі; зменшення податку
на приріст інноваційних витрат; «податкові канікули» на декілька р. на
прибуток, отриманий від реалізації інноваційних проектів тощо.
Отже,
навколишнє

екологічні
середовище

інтелектуальні
життя

для

технології

не

лише

людини,

але

й

зберігають

насправді

є
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конкурентоздатною галуззю економіки, одним із найважливіших напрямків
зростання економіки у ХХІ ст. Вони кардинально відрізняються від
традиційних галузей, що часто перебувають у стані стагнації та повного
насичення ринку. Дослідження, розвиток та державна підтримка даного ринку є
важливим викликом, що постає сьогодні перед нашою країною.
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УДК 338.48
Гарасюк Д. М., ст. викладач
кафедри фінансів і кредиту,
ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»,
м. Луцьк, Україна
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА ТА
МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості
цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати
значний туристичний інтерес у відпочиваючих і подорожуючих. Однак,
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національний

туристично-рекреаційний

продукт

має

низьку

конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Тому важливим є питання методології, оцінки та підвищення рівня
конкурентоспроможності тих чи інших туристичних об’єктів у межах
формування та розвитку туристично-рекреаційної галузі як окремих регіонів,
так і країни в цілому.
Методологічна база оцінювання конкурентоспроможності туристичного
потенціалу

формується

на

перетині

різногалузевих

підходів.

Оцінка

рекреаційного потенціалу території засвідчує, що його якісні та кількісні
параметри в поєднанні з суспільно-географічними чинниками є важливими
об’єктивними передумовами формування та розвитку туристично-рекреаційної
сфери.
У рекреаційній географії налічуються три основні типи оцінки
рекреаційного

потенціалу:

медико-біологічний,

психолого-естетичний

і

технологічний [2].
Медико-біологічний тип оцінки відображає вплив природних факторів на
організм людини. Також можливо оцінити комплексний вплив таких
кліматичних факторів на стан організму людини, як температура, вітер,
вологість повітря тощо.
Якщо на певній території планується організація спортивно-оздоровчої,
туристичної чи екскурсійної діяльності, то необхідно провести її психологоестетичну оцінку, в процесі якої розглядається емоційна дія природного
ландшафту і його складових на людину. Основними критеріями такої оцінки є
міра екзотичності та унікальності історичних та природних об’єктів,
естетичність,

пейзажна

різнобарвність,

частота

змінюваності

покладені

природні

пейзажів,

багатство зорових перспектив тощо [7].
В

основу

технологічної

оцінки

туристично-

рекреаційні ресурси, можливість інженерно-будівельного освоєння території з
урахуванням транспортних комунікацій і бази виробничої інфраструктури [5].
За останні роки зацікавленість принципами та методологічними
прийомами туристично-рекреаційної оцінки природних об’єктів збільшилась. У
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роботі М. Божко території для відпочинку та туризму оцінюються як за
природними особливостями, так і за принципом економічного розвитку.
Ю. Вєдєнін і Н. Мірошниченко розробили систему градацій і дали оцінку всім
туристично-рекреаційним територіям країн колишнього СРСР.
Серед низки інших наукових досліджень великої уваги заслуговують
праці Л. Мухіної, у яких окреслено методологію оцінки природного
туристичного потенціалу з урахуванням транспортного зв’язку та наявної
інфраструктури [1; 3; 4; 6].
Важливими оціночними показниками для природних комплексів є
стійкість, ступінь туристично-рекреаційної дигресії, туристично-рекреаційне
навантаження

тощо.

Стійкість

природних

комплексів

до

туристично-

рекреаційних навантажень – це здатність їх залишатись відносно незмінними
протягом певного періоду, незважаючи на зовнішні та внутрішні подразники.
Туристично-рекреаційна

дигресія

–

це

порушення

природного

середовища в результаті впливу на нього рекреантів та туристів. Ступінь
дигресії природного середовища знаходиться в прямій залежності від
туристично-рекреаційного навантаження і стійкості природних комплексів до
нього.
В основу визначення туристично-рекреаційного навантаження покладено
тривалість перебування відпочиваючих і подорожуючих на туристичнорекреаційних територіях протягом усього періоду. Туристично-рекреаційні
навантаження, що визначають межі переходу природного комплексу з однієї
стадії дигресії в іншу, використовують для встановлення туристичнорекреаційної місткості території.
Оцінка рівня природного туристично-рекреаційного потенціалу дає змогу
вирішити завдання щодо планування розвитку та розміщення туристичнорекреаційних об’єктів, субгалузей туристично-рекреаційної сфери, а також дає
можливість проаналізувати рівень і пропорції їх розвитку та володіє чітко
вираженою практичною спрямованістю.
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УДК 338.48:061
Герасимович О. С., магістр
Київський національний університет культури і мистецтв
Київ, Україна
СУЧАСНИЙ СТАН КОНГРЕСНО-ВИСТАВКОВОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Останнім часом конгресно-виставковий туризм є динамічним явищем на
ринку ділового туризму не тільки у цілому світі, а й в Україні зокрема. Під
конгрессно-виставковим

туризмом

розуміють

діяльність,

пов’язану

з

організацією конгресів, виставок, ярмарків, конференцій та інших заходів.
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Щороку в Україні все більше зростає інтерес до форумів, конференцій,
симпозіумів, нарад, семінарів, а також виставок та ярмарків. Цьому сприяє
бажання працівників різних сфер отримати нову інформацію, обмінятись
досвідом з колегами, провести ділові переговори, укласти договори про
співпрацю.
В Україні виставкова діяльність почала розвиватися трохи більше 10 р.
тому. Перші виставки, у сучасному розумінні цього слова, з’явилися лише в
1992 р., а в 1994 р. почали організовувати міжнародні виставки, сучасні ж
експоцентри були побудовані лише в 2003 р.
На даний час основними організаторами виставок в Києві є Експоцентр
України, Торгово-промислова палата України, «Євроіндекс», Київський
міжнародний

контрактовий

ярмарок,

«Примус

Україна»,

Міжнародний

виставковий центр, «АККО Інтернешнл» та ін.
Найбільші виставкові центри Києва: «Київ ЕкспоПлаза» (22,000 кв. м),
Міжнародний виставковий центр (10,500 кв. м), Експоцентр України (понад
10,000 кв. м), Палац Спорту (7,000 кв. м), Торгово-промислова палата України
(1,700 кв. м), «АККО Інтернешнл» (2,800 кв. м). За межами Києва є лише один
виставковий центр – «ЕкспоДонбас» в Донецьку (6,000 кв. м).
Виставковий рух стрімко набирає обертів. Постійно збільшується
кількість виставок та конференцій, розширюється коло учасників, стє більш
різноманітною спрямованість. Особливого поширення набули спеціалізовані
виставки спортивного, екологічного, пізнавального, лікувально-оздоровчого і
конгресного туризму, готельного і ресторанного господарства, ярмарки
туристського і спортивного інвентарю, і т. д. За короткий термін цей сегмент
туристського ринку став одним з найбільших і стабільних.
Виставкова діяльність сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, так
як не кожне підприємство має достатнє фінансове забезпечення для проведення
рекламних заходів із просування своїх товарів та послуг на ринок.
Найбільш значуща і масштабна подія туристичної галузі України –
виставка UITT «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм», яка щорічно проходить у
жовтні та березні в Міжнародному виставковому центрі Києва.
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UITT, як

лідируючий бізнес-майданчик, стає живим епіцентром

переговорів, зустрічей, обміну думками та пропозиціями, збирає під одним
дахом перших осіб, професіоналів туристичного ринку національного та
міжнародного рівня.
UITT – це традиційне щорічне місце зустрічі туристичних операторів,
авіакомпаній, турагентств, національних і регіональних туристичних комітетів,
страхових компаній, готельних та курортних комплексів. Виставка розкриває
весь спектр туристичних послуг, починаючи з організації туристичних
подорожей різними країнами світу, і закінчуючи послугами авіаперевезень,
продажем залізничних квитків, розміщенням та бронюванням готелів,
організацією конференцій, семінарів, інсентив-турів, наданням страхових
послуг.
Щорічно за допомогою UITT понад 700 компаній з 60 країн світу
одночасно вирішують 4 основні завдання бізнесу: маркетингові дослідження,
формування іміджу бренду, реклама продукту, продажу.
Виставку відвідує понад 22 000 відвідувачів, а це 338 унікальних
контактів на годину. 94 % яких є фахівцями галузі, і приймають або впливають
на прийняття рішення про співпрацю. UITT – це також 200 годин
високоякісних галузевих семінарів, презентацій та прес-конференцій, які
сприяють професійному розвитку 7500 відвідувачів-фахівців.
Організаторами виставки є ДП «Прем’єрЕкспо» (Україна) і ITE Group Plc
(Великобританія).
Туристична виставка UITT:
– ідеальні умови для встановлення і підтримання ділових контактів;
– завдяки тематичному і географічному поділу виставки відвідувачам
простіше орієнтуватися у великій експозиції (менше часу на пошуки
потрібної компанії, більше часу в профільному секторі) – встановлення
більшої кількості цільових контактів;
– найпрофесійніша

туристична

виставка

в

Україні

за

складом

відвідувачів;
– найбільша спеціалізована виставка за кількістю учасників;
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– наймасштабніша туристична виставка в Україні за площею експозиції;
– це унікальна можливість заявити про себе як про успішну компанію;
– дізнатися більше про клієнтів і їх очікуваннях;
– отримати негайний відгук про продукт;
– створити і розширити бузі даних контактів на перспективу;
– йти в ногу з новими технологіями;
– можливість зміцнити репутацію в професійному середовищі, зберігати
і посилювати свій вплив на ринку;
– в найкоротші терміни вивчити конкурентів;
– оцінити маркетинговий потенціал компанії.
Виставка пройшла акредитацію UFI (Всесвітня асоціація виставкової
індустрії) в 2013 р.
На сьогодні основними завданнями, що вимагають вирішення, є
стандартизація виставкової діяльності, впровадження статистичної звітності та
сертифікації, розширення практики незалежного аудиту.
Виставкова

діяльність

в

Україні,

державне

регулювання

якою

здійснюється на основі чинного законодавства й методик, розроблених
відповідно до Концепції виставковоярмаркової діяльності, є невід’ємною
складовою частиною розвитку ринкових процесів, стимулює закріплення
позитивних структурних змін в економіці, сприяє науковотехнічному та
технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
Звісно, у сфері виставковоярмаркової діяльності України є певні
досягнення на рівні міжнародних взірців, проте задля її подальшого розвитку на
благо вітчизняної економіки керівництву країни необхідно тримати на пульсі
цей суттєвий і потенційний сегмент нашого розвитку і вирішувати проблему її
найширшої ефективної підтримки з боку держави.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Організація інноваційних відносин суб’єктів на мезоекономічному рівні
(регіональна інноваційна система) на основі парадигми міжрегіонального
розподілу ресурсів та моделі державного протекціонізму інноваційного
розвитку національної економіки та її регіональних підсистем має бути
впорядкованою системою.
Економічні суб’єкти, які займаються науковою та інноваційною
діяльністю, разом з державною системою регулювання інноваційного процесу
формують регіональну інноваційну інфраструктуру.
Кожному суб’єктові інноваційної діяльності відводиться своя, чітко
визначена роль у даному процесі, що в комплексі забезпечує стійкий
інноваційний розвиток регіону.
З

одного

боку,

розвиток

регіональної

інноваційної

системи

забезпечується активною господарською діяльністю технопарків, венчурних
фірм, лізингових компаній, малих та середніх інноваційних підприємств –
споживачів-інновацій, великих промислово-фінансових груп, що фінансують
процес вироблення інновацій, з іншого боку – це діяльність державних органів
щодо

регулювання

і

стимулювання

інноваційного

процесу

завдяки

використанню системи податкових пільг, цільового фінансування інноваційних
розробок, системи держзамовлень і законодавчо-правового регулювання
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взаємовідносин суб’єктів інноваційного процесу на регіональному та на
національному рівнях.
Управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи
має

започатковуватись

на

принципах,

застосування

яких

потребує

вдосконалення методичного інструментарію формування й реалізації таких
програмних

заходів,

що

сприятимуть

функціонуванню

регіонів

на

інноваційній основі:
–

організаційна

єдність

інноваційного

розвитку

з

економічним,

соціальним та державним розвитком суспільства;
–

механізм інноваційного розвитку має бути інтегрований в існуючу

схему управління регіонами;
–

максимально можливе залучення до інноваційної діяльності органів

державного управління та ринкової інфраструктури;
–

збалансований

розвиток

фундаментальних,

прикладних

та

функціональних (за проблемними напрямками функціонування підприємств)
досліджень і розробок за рахунок прямої державної підтримки економічного
стимулювання інноваційної діяльності підприємств;
–

сприяння

розвитку

ринку

науково-технологічної

продукції,

збалансованому розвитку наукового, освітнього та виробничого потенціалів та
ін.;
–

використання

позитивного

синергітичного

ефекту

інтеграції

інноваційних зусиль економічних суб’єктів в межах певного рівня їх
організації.
–

для регіональних економічних систем втілення в практиці управління

їх інноваційним розвитком означених принципів безумовно сприятиме
зростанню їх інноваційного потенціалу та накопиченню можливостей виходу на
світовий рівень інновацій.
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РЕФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Музей – хранитель духовної та матеріальної культури і традиції народу. Він
вбирає в себе багатовікову історію свого народу та водночас відіграє важливу
соціальну роль в сучасному житті держави, суттєво впливає на духовну
атмосферу в суспільстві, спонукає до більш глибокого осмислення історичного
минулого. Музей є одним з основних установ в державі, що сприяє вихованню
естетичних, моральних та патріотичних почуттів громадян, формуванню та
розвитку національної самосвідомості і взагалі культури, освіти, науки та
мистецтва. Для повноцінного використання такого широкого музейного
потенціалу, необхідно забезпечити належне зберігання та утримання його
пам’яток, формування нових та закріплення старих зв’язків музею з
відвідувачами,

стимулювання

розвитку

та

функціонування

адекватної,

відповідної профілю діяльності музею кадрової управлінської системи.
Некваліфіковане використання музейного потенціалу, пам’яток, ресурсів та
персоналу може безповоротно зашкодити музею. Саме тому, вірно підібрана
модель системи управління з урахуванням специфіки музейного спрямування та
кадрова відповідність займаним посадам зможе забезпечити не тільки сто
відсоткове функціонування всіх структурних підрозділів, але й забезпечить
розвиток діяльності музейного закладу за всіма напрямами на певну
перспективу, адже музей – це живий організм, який повсякчас змінюється.
Музей є результатом унікальних за своєю природою досліджень в сфері
культурних досягнень, які мають специфічне завдання та функції, які ніяка інша
установа не виконує. На конкретних артефактах, які зберігаються саме в
музейних установах, вивчається природа суспільства, формування певних сфер
життя людини. Відбиваючи специфіку роботи музейних установ необхідно
створювати відповідну систему управління, яка б поєднувала в собі основні
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засади та всі напрями діяльності музею. На сьогодні в Україні не існує
довгострокової програми музейної галузі, тому необхідне створення робочої
групи для формування цього амбітного проекту. З урахуванням основних
завданнь в сфері культури, зокрема: здійснення заходів з охорони і збереження
об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з ними територій та рухомих
предметів, творів монументального, образотворчого, декоративно-прикладного
мистецтва, проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної
та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини,
духовного збагачення громадян. Інструментарієм може стати:
– новий закон України Про «Музей та музейну справу»;
– утворення системи взаємовідносин на засадах відкритого доступу між
музейними закладами, інвесторами та відвідувачами; підвищення
кількості та якості споживання музейногопродукту, від так збільшення
обсягк усіх наявних музейних ресурсів;
– здобуття не тільки економічної самостійністі музейним закладам, але й
збільшення їх частки в економіці України.
За своїм профілем музеї поділяються на: історичні, археологічні,
краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві
тощо. І саме з урахуванням спицифіки основного напряму роботи музею
необхіне

створення

підрозділів

з

питань

розвитку діяльності

музею,

впровадження інноваційних технологій та пошуку креативних підходів для
залучення потенційних відвідувачів.
Сучасна управлінська модель в українських музеях, на мій погляд дещо
застаріла і не відповідає вимогам часу. Дух нації формується в процесі
діяльності державної політики в сфері культури. Основою національної
спільноти, як важливого чинника розбудови національної державності, є
національна свідомість її громадян. Саме тому дослідження, формування,
розвиток у сфері культури є важливою частиною механізму державотворення та
повноцінного функціонування держави в цілому. Багато чого залежить звісно й
від державної підтримки, але в основі діяльності сучасного музею все ж
повинна домінувати нова система підходів розрахована на розширення послуг
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які надає музей, збільшення як кількості виставкових проектів, так і
відвідувачів, запровадження нових музейних технологій. Ці зміни залежать від
розробленої музейними кадрами (професіоналами) стратегії розвитку установи
та ефективності управлінської політики. Управлінська модель повинна бути
мобільною і чутливою до вимог часу та потреб відвідувачем (споживачів).
Проекти та програми які розробляє та впроваджує музей повинні задовольняти
культурні запити та потреби своїх відвідувачів, бути привабливими для
інвесторів, сприяти його конкурентній спроможності на ринку надання послуг у
сфері розваг.
Література:
1. Miley M. Theobald «Museum Store Management» 2000 / M. Miley. – 432 c.
2. Genoways Hugh H. «Museum Administration : An Introduction» 2002 /
Hugh H. Genoways, Lynne M. Ireland. – 370 с.
3. Закон України «Про Культуру» : за станом на 18 груд. 2014 р. / Верхов.
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1766 «Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні
підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та
музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини
Музейного фонду України»
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Реформування

залізничного

транспорту

України

передбачається

створенням об’єднаних державних підприємств залізничного транспорту зі
статусом юридичних осіб у виді державного концерну. Підприємства, які
входять до концерну, самостійні в своєму управлінні, однак централізованими
залишаються фінанси, капіталовкладення і науково-дослідні роботи. Нині
Укрзалізниця виконує не тільки функції державної адміністрації, але й
проводить комерційну і господарську діяльність, а таке суміщення функцій не
сприймається потенційним інвестором. Крім того, з’явилось багато нових
законів та нормативних актів, які сьогодні не діють і є юридично
недосконалими. Це викликає труднощі в роботі залізничного транспорту.
Створення

державного

концерну,

безумовно,

дозволить

зберегти

цілісність транспортного комплексу і оперативно-господарської діяльності
підприємств, які входять до його складу, а також надасть можливість провести
реорганізацію підприємств і підрозділів залізничного транспорту [1].
Певне значення для України має досвід реформування залізничного
транспорту в зарубіжних країнах з його позитивними та негативними
результатами. Як відомо, за останні 20 р. реформування залізничного
транспорту відбулось у багатьох країнах. Результати та насліди реформування
дають

можливість

оцінити

правильність

обраного

напрямку.

Аналіз

структурних реформ, що відбулися і відбуваються у країнах Європи і, вказує на
загальну

закономірність

процесів

реформування,

незважаючи

на

різноманітність підходів щодо їх виконання. Закономірність ця зумовлена
необхідністю

досягнення

наступних

головних

цілей:

корпоратизація,
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реструктуризація і розвиток конкурентного ринку перевезень. За цією схемою
будується класична модель структурної реформи.
Позитивним слід вважати також досвід реформування залізничного
транспорту Німеччини. Країна обрала таку модель реформування, яка
ґрунтується на вертикальному розмежуванні – відділенні інфраструктурної
діяльності від перевезень. На першому етапі проведення реформи було
створено акціонерне товариство, на другому етапі була проведена його
реструктуризація за видами діяльності, а на третьому етапі – остаточний
правовий та організаційний розподіл. Інфраструктура залишилась у власності
акціонерного

товариства,

а

у

сфері

перевезень

поступово

вводилася

конкуренція [2].
Аналіз

існуючих

моделей

і

методів

реформування

залізничного

транспорту показав, що не завжди подібні процеси дають позитивні результати.
Наприклад, реформування залізниць у Великобританії мало свої певні ознаки.
У рамках реформи була проведена реструктуризація державного підприємства
«British Railroads» з виділенням секторів інфраструктури і експлуатації.
Інфраструктурний сектор було передано в управління компанії Railtrack. Крім
того, держава додатково надавала фінансову допомогу інфраструктурному
комплексу шляхом цільових виплат на будівництво і реконструкцію
залізничних комунікацій. Всі інші витрати компанія мала фінансувати не за
рахунок державних дотацій, а за рахунок прибутків від надання в оренду
нерухомого майна або плати за користування інфраструктурою.
Досвід реформування залізничного транспорту зазначених країн свідчить,
що чим більше ступінь функціональної дезінтеграції, тим вищі витрати,
пов’язані з експлуатаційною роботою. Вертикально-інтегрованим залізничним
компаніям властиві дві основні конкурентні переваги. По-перше, у зрівнянні з
механізмами взаємодії вертикально розділених «мережних» і перевізних
компаній, різко знижуються транзакційні витрати, які пов’язані з необхідністю
координації управління інфраструктурою і рухом поїздів. По-друге, існує
реальна

наявність

стимулів

для

здійснення

інвестицій

у

розвиток

інфраструктури, які у «мережних» компаній можуть бути відсутніми.
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За умов схожості ситуацій перехідні процеси у більшості країн є
унікальними. Це дає змогу стверджувати про наступне: не існує єдиних правил
реструктуризації залізничного транспорту. Разом з тим, майже всі залізниці
мають низку загальних проблем, серед яких: збитковість пасажирських
перевезень, не задоволення клієнтури якістю послуг, недостатні інвестиції в
розвиток залізниць, а також регулювання тарифів на державному рівні. Кожна
країна обирає саме той шлях реформування залізничного транспорту, який є
найбільш прийнятним для даної держави. Країни західної Європи мають
певний багатий досвід реструктуризації залізниць, проте не відзначається
жодної успішно проведеної реформи. Кожна з реформ має свої плюси і мінуси.
Тому для України є надзвичайно доцільним узагальнення світового досвіду та
обрання власного шляху реалізації реформування залізничного транспорту, що
є

необхідною

передумовою

інтеграції

залізниць

до

Євразійського

транспортного простору.
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региональная
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условиях

интеграционных процессов / Ю. В. Макогон // Меркурий. – 2005. – №4. – С. 21–
23.
2. Фінагіна О. В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку
та діагностування : монографія / О. В. Фінагіна ; НАН України, Ін-т економікоправових досліджень. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД.», 2005. – 228 с.
УДК 164.01
Гуренко А. В., канд. екон. наук, доц.,
Шульгіна Т. С., бакалавр,
Азовський морський інститут,
м. Маріуполь, Україна
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Логістична інфраструктура є сполучною ланкою між виробництвом і
споживанням, обслуговує процес руху товару, створює необхідні умови для
задоволення попиту, скорочення часу реалізації товарів, прискорення обороту
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капіталів, зниження витрат руху товару і цін, формування ефективного
конкурентного середовища.
Особлива увага повинна приділятися розвитку інфраструктури, з огляду
на те, що в цьому секторі існує ще багато невирішених проблем. Зв’язку з
нестабільністю економіки сучасної України рішенням логістичних проблем
необхідно займатися на всіх рівнях управління логістичними потоками.
Особливу увагу треба приділити самому підприємству як мікрологістичній
системі, оскільки саме на рівні підприємства відчувається загострення
логістичних проблем. Сучасні проблеми у логістиці простежуються у таких
аспектах:
 якість транспортного обслуговування. Не всі перевізники в наш час
надають якісні послуги. Експедиторські компанії та транспортні
компанії, практично не намагаються оптимізувати сам процес
транспортування. Це можна було б зробити за допомогою збору
консолідованого вантажу від кількох відправників, складання
оптимальних маршрутів руху, підключення більш ефективного виду
транспорту на певному етапі маршруту, тощо;
 зниження конкурентоспроможності українських перевізників;
 кладності у побудові маршрутів перевезення;
 недовантаження

рухомого

складу.

Проблема

недостатнього

використання вантажопідйомності або корисного внутрішнього
об’єму кузова транспортного засобу безпосередньо пов’язана з
частим небажанням або невмінням комплектувати відправку від
різних вантажовідправників;
 складності організації взаємодії декількох видів транспорту;
 недостатня інформаційна підтримка процесу перевезень.
 недолік інформації про програмні продукти в сфері транспортної
логістики [1; 2].
У період глобальної інформатизації кожне підприємство повинно
використовувати новітні інформаційні технології. Проявом їх використання
може бути інформаційна логістична система. Треба відзначити, що ця система
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повинна бути інтегрованою в усі сфери діяльності підприємства (маркетинг,
менеджмент, виробництво, фінанси та ін.). Це потрібно для побудови
ефективного управління діяльністю підприємства.
Таким чином, в умовах переходу України до ринкової економіки у
підприємств з’явилася економічна свобода. Це, в свою чергу призвело до
проблем в управлінні діяльністю підприємства, які найбільш успішно можна
вирішити за допомогою логістики. Для цього необхідно переглянути стратегію
підприємства, удосконалити організаційну, транспортну, розділову системи,
впроваджувати високоякісні і надійні інформаційні технології.
Література:
1. Джонсон Дж. С. Сучасна логістика / Дж. Джонсон. – 7-е вид. – Москва :
Видав дім «Вільямс», 2002. – 624 с.
2. Степанов В. І. Логістика : підруч. / В. І. Степанов. – Москва : ТК Велбі,
Вид-во «Проспект», 2006. – 448 с.
УДК 35.085:316.343.656:351.851
Гусєв В. О., канд. еком. наук, доц.
кафедри державної служби та менеджменту освіти,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
м. Київ, Україна
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ
РЕФОРМ
Системні реформи в Україні, що задекларовані у «Стратегії сталого
розвитку «Україна 2020» (далі – Стратегія «Україна 2020»), передбачають
якісні еволюційні зміни за 62 пріоритетними напрямами і 2 державними
програмами реформ, націлених на досягнення європейських стандартів життя і
вихід країни к 2020 р. на траєкторію сталого розвитку [1].
В основу концепції сталого розвитку країни зараз покладено принципи
сталого розвитку (sustainable development) і принципи інноваційного розвитку,
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як

передумови

забезпечення

конкурентоспроможності

та

економічного

зростання країни.
З урахуванням взаємозв’язку цих принципів доцільно їх поєднання, що
здійснено в парадигмі сталого інноваційного розвитку, яка розкривається як
стійке

соціально-орієнтоване

економічне

зростання,

яке

досягнуте

на

інноваційних засадах збалансованого розвитку національної економіки і
людського потенціалу, а також за умов врахування гендерного фактору,
збереження та відновлення екологічної рівноваги, що має відбуватися при
житті існуючого і наступних поколінь [2].
Інституціональне

проектування,

впровадження

та

управління

суспільними реформами в контексті парадигми сталого інноваційного розвитку
потребує підготовлених компетентнісних управлінських кадрів. Підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації управлінських кадрів до певного
рівня компетентності має здійснюватися в галузі знань «Управління та
адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» [3].
Досягнення управлінцем рівня компетентності визначає здатність особи
до виконання певного виду діяльності в органах публічної влади (органи
державного управління і органи місцевого самоврядування), що виражається
через загальні вимоги дескрипторів Національної рамки кваліфікацій [4] щодо:
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності, які мають бути
деталізовані для предметної сфери діяльності управлінця.
Складність завдань суспільного реформування, мультиплікативний та
багатоплановий характер реформ, розширені комунікації органів публічної
влади з інститутами громадянського суспільства вимагають від управлінців
застосування
креативних

міждисциплінарних
підходів

до

знань,

розроблення

широкого

кола

різних

державно-управлінських

умінь,
рішень,

ініціативності у постановці та розв’язанні проблем суспільного розвитку, а
також умінь для реалізації функцій публічного управління. Виміром цих
якостей має стати інтегральна компетентність управлінця, критерії якої мають
бути враховані при розробленні стандарту освітньо-професійної спеціальності
«Публічне управління та адміністрування».
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Рушійною силою інноваційних процесів виступає мотиваційний фактор,
який має своїми складовими економічне та неекономічне стимулювання
активної діяльності суб’єктів щодо їх участі на будь-якій стадії циклу
інноваційних процесів або сприяння їх перебігу.
Економічна мотивація до інноваційної активності досягається через
очікувану

вигоду

від

впровадження

інновацій

(дохід,

підвищення

конкурентоспроможності продукції, освоєння нового сегмента ринку тощо), а
також через інституціональні аспекти державної підтримки інноваційної
діяльності,

наприклад,

запровадження

спеціального

правового

режиму

пільгового оподаткування інноваційно-інвестиційних проектів технологічних
парків.
Неекономічна мотивація, головним чином, реалізується через відповідну
систему культури та її цінностей на макро- і мікрорівнях. При цьому
неекономічна складова, пов’язана з цією системою, може відігравати не менш
мобілізуючу роль, ніж економічна. Взаємодія двох мотиваційних складових –
економічної та неекономічної – повинна створювати для суб’єкта внутрішні
спонукальні стимули до інноваційної діяльності.
Прояви культури та системи її цінностей в інноваційному процесі і
взагалі у сфері інноваційної діяльності мають особливі форми та властивості,
що дозволяє ідентифікувати ці особливі форми культури та системи цінностей,
відповідно, як інноваційну культуру та інноваційні цінності.
Цінність інновацій та їх суспільна значущість, зумовлена потребами й
інтересами як соціального суб’єкта, учасника інноваційного процесу, так
суспільства в цілому. Ціннісні виміри інновації полягають у захопленні
лідерства інноваційним продуктом на споживчому ринку, підвищенні
конкурентноздатності інноваційної продукції, зниженні енерго-, ресурсовитратності виробництв, покращенні споживчих якостей продукції тощо, а
також – формуванні нових потреб людини при появі на споживчому ринку
принципово нових товарів, послуг. Як приклад формування таких потреб
людини можна навести надання інформаційних послуг через Інтернет,
організація дистанційного навчання тощо.
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При різних ціннісних вимірах інновації для учасників інноваційного
процесу її

цінність проявляється у різних

функціональних

аспектах:

мотиваційний чинник, орієнтир для вибору цілей і засобів реалізації діяльності,
фактор соціально-економічного розвитку підприємства, галузі, регіону.
Цінності інновацій в інтегративному інноваційному процесі, що реалізує
інноваційну парадигму в масштабах країни, агрегатують її головні цінності, –
забезпечення сталого розвитку суспільства, що передбачає крім економічного
зростання, гуманістичний та екологічно безпечний характер розвитку і
технологічне лідерство країни. Ці головні цінності мають стати орієнтирами
цілепокладання державної політики та публічного управління й формування
усвідомленої суспільством складової національної ідеї – технологічного та
економічного лідерства країни.
Інноваційна
взаємозв’язок

з

підприємницькою,

культура
іншими

передбачає
формами

правовою,

взаємопроникнення

людської

політичною,

культури,

та

тісний

насамперед

управлінською.

з

Завдяки

інноваційній культурі можна домогтися суттєвого впливу на всю культуру
професійної діяльності та виробничих відносин. Так наприклад, інноваційна
культура в системі публічного управління дозволить сформувати усвідомлену
орієнтацію державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування
на протидію бюрократичним тенденціям, подолання зашкарублості і як
наслідок, підвищення ефективності державних управлінських рішень.
Універсальний характер, визначальний вплив на масштабність та
розвиток інноваційних процесів робить інноваційну культуру фактором
інноваційного розвитку та структурних змін національної економіки.
Багатопланові завдання формування інноваційної культури мають
вирішуватися шляхом запровадження наступних широкомасштабних заходів.
Утвердження в суспільстві пріоритету культурних цінностей науковотехнологічного та інноваційного розвитку, зокрема, формування серед широких
верств інженерно-технічних працівників, спеціалістів, науковців, підприємців
та управлінців розуміння соціально-економічної значущості інноваційноінвестиційної діяльності, настанов на сприяння інноваціям, а також формування
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нового рівня мислення, що поєднує у собі творчий потенціал, підприємництво,
готовність до ризику, соціальну та професійну мобільність, руйнування
консервативних поглядів для відповідності вимогам та потребам ринку.
Формування інноваційної культури у сфері публічного управління
вимагає організації багаторівневої системи неперервної спеціальної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів за цільовою
програмою, яка включає насамперед питання:
– проблеми запровадження інноваційної моделі розвитку економіки та
стан розвитку інноваційної діяльності в Україні;
–

ролі та місця державного управління й регуляції в інноваційному
процесі на його загальнодержавному, галузевому та регіональному
рівнях;

– оволодіння методами системного підходу, програмно-цільового та
проблемно-орієнтованого та проектного управління інноваційними
процесами;
– механізмів творчості та мотивації і форм активізації творчого процесу
в професійній діяльності;
–

налагодження публічно-приватного партнерства у сфері інноваційної
діяльності;

–

захисту об’єктів прав інтелектуальної власності, що вводяться в
господарський обіг через інноваційний процес, а також інші проблемні
питання, віднесені до предметної площині перебігу інноваційних
процесів.

Досягнення суттєвого впливу на формування та розповсюдження
інноваційної культури серед учасників інноваційних процесів внаслідок
активізації діяльності громадських професійних об’єднань (союзи, асоціації,
спілки) у сфері інноваційної діяльності.
Державне

сприяння

розвитку

цих

громадських

об’єднань

має

здійснюватися через органи державної влади, на які покладені завдання
реалізації державної інноваційної політики, шляхом налагодження взаємодії з
цими громадськими об’єднаннями.
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Із формуванням інноваційної культури мають бути вирішені такі нагальні
проблеми забезпечення сталого розвитку суспільства:


у реальному секторі економіки – прискорення та підвищення

ефективності впровадження новітніх технологій, прогресивних технічних
рішень та винаходів, а також нових видів послуг, а на їх основі досягнення
стійкого економічного зростання;


у сфері публічного управління – запровадження прогресивних

управлінських рішень, програмно-цільових та проектних методів публічного
управління, налагодження моніторингу інноваційних процесів у реальному
секторі національної економіки, наслідком чого мають бути досягнуті
оптимальність та ефективність публічного управління й регуляції;


у сфері освіти – сприяння розкриттю інноваційного потенціалу

особистості, вихованню креативного (інноваційного) мислення; підготовки
висококваліфікованих спеціалістів та управлінського персоналу для сфери
інноваційної діяльності;


у сфері культури – оптимізації співвідношення між традиціями та

оновленням, різними типами та видами культур, зокрема, при явній виразності
інтернаціонального

характеру

інноваційної

культури

раціоналізувати

її

формування, спираючись на культурні традиції країни, галузі діяльності,
корпоративну культуру;


у сфері екології – досягнення збалансованого використання

природно-ресурсного потенціалу, зменшення техногенного навантаження на
довкілля завдяки пошуку та трансферу сучасних передових технологій (енерго-,
ресурсозберігаючих, безвідходних тощо), поштовхом до цього пошуку має
стати сформований рівень інноваційної та екологічної культури.
У цілому інноваційна культура формує готовність суспільства до
підтримки та реалізації нового в усіх сферах діяльності, а також забезпечує
органічне включення національної економічної системи в процес перетворення
вітчизняної економіки на інноваційну модель розвитку.
Визнаючи важливість формування інноваційної культури суспільства як
складової інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої,
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загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї
інноваційного розвитку країни має стати пріоритетним завданням державної
інноваційної політики.
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Гуцан А. Н., канд. экон. наук,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков, Украина
ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕГОСУДАСТВЕННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
Стабильное развитие экономики Украины невозможно без его ключевого
ресурса

–

трудовых

ресурсов.

Развитие

экономики

базируется

на

функционировании экономических субъектов – предприятий и организаций
производящих

продукцию

и

оказывающих

услуги.

Стабильное
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функционирование которых позволяет государству осуществлять социальную
политику через механизм налогообложения и перераспределения.
Базой такого развития является заинтересованный работник предприятия
преобразовывающий входящие ресурсы в конечный продукт, а следовательно
социально-экономическое развитие предприятия находится в косвенной
зависимости от мотивации человека.
Одной из современных форм долгосрочных форм мотивации являются
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и корпоративные пенсионные
фонды (КПФ).
Согласно

Закону

Украины

«О

негосударственном

пенсионном

обеспечении» [1]:
НПФ – это юридическое лицо, которая имеет статус неприбыльной
организации (непредпринимательского общества), которое функционирует и
производит деятельность исключительно с целью накопления пенсионных
взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением
пенсионными

активами,

а

также

осуществляет

пенсионные

выплаты

участникам указанного фонда в определённом законом порядке».
КПФ – негосударственный пенсионный фонд, основателем которого
является работодатель и к которому могут присоединяться плательщики
Функционирование НПФ и КПФ может приносить ряд преимуществ на
государственном уровне. Основные преимущества представлены на рис. 1.
Преимущества функционирования НПФ и КПФ для государства

Реинвестиционные

Социальные

Имиджевые

Возрастание уровня
доверия

Рис. 1 – Преимущества функционирования НПФ и КПФ для государства [2]

Рассмотрим преимущества функционирования НПФ и КПФ, в авторском
понимании, более детально:
–

реинвестиционные

–

преимущества

получаемые

от

реинвестирования денежных средств в экономику. В результате
деятельности НПФ и КПФ на счетах будут аккумулироваться
102

финансовые

ресурсы,

которые

в

последствии

должны

будут

направляться, для получения дохода, в реальный сектор экономики
государства. Такая деятельность позволит обеспечить обновление
технико-технологической базы отраслей экономики государства;
–

преимущества со стороны государства в социальном аспекте будет
является то, что в результате деятельности таких фондов будет
повышается

размер

и

уровень

пенсии

участника

фонда,

а

соответственно, возрастёт удовлетворённость уровнем жизни при
выходе на пенсию сотрудником. Такое возрастание удовлетворённости
уровнем

жизни

приведёт

к

снижению

уровня

социальной

напряжённости в обществе;
–

имиджевые – это преимущества, которые государство получит от
своего

международного

экономически

статуса

стабильного

и

(имиджа)

как

социально-

инвестиционно-ориентированного

государства;
–

возрастание уровня доверия предполагает, что при постоянном
стимулировании,

мониторинге,

регулировании

и

надлежащем

контроле системы НПФ и КПФ (со стороны государства) будет
происходить повышения уровня доверия со стороны граждан
государства.
Подводя итог возможно сделать вывод, что более широкое использование
НПФ и КПФ на территории Украины позволит:
– повысить уровень долгосрочной мотивации работника предприятия,
что

повысит

деятельности,

эффективность
позитивно

производственно-функциональной

повлиять

на

социально-экономическое

развитие и функционирование предприятия;
– повысить экономическую стабильность государственной экономики
через системную реализацию преимуществ функционирования НПФ и
КПФ.
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Даниленко Л. С.,
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м. Київ, Україна
ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
У наукових дослідженнях в сфері патентного права увага переважно
приділяється питанням набуття, реалізації, охорони майнових і немайнових
прав винахідників, патентовласників та їхніх правонаступників. Натомість
питання належного виконання обов’язків суб’єктами патентного права не
отримали належного висвітлення. Неналежне виконання обов’язків може
суттєво позначатися на правах та інтересах патентовласника, завдавати шкоди
іншим особам, в окремих випадках призводити до припинення чинності
патенту. У зв’язку з цим, визначення обов’язків, які покладаються на власника
патенту та умов їх виконання має важливе значення та обумовлює актуальність
дослідження.
Активний розвиток інноваційних технологій, інформатизації суспільства і
зростання ролі новітніх технологій у суспільстві дає змогу щоразу по різному
досліджувати дану тему.
Окремі аспекти реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами
патентного права досліджувались у наукових роботах О. П. Орлюка, О. І.

104

Харитонової, Ю. Л. Бошицького, Г. О. Андрощука, Р. Б. Шишки, П. М.
Цибульова.
Метою дослідження є визначення обов’язків суб’єктів патентного права й
умов їх належного виконання на підставі аналізу чинного законодавства та
практики його застосування.
Патентне право – це сукупність норм, які регулюють особисті немайнові
та майнові відносини, які виникають у зв’язку зі створенням, оформленням і
використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків(4, с. 56).
Патентне право створює умови для забезпечення всебічного зростання
суспільного

виробництва

та

покращення

якості

продукції.

Практичне

застосування норм цього інституту права дає змогу найбільш повно
використовувати

досягнення

новаторів,

передавати

ці

досягнення

в

розпорядження всього суспільства, а також охороняти права винахідників,
авторів, раціоналізаторів (5, с. 190).
Суб’єктами патентного права є:
 по-перше, винахідники, автори промислових зразків;
 по-друге, патентовласники, якими можуть бути як винахідники,
автори, так і треті особи, до яких право на отримання патенту
перейшло на підставі договору, закону;
 по-третє, особи, які набули право на використання об’єктів
патентного права.
Враховуючи, що об’єкти патентного права з’являються в результаті
інтелектуальної діяльності винахідників, авторів, слід насамперед визначитися,
які саме обов’язки покладаються на цих суб’єктів патентного права.
Відзначимо, що на законодавчому рівні обов’язки винахідника, автора
промислового зразка не отримали достатньої регламентації. У Цивільному
кодексі України визначено лише майнові права та обов’язки патентовласника.
У законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 1993 р. та
«Про охорону прав на промислові зразки» 1993 р. також зазначено про
обов’язки власника патенту. Однак це не свідчить про те, що на винахідника й
автора промислового зразка не покладається ніяких обов’язків. Насамперед, на
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нашу думку, слід зазначити про обов’язок, який покладається на всіх суб’єктів
права інтелектуальної власності – дотримання законодавства та непорушення
прав третіх осіб.
Наступні обов’язки власника патенту на винахід, корисну модель,
промисловий зразок визначено в ст. 29 Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі»(2) та ст. 23 Закону України «Про охорону прав на
промислові зразки» (3).
По-перше, патентовласник зобов’язаний сплачувати відповідні збори за
підтримання чинності патенту. Дія патенту на винахід, корисну модель,
промисловий зразок припиняється в разі несплати у встановлений строк
річного збору за підтримання його чинності.
По-друге, патентовласник зобов’язаний добросовісно користуватися
виключним правом, що постає з патенту. Добросовісне користування
виключними правами передбачає використання об’єктів права інтелектуальної
власності без завдання шкоди іншим особам.
По-третє, обов’язок власника патенту дати дозвіл (видати ліцензію) на
використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власникові
пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений
для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги й не
може використовуватись без порушення прав першого власника та інші
обов’язки.
Важливе значення має також належне виконання обов’язків, які
виникають у власника патенту на підставі договорів щодо розпорядження
виключними майновими правами інтелектуальної власності.
Потрібно виділити дві категорії таких обов’язків:
Перша категорія – це обов’язки, які покладаються на роботодавця
відповідно до Кодексу законів про працю України . Дотримання зазначених у
КЗпПУ умов забезпечення трудових прав творчих робітників є обов’язком
роботодавця.
Друга категорія – це обов’язки, передбачені цивільним законодавством.
Стаття 429 Цивільного кодексу України визначає лише умови розподілу
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майнових і немайнових прав на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням
трудового договору, та не закріплює обов’язки роботодавця (1).
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дня
надходження від винахідника повідомлення подати до установи заявку на
отримання патенту чи передати право на його отримання іншій особі або
прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як
конфіденційної інформації (2).
Також слід зазначити про обов’язки користувачів об’єктів патентного
права, які можна розділити на дві категорії: обов’язки щодо належного
виконання умов договоруй дотримання прав та інтересів патентовласника та
обов’язки

добросовісного

використання

винаходу,

корисної

моделі,

промислового зразка без порушення прав та інтересів третіх осіб.
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
Обов’язки власників патенту як передбачені в законодавстві, так і можуть
визначатись безпосередньо в договорах щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності. Добросовісне користування правами, що
постають із патенту, а також належне виконання обов’язків патентовласником є
запорукою забезпечення його інтересів і захисту належних йому прав.
На роботодавця покладається дві категорії обов’язків: передбачені
трудовим та цивільним законодавством.
На нашу думку, надання переваги договірному регулюванню відносин,
які виникають щодо створення службових об’єктів права інтелектуальної
власності, має сприяти узгодженню інтересів як роботодавця, так і автора –
працівника. Водночас на законодавчому рівні на роботодавця має покладатися,
по-перше, обов’язок укласти договір, у якому мають чітко визначатися умови
розпорядження правами на службовий твір, а по-друге, обов’язок виплати
авторові, винахідникові належної винагороди за створення службового твору.
Виконання вказаних обов’язків має сприяти зменшенню кількості спорів, які
виникають у зв’язку з використанням службових творів, забезпеченню прав та
інтересів як автора, так і роботодавця.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її
межами (1).
Державні

органи

регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності,

незважаючи на різну компетенцію, в сукупності повинні доповнювати один
одного, створюючи дієвий механізм контролю зовнішньоекономічних відносин
держави. Однак, такий механізм на сьогодні має деякі недоліки, спричинені
коротким часом розвитку держави та недосконалістю правового регулювання.
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Чинна нормативна база України у сфері зовнішньоекономічної діяльності
має ще досить суперечливий характер. Численні поправки, доповнення все
глибше ускладнювали механізм контролю за здійсненням зовнішньоекономічної
діяльності, що спричинило виникнення певних проблем (3).
Одним із факторів підвищення ефективності правового регулювання та
державного управління у зазначеній сфері є дослідження основних аспектів
розвитку

законодавства

України

про

зовнішньоекономічну

діяльність.

Визначення місця та ролі зовнішньоекономічного законодавства у системі
права

України

дозволяє

більш

чітко

визначити

проблеми

правового

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та визначити шляхи його
вдосконалення. Слід зазначити, що вивченням проблем розвитку законодавчої
бази з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності України займались
такі науковці, як А. Бузгаліна, Б. Зарицький, Б. Олін, М. Пебро, О. Білорус,
А. Мокій та ін. Однак, незважаючи на це, дане питання потребує подальших
досліджень.
Розглядаючи проблеми удосконалення законодавства України про
зовнішньоекономічну діяльність, підкреслимо, що воно виступає комплексною
підгалуззю господарського законодавства України.
Господарський кодекс України (розділ VII), Податковий кодекс України,
Митний кодекс України, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ є основними нормативно-правовими актами, які
регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні. Однак, суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності в Україні поряд із ГК України та Законом
України «Про зовнішньоекономічну діяльність», повинні враховувати також
положення цілого ряду інших нормативних актів. Так, на сьогодні, із нормами
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» кореспондують
положення 554 нормативно-правових актів України різної галузевої належності.
Даний правовий масив потребує свого вдосконалення шляхом упорядкування,
ліквідації недоліків та суперечностей.
Слід зазначити, що в процесі формування господарського законодавства
останнім часом досить явно проявляється тенденція до кількісного зростання
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законодавчих актів, що охоплюють різні сфери регульованих відносин.
Фактично законодавець пов’язує ефективність правового регулювання не з
якістю нормативних актів, а з їх кількістю, в зв’язку з чим ще більше
посилюється неузгодженість як між законодавчими актами, так і між окремими
їх нормами.
Ще однією проблемою законодавства в сфері зовнішньоекономічних
відносин є його надмірна деталізація. Так, останніми роками почала
спостерігатися тенденція до прийняття законів, присвячених окремим вузько
направленим

сферам

зовнішньоекономічної

діяльності

(«Про

вивізне

(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину», «Про ставки вивізного
(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», «Про вивізне
(експортне) мито на відходи та брухт чорних металів», «Про особливості
державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»,
«Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів,
брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням», «Про
державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»). Тому, слід
зазначити, що законодавство із зібрання загальних правил поведінки
перетворюється на таке, яке розраховане лише на окремі казуси, випадки.
Натомість у них відсутні нові правила поведінки загального характеру. Замість
цього даються посилання на ін. закони (2).
Виходячи з аналізу законодавства України та науково-монографічних
джерел, на сьогодні розроблено деякі пропозиції подальшого розвитку
законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
На думку Омельченко А., в процесі подальшого вдосконалення
законодавства України, що регулює зовнішньоекономічні відносини, слід йти
шляхом консолідації даної галузі законодавства у межах Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність». Так, автор пропонує багаторівневу (щодо
нормативних
нормативних

актів різної
актів

різної

юридичної
галузевої

сили)

та

комплексну (стосовно

приналежності)

систематизацію

законодавства України (2).
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Одним з етапів такої систематизації є здійснення консолідації норм
зовнішньоекономічного законодавства України в межах чинного Закону
України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Оскільки в ряді нормативних
актів є положення, які вже частково відображені у чинній редакції зазначеного
закону, існує можливість здійснення такої консолідації.
Консолідації також потребує митне законодавство України. Так, порядок
формування та застосування Єдиного митного тарифу України при перетині
митної території України товарами та іншими предметами встановлюється у
Митному кодексі України. У порядку, передбаченому зазначеним законом,
Єдиний митний тариф був затверджений Декретом Кабінету Міністрів України
«Про Єдиний митний тариф України» від 11 січня 1993 р. № 4-93. Чинний на
сьогодні Митний тариф України було затверджено Законом України «Про
Митний тариф України» від 5 квітня 2001 р. № 2371-ПІ, згідно з яким втратила
чинність ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф
України» (тобто втратив чинність Єдиний митний тариф України, прийнятий у
1993 р.). Однак при цьому ряд норм Декрету Кабінету Міністрів України «Про
Єдиний митний тариф України» від 11 січня 1993 р. № 4-93 щодо окремих
аспектів порядку сплати мита на сьогодні є чинними. Тому, пропонується
консолідувати норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про Єдиний
митний тариф України» від 11 січня 1993 р. № 4-93, що продовжують діяти, до
Митного кодексу України, а також Закону України «Про Митний тариф
України» від 5 квітня 2001 р. № 2371-III, визнавши зазначений Декрет
недійсним.
Другим напрямом ком плексної систематизації законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність є його кодифікація, тобто погодження змісту
консолідованого закону про зовнішньоекономічну діяльність із змістом розділу
VII Господарського кодексу України про зовнішньоекономічну діяльність. При
цьому Господарський кодекс України слід розширити низкою загальних норм
щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом перенесення їх із
консолідованого закону про зовнішньоекономічну діяльність до зазначеного
кодексу. Зокрема йдеться про норми, що визначають предмет та метод
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правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; норми про види
зовнішньоекономічної діяльності, суб’єктів та організаційно-правові основи
державного управління зовнішньоекономічною діяльністю тощо(3).
Отже, законодавство про зовнішньоекономічну діяльність є одним з
інститутів господарського законодавства, відтак, з метою його подальшого
розвитку слід використовувати систематизацію законодавства, а саме такі її
форми, як: консолідація та кодифікація. При цьому, необхідно використовувати
також ревізію законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, що дасть
змогу «прорідити» та впорядкувати цей нормативний масив.
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СПРОЩЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ТА БЕЗПЕКИ
В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ РЕФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Туристичні формальності – це правила, що запроваджуються державою з
метою державної безпеки, боротьби з незаконною міграцією, міжнародним
тероризмом, торгівлею наркотиками та зброєю, а також безпекою мандрівників.
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Сюди включені паспортні, візові,митний та валютний контроль, медикосанітарні норми.
На сьогоднішній день для України найкращим розвитком подій було б
затвердження угоди є Європейським союзом про входження держави до країн
Шенгенської зони.
Манільська декларація зі світового туризму, прийнята у 1980 р.
проголосила право громадян на відпочинок, свободу подорожей та туризму.
Українці на жаль не можуть вільно пересуватися Європою, так як потрібно
обов'язково відкривати візу, а це для населення пов’язано з великими
матеріальними витратами. Саме тому багато українців незаконними шляхами
намагаються перетнути кордони держави, що призводить до нелегальної
міграції населення.
Якщо буде стерто кордон між Україною та Євросоюзом, то це буде
корисним не лише для українців. У Європі стане набагато менше нелегальних
мігрантів з України.
На сьогоднішній день багато українців хочуть виїхати за межі своєї
держави через відсутність перспективи розвитку бізнесу або ж кар’єрного
росту. Якщо населення матиме змогу спілкуватися з європейцями, то у них не
буде такого бажання виїхати. В Україні є дуже багато робочої сили, проте не має
робочих місць. Європейські компанії хотіли б мати філії своїх компаній в
Україні, та як є великі перспективи для розвитку своєї галузі на території
держави.
Крім того українці мали б змогу виїжджати за кордон для отримання
досвіду роботи, а потім впроваджувати отриманий досвід на практиці у нашій
країні. Тобто збільшувалась кількість правильно організованих компаній, що
мали б змогу по-конкурувати з європейськими компаніями. На жаль на
сьогоднішній день через нестачу досвіду у вітчизняних підприємців, багато
фірм не витримують навіть конкуренції серед вітчизняних конкурентів, не
говорячи вже про іноземні компанії.
До того українці б мали паспорти відповідно до стандартів ІКАО, що
значно б прискорило процес проходження контролю при в'їзді в інші держави.
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Також Україна при входженні в Євросоюз мала б змогу експортувати свою
продукцію до країн Європи. І завдяки цьому вона б мала відповідати
стандартам, що висуваються у Європі. Це дозволило б скоротити кількість не
сумлінних виробників і залишити на ринку тільки тих, хто може надавати
продукцію відповідної якості.
Вхід до Євросоюзу мав й позитивні риси з боку безпеки. Для цього
потрібно було б впровадити більш жорсткі міри безпеки для тих, хто в’їжджає в
країну.
Знову ж таки, покращення рівня безпеки в країні привабило б більшу
кількість туристів, що надало б додатковий прибуток.
Також у багатьох країнах Європи не існує обмежень на ввіз-вивіз валюти,
а українці мають декларувати ввезений об’єм та сплачувати мито. У Західній
Європі існує також поняття «tax-free». Вигідно було б ввести таку ж систему в
Україні. Дана система допомагає зекономити на покупках, що було б вигідно як
для українців, так і для тих, хто відвідує країну. Звичайно країна вимушена була
і мати певні збитки виходячи з цієї системи, проте об’єм реалізованої продукції
і прибуток від нього був би значно більшим, а ніж розмір стягнень.
Отже, спрощення туристичних формальностей з рядом країн, зокрема з
країнами Європи, дало б змогу принести додаткових прибуток в державу,
створити нові можливості для підприємницької діяльності, сформувати власну
систему організації регулювання економіки, на базі зразків інших країн та
вийти з кризи, що триває на сьогоднішній день.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАДАЧІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Сучасний стан конкурентоспроможності економіки України та її участь в
міжнародних економічних відносинах вимагають конструктивних практичних
дій. З урахуванням ключової ролі сфери регіонального розвитку в загальному
розвитку держави в Україні затверджена Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2020 р., в якій однією з пріоритетних цілей державної
регіональної політики визначено підвищення конкурентоспроможності регіонів
країни. Як вказується в стратегії, «підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів полягає в створенні оптимальних умов для розкриття регіонами
власного потенціалу та використання конкурентних переваг регіональної
економіки» [1].
З метою реалізації даного стратегічного пріоритету визначені заходи, що
передбачають:
 державні інвестиції в розвиток інфраструктури регіонів;
 рішення проблем, пов’язаних з неефективним функціонуванням
об’єктів державної власності;
 інвестиції

в підтримку створення в регіонах

сприятливого

середовища для розвитку підприємництва;
 збалансування регіональних ринків праці, економне використання
енергетичних ресурсів. Комплекс таких заходів в кінцевому
підсумку сприятиме підвищенню привабливості територій для
інвестицій.
Результатом комплексу заходів по досягненню базової мети регіональної
політики має стати підвищення рівня розвитку регіонів, їх економічної
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активності, формування економіки на більш досконалій технологічній основі,
створення механізму поширення процесу розвитку з центрів економічного
зростання, якими будуть переважно міста – обласні центри, міста обласного
значення, на інші території, що дозволить задіяти внутрішні фактори розвитку
адміністративних центрів районів, малих міст і сільських населених пунктів.
Здійснення

планових

завдань

повинно

реалізовуватися

шляхом

розширення зв’язків між адміністративними центрами областей, районів і
сільськими населеними пунктами, включаючи забезпечення транспортної
доступності, розвитку сільської місцевості, а також вжиття заходів, що
сприяють розвитку людського капіталу, впровадження новітніх технологій,
поліпшення

навколишнього

середовища,

що

в

результаті

сприятиме

привабливості територій для інвестицій і активізації економічної діяльності на
всій території країни [1].
Основними

операційними

цілями

підвищення

рівня

конкурентоспроможності регіонів передбачені такі:
 підвищення ролі і функціональних можливостей міст, як центрів в
подальшому розвитку регіонів;
 створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст
на інші території, розвиток сільської місцевості;
 підвищення

ефективності

використання

внутрішніх

чинників

розвитку регіонів.
Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на
інші території і розвиток сільської території буде забезпечено за допомогою
поліпшення транспортної доступності в межах регіону і розвитку сільської
місцевості. Практичними аспектами реалізації даної мети є розвиток мережі
автомобільних

доріг

загального

користування

місцевого

значення,

використання механізмів державно-приватного партнерства для оновлення
рухомого складу транспортних засобів, диверсифікація сільськогосподарського
виробництва шляхом розвитку альтернативних видів економічної діяльності в
сільській місцевості, пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної
інженерної інфраструктури, модернізація зрошувальних систем.
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Підвищення ефективності використання внутрішніх чинників розвитку
регіонів заплановано здійснювати за допомогою розвитку інтелектуального
капіталу; підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності
регіонів

(створення

регіональної

мережі

наукових,

технологічних

та

індустріальних парків); розвитку підприємницького середовища та конкуренції
на регіональних товарних ринках (спрощення процедури та збільшення обсягів
надання

державної

фінансової

підтримки

суб’єктам

малого

бізнесу);

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, збереження
культурної

спадщини

та

цінних

природних

територій

(створення

загальнодержавної інформаційної мережі в сфері туризму і курортів); розвитку
транскордонного співробітництва; диверсифікації джерел енергопостачання та
підвищення рівня енергоефективності в регіонах [2].
За результатами реалізації планових заходів, як зазначається в
стратегічному плані, в перспективі очікується підвищення рівня розвитку
регіонів, їх економічної активності, формування економіки на більш досконалій
технологічній основі. Зокрема, підвищення конкурентоспроможності регіонів
визнається одним із стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку
країни та її територій.
Література:
1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року (від 6 серпня 2014 р) [ Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п. – Назва з екрана.
2. Сментина Н. В. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоздатності
регіонів України в контексті євроінтеграції / Н. В. Сментина, О. Н. Муратов //
Konkurenceschopnost ekonomiky –problémy a faktory jejího zvyšování: sborníc z
mezinárodní economické konference. Praha. Vysoká škola manažerské informatiky,
ekonomiky a práva, 2014. – С. 233–243.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Підприємства корпоративного типу, а саме акціонерні товариства та
товариства

з

обмеженою

відповідальністю

є

основною

формою

підприємницьких структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки, що
підтверджується як світовим, так і вітчизняними досвідом.
Корпоративне управління можна розглядати, як складний комплекс
пов'язаних між собою механізмів різної природи: організаційно-правових,
економічних, мотиваційних, соціально-психологічних, кожен із яких має
специфічний набір важелів, заходів, форм впливу на діяльність корпорації, що
роблять її унікальним явищем. Наведений перелік не вичерпує всього списку
елементів корпоративного управління, але дозволяє стверджувати, що реальне
корпоративне управління є складним процесом, що само по собі вже є певним
бар’єром у застосуванні та освоєнні без необхідної підготовки об’єкта та
суб’єкта управління.
Ефективне

корпоративне

управління

не

обмежується

виключно

відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування
законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які
мають

легітимний

інтерес

у

діяльності

корпорацій

(працівниками,

споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов’язано з
тим, що підприємство корпоративного типу не може існувати незалежно від
суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності
залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.
Проте, у стосунках між усіма зацікавленими особами завжди є місце для
потенційного конфлікту інтересів. Відповідно, сутністю корпоративного
управління є системавідносин між інвесторами (власниками) корпорації, його
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менеджерами, а також іншими заінтересованими особами для забезпечення
його ефективної діяльності, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників
корпоративних відносин.
Отже, постає необхідність навчання майбутніх спеціалістів особливостей
ефективного корпоративного управління. Крім того, постійні зміни, що
відбуваються в механізмах корпоративного управління та роботі фондового
ринку пред’являють нові вимоги до професійної підготовки та рівня знань як
керівників, менеджерів, так і акціонерів.
Підприємства з організаційною формою акціонерного об’єднання
капіталу формувалися в Україні трьома основними шляхами: роздержавлення
існуючих підприємств, створення нових акціонерних товариств юридичними та
фізичними особами та реорганізація існуючих недержавних юридичних осіб у
господарські товариства корпоративного типу [1, с. 33].
Починаючи з 1992 по 2002 р. в Україні змінили з державної та
комунальної форм власності на приватну і утворилися 10 тис. акціонерних
товариств. Акціонування стало найпоширенішим засобом приватизації, а
більшість підприємств, що були приватизовані іншим шляхом, в подальшому
реорганізувалися у акціонерні товариства [2, с. 35].
Таким чином, сучасна система корпоративного управління в Україні
знаходиться в стадії свого еволюційного становлення, в якій формально
представлені
українськой

елементи різних
моделі

відносять

моделей.

До характерних особливостей

розпорошену власність,

що

є ознакою

аутсайдерскої (англо-американська, англосаксонська) моделі. Розпорошення
акціонерного капіталу відбулося в період безоплатної приватизації. Ця
особливість

(за

існування

низьколіквідного

ринку

цінних

паперів)

є

стримуючим чинником становлення корпоративного управління як системи
реалізації

прав

акціонерів.

Також

сучасну

тенденцію

до

збільшення

концентрації власності, становлення елементів інсайдерського (німецька,
континентальна) контролю, впровадження схем перехресного володіння
акціями і формування складних корпоративних структур різного типу,
властивих

інсайдерській

моделі.

На

даний

час

основним

джерелом
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фінансування українських корпорацій є банківські кредити, що є характерною
рисою інсайдерської моделі. Випуск акцій та облігацій, характерний для
аутсайдерської моделі, має другорядне значення.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин
між інвесторами – власниками товариства, його менеджерами, а також
зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства,
рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
Література:
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/ Грэй Ч. В., Хэнсон Р. Дж. // Корпоративное управление и права акционеров. –
Москва : ИНФРА-М. – 1994. – 345 с.
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
З початком розвитку ринкових відносин в Україні почали поширюватися
відносини між посередниками, споживачами, постачальниками та іншими. В
даний час логістика набуває одне з найважливіших значень в практиці
управління організацією. Інноваційний розвиток національної економіки
допоміг зміни відносин, що пояснюється такими факторами:
 зростання витрат на перевезення;
 досягнення межі ефективного виробництва;
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 фундаментальні зміни у філософії запасів;
 створення продуктових ліній;


зростання використання комп’ютерів постачальниками і споживачами [1].

Зміна економіки України в короткий термін обумовила розвитку і
глибокого впровадження логістики в усі сфери економіки. Це пояснюється
такими передумовами:


зростання запасів виробництва та транспортних витрат в системах
розповсюдження товарів;



зростання транспортних тарифів;



поява і стрімке розвитку маркетингової концепції управління
організацією.



розвиток конкуренції, викликане переходом від ринку продавця до
ринку покупця [2].

До початку 60-х рр. в країнах з розвиненою ринковою економікою
виробники і споживачі продукції не надавали серйозного значення створенню
спеціальних систем, що дозволяють оптимізувати управління матеріальними
потоками. Системи розподілу, як правило, не планувалися. Виробництво,
оптова та роздрібна торгівля працювали без тісної ув’язки один з одним.
Випущені товари так чи інакше потрапляли в кінцеве споживання. Система
управління процесами руху товару була слабкою. Реальних зв’язків між
різними взаємопов’язаними функціями логістики не було.
Таке ігнорування до сфери управління матеріальними потоками
пояснювалося

тим,

що

основний

потенціал

конкурентоспроможності

створювався в цей період за рахунок розширення вдосконалення виробництва.
Однак до початку 60-х рр. резерви підвищення цього потенціалу безпосередньо
у виробництві були істотно вичерпані. Це викликало необхідність пошуку
нетрадиційних шляхів створення конкурентних переваг. Підприємці стали
приділяти все більше уваги не самому товару, а якості його поставки [2].
Поліпшення роботи в сфері розподілу, не вимагаючи таких додаткових
капітальних вкладень, як, наприклад, освоєння випуску нового товару, проте
виявилося в змозі забезпечити високу конкурентоспроможність постачальника
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за рахунок зниження собівартості і одночасно підвищення надійності поставок.
Грошові кошти, вкладені в сферу розподілу, стали впливати на становище
постачальника на ринку набагато сильніше, ніж ті ж кошти, вкладені в сферу
виробництва [1].
Використання логістичного підходу при управлінні якістю, посилення
конкуренції призводять до боротьби за якість, поліпшенню рівня сервісу,
визнано єдність цілей споживача і виробника. Важливість цього етапу для
розвитку логістики полягає в тому, що з позиції стратегічного планування на
вільних ринках завдання інтегрованої логістики фірми збігаються з ідеологією
загального управління якістю. Це стає одним з головних принципів
логістичного підходу до управління [1].
Починаючи з 2000 р., з’явилися національні логістичні компанії, які
відповідали світовому рівню оснащення і розвитку в своїй галузі [2]. PLоператори – інноваційні підходи, яких раніше не було. Логістична компанія
УВК, заснована в 2001 р, стала першим в Україні 3PL-оператором (Third Party
Logistics (3PL) – надання логістичних послуг або комплексу послуг – від
доставки і адресного зберігання до управління замовленнями і відстеження
руху товарів. У функції постачальника послуг входить організація і управління
перевезеннями, облік і управління запасами, підготовка імпортно-експортної і
фрахтової документації, складське зберігання, обробка вантажу, доставка
кінцевому споживачу) [2].
На ринок України виходять європейські логістичні компанії. Це
початковий період формування професійного ринку логістичних послуг.
Обороти логістичних операторів активно росли пропорційно зростанню попиту
на їхні послуги. У цей період на ринок складської нерухомості заходять
девелопери.

Одночасно

стартує

кілька

великих

проектів

будівництва

логістичних комплексів. Сьогодні ринок логістики України знаходиться на
етапі стабілізації. Він стає більш цивілізованим, відкритим і професійним.
Компанії-учасники зацікавлені в розвитку свого бізнесу і бізнесу клієнта,
сміливо йдуть на впровадження інноваційних рішень та ІТ продуктів, шукають
нові

методи

оптимізації

витрат

на

логістику.

З’являються

нові
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вузькоспеціалізовані напрямки в логістиці. Транспортні оператори не тільки
розвивають свої конкурентні переваги, але і кооперуються. Активно працюють
галузеві асоціації, об’єднання. Це етап активного обміну досвідом для
отримання синергетичного ефекту для кожного учасника.
Література:
1. Історія розвитку першої української логістичної компанії УВК
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uvk.ua/ua/about/history/. –
Назва з екрану.
2. Стаття на вільній енціклопедії «3PL-оператор» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Third_Party_Logistics. – Назва з
екрану.
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ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Внаслідок неефективного управлінського механізму реалізації житлової
політики в Україні житлова проблема вирішується повільно та залишається
однією з найгостріших соціально-економічних проблем. У сучасних умовах до
традиційних проблем додаються форс-мажорні втрати значної частини
житлового фонду в Луганській та Донецькій областях. Значно зросла
невідкладна потреба в житлі з боку мешканців районів, де відбувалися воєнні
дії, та внутрішньо переміщених осіб. За експертними оцінками, з 1198 тис.
зареєстрованих на 30.03.2015 р. переселенців 2/3 потребують житлової
допомоги [1]. Відповідно, нова житлова політика держави має бути доповнена
окремими програмами, що враховуватимуть специфічні умови та потреби
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постраждалого населення, а також створюватимуть умови для перетворення
сфери житлового будівництва в один з головних чинників соціального миру та
економічного зростання.
Оцінюючи наявні обсяги житлового фонду України, кількісні показники
забезпеченості громадян житловою площею, слід констатувати існування в
Україні гострої житлової кризи. У 2014 р. загальна площа житлового фонду
України склала 966, 14 млн.м2. У порівнянні з 2013 р , вона знизилася на
11,9 %. В розрахунку на 1 жителя рівень забезпеченості житлом в Україні в 2013
р. склав 23,8 м2 загальної площі – це в 2–3 рази менше, ніж в європейських
країнах [1]. Низькі показники забезпеченості населення Україні житлом в
певній мірі обумовлені недостатніми обсягами житлового будівництва.
Важливим показником розвитку житлової сфери країни є щорічна
кількість квартир, введених в експлуатацію. Протягом 2010–2015 рр. вітчизняна
будівельна галузь ввела в експлуатацію в середньому 92 тис. од. житла. У
2015 р. загальна житлова площа введена в експлуатацію склала 11044 тис.м2
(120 тис. квартир). У розрахунку на 1000 осіб населення Україна в 2010–2015
рр. вводила в експлуатацію від 198 (2010 р.) до 259 (2015 р.) м2 загальної площі [1].
Високі темпи зростання обсягів житлового будівництва є дещо
парадоксальними в умовах економічної і політичної кризи. Однак додатні темпи
зростання житлового будівництва вкрай важливі для відновлення позитивних
темпів економічного зростання, оскільки одне робоче місце в будівництві
забезпечує п’ять робочих місць в суміжних галузях. Тому, щоб підтримати
позитивних темпів зростання житлового будівництва, необхідний більший обсяг
фінансування в його розвиток.
Вибір певного джерела фінансування залежить від власної стратегії
забудовника і характеристики певного проекту, обсягу потреб у фінансових
ресурсах, отриманих вигід та можливих ризиків.
Глибока соціально-економічна криза 2014–2015 рр. викликала різке
падіння обсягів депозитних, кредитних та інших операцій банків. Девальвація
гривні, доларизація та прискорення інфляції посилили ризики поточної
діяльності і розвитку банків. Різке погіршення стану банківської системи
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впливає і на житлове будівництво. Відповідно у 2014 р. житлове будівництво на
99,0 % було профінансовано за рахунок власних заощаджень населення [1]. Це
пов’язано з тим, що інвестиції у нерухомість стають чи не єдиною можливістю
збереження заощаджень. При цьому з темпами нарощення обсягів будівництва
зростає і вартість житла, тому що ринок житла в Україні є дефіцитним ринком.
Існуюча в Україні модель житлового ринку дозволяє вирішувати житлові
проблеми лише тим домогосподарствам, які мають достатньо високий рівень
доходів.
– Суспільний

вибір європейського

вектору соціального

розвитку

потребує створення динамічної, гнучкої, високотехнологічної та
соціально

орієнтованої

моделі

державної

житлової

політики.

Відповідно до цього необхідно зосередити зусилля держави на
активізації роботи органів державної влади та більш масштабному
залученні громадськості для вироблення нової сучасної моделі
державної

житлової

середньостроковій

політики,

перспективі

яка

б

дозволила

наблизитися

до

країні

в

європейських

показників розвитку житлової сфери. Метою має стати формування
трикомпонентної моделі житлового розвитку країни:
– у межах першого компонента має відбутися перехід від сучасної
двосегментової політики (самостійне придбання на ринку нерухомості
та державне надання соціально незахищеним) до трисегментової – до
зазначених складників додається сегмент варіативних, тимчасових і
часткових програм спільного фінансування;
– у

межах

другого

компонента

має

відбутися

перехід

від

високоризикованих інвестиційних моделей придбання до моделей
купівлі готового житла, демонополізація ринку будівництва житла,
заміщення сторонніх управлінь житловою власністю (державні та
приватні

житлові

та

експлуатаційні

управління)

колективним

управлінням спільною власністю інвесторів чи власників житла (ОСББ
та ін форми);
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– у межах третього компонента відбуватиметься розвиток орендних
відносин на ринку житла, що забезпечить створення необхідного для
підвищення мобільності робочої сили ринку житла; умовою успіху
реалізації цього компонента є чітка специфікація прав власності,
забезпечення їх гнучкості, юридично захищеної подільності, а також
надійної гарантованості зобов’язальних прав, а також розвиток тих
сегментів фінансового ринку, які забезпечують орендний ринок на
рівні сучасних світових стандартів.
Література:
1. За даними Державної служби статистики України [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ринкових умовах господарювання інформація є важливим ресурсом
суспільного виробництва, зокрема підприємницької діяльності. Важливість
інформаційного забезпечення підприємницької діяльності значно зростає в
умовах сучасного глобального інформаційного середовища, що обумовлює
необхідність його регулювання на міжнародному та національному рівнях.
Уекономічно розвинутих державах сформовано системи інформаційного
забезпечення суб’єктів господарювання, в яких здійснюють діяльність органи
державного управління різних рівнів і бізнес-структури. В Україні така система
тільки розбудовується, тому обґрунтування ролі і функцій держави в
інформаційному забезпеченні підприємницької діяльності є актуальним.
Визначальна роль держави у створенні та функціонуванні системи
інформаційного забезпечення підприємницької діяльності не викликає сумніву.
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На думку вчених [1], роль держави полягає передусім у встановленні
стратегічних орієнтирів розвитку економіки країни та у відповідному створенні
умов для функціонування ефективної і прозорої системи інформації, яка б
забезпечувала доступність до необхідних її обсягів та давала можливість
повніше враховувати потреби ринку, своєчасно усувати інформаційну
асиметрію і водночас визначала сфери та механізми захисту інформації.
На нашу думку, діяльність з інформаційного забезпечення, як і будь-яка
інша, потребує державного регулювання. Ринкові механізми є дієвими, однак
недостатніми, як доведено наукою і практикою, тим більш враховуючи
переважний вплив інформації на формування ринків і збут продукції за
наявності розвинених інформаційно-комунікативних мереж, через можливу її
фрагментарність, необ’єктивність та недостовірність.
В інфраструктурі підприємництва інформаційний сектор посідає одне з
головних місць. Необхідним є визначення функцій держави щодо цього
сектору, системи та безпосередньо процесу інформаційного забезпечення
підприємницької діяльності.
Перш за все, необхідно визначити складові системи, відповідно яких буде
здійснюватися

інформаційно-консультативна

та

інформаційно-аналітична

діяльність. Такими складовими можуть бути відповідні потребам щодо
інформації сектори:
– правових

засад

і

нормативів

з

державного

регулювання

підприємницької діяльності;
– реєстраційних даних про суб’єкти господарювання;
– розвитку галузей і сфер економіки;
– зовнішньоекономічної діяльності;
– стану товарних ринків;
– ринку праці;
– фінансового ринку, зокрема банківського сектору економіки;
– зовнішніх ринків (за секторами економіки та країнами).
Консультативна та аналітична інформація повинна стосуватися стану та
перспектив, у т. ч. з державного регулювання. Державна політика щодо
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підтримки інформаційного забезпечення розвитку підприємництва в Україні
повинна формування за такими основними напрямами:
– подальше вдосконалення економічних, правових, соціальних умов
розвитку підприємництва в інформаційній сфері;
– активний

протекціонізм

інформаційного

потенціалу

країни;

створення необхідного інноваційного клімату в економіці;
– сприятливе середовище для ефективного виробництва якісно нових
інформаційних продуктів;
– забезпечення цільового фінансування, кредитування, пільгового
оподаткування інформаційних організацій; визначення пріоритетів
розподілу

державних

ресурсів

у

сфері

інформаційного

виробництва;
– забезпечення доступу широких верств населення до інформації
різного типу;
– підтримка інформаційних

організацій,

що

функціонують

на

некомерційній основі у сферах освіти, фундаментальних наукових
досліджень та інших секторів інформаційного виробництва [2].
В Україні вже створені правові, організаційні та матеріально-технічні
засади

для

підприємницької

функціонування

системи

діяльності:

удосконалено

інформаційного
законодавчу

забезпечення
базу,

сферу

інформаційних послуг, технічне забезпечення інформаційного середовища
(у т. ч. й завдяки вітчизняному виробництву), розвинуто інформаційний
складник усіх відповідних інституцій у суспільстві. Унаслідок цього відбулося
первісне нагромадження інформаційних ресурсів. Між тим, система не в повній
мірі відповідає сучасної вимогам щодо інфраструктури розвитку підприємництва
в умовах глобального інформаційного простору. Так, у подальшому в рамках
запропонованих

секторів

інформації

необхідно

визначити

підсектори

(наприклад, у секторі зовнішніх ринків – за галузями економіки та країнами, далі
– за бар’єрами доступу до ринків і т. д.), а також відповідальні органи та
організації щодо її надання (наприклад, у секторі фінансового ринку,
банківського сектору економіки – Національний банк України).
128

Слід зазначити, що у розвинених країнах законодавчо закріплені
механізми надання інформації, зокрема щодо основних реєстраційних даних
про

суб’єкти

господарювання.

Це

сприяє

формуванню

прозорого

інформаційного середовища, що спрощує встановлення зв’язків і зменшує
витрати. У більшості країн-членів Європейського Союзу створено певну
систему інформаційної підтримки зовнішньоекономічної діяльності за участю
державних і недержавних організацій [3]. В Україні механізм інформаційного
забезпечення підприємницької діяльності потребує розвитку з точки зору його
правової, організаційної та фінансової складової.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ
В ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ГЛОБАЛЬНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В умовах посилення процесів глобалізації проблема забезпечення
конкурентоспроможності економіки країни та її регіонів набуває особливого
значення й постає як важливе завдання уряду країни і регіональної влади. У
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прийнятій Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» задекларовано вихід
України на провідні позиції у світі та впровадження європейських стандартів
життя за рахунок створення умов, у т. ч. соціально-економічних [1]. Для
досягнення цієї мети визначено чотири вектори – розвитку, безпеки,
відповідальності, гордості. В рамках названих векторів руху передбачено
реалізацію 62 реформ та програм. Відносно вектору розвитку в першій четвірці
реформ та програм названо такі, як «Дерегуляція та розвиток підприємництва»,
«Програма розвитку малого та середнього бізнесу», «Податкова реформа»,
«Реформа захисту економічної конкуренції», виконання яких забезпечить
підвищення конкурентоспроможності.
У

глобальному

рейтингу

конкурентоспроможності

Всесвітнього

економічного форуму позиція України є нестійкою (це підтверджується
низьким рівнем взаємозв’язку з коефіцієнтом конкордації R2 = 0,011): 2011 р. –
82 місце, 2012 р. – 73, 2013 р. – 84, 2014 р. – 76, 2015 р. – 79 місце. Місце
України в 2015 р. знаходиться між Гватемалою та Таджикистаном [2]. Індекс
конкуренто-спроможності

визначає

здатність

економіки

зростати

у

довгостроковій перспективі, зниження його значення за рейтингом 2015 р. на
0,11 з 4,14 до 4,03 вказує на втрату таких можливостей і нагальну потребу у
формуванні конкурентних переваг регіонів, галузей, підприємств і продукції для
підтримки необхідного їх рівня.
Регіони є самостійними суб’єктами ринкових стосунків, де безпосередньо
реалізуються поставлені цілі і завдання задоволення соціально-економічних
потреб

населення,

у

досягненні

яких

істотне

значення

має

їх

конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність трактується як здатність
регіону забезпечувати високий рівень і якість життя населення шляхом
розвитку ефективної економічної діяльності, утримання і розширення ринкових
позицій

на

внутрішньому

господарюючих

суб’єктів

і
[3,

зовнішньому
с.

320].

ринках
В

усією

умовах

сукупністю
глобалізації

конкурентоспроможність регіону виступає як готовність відповідати на
виклики глобального середовища; здатність адаптації до зміни умов, до пошуку
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і захисту локальних конкурентних переваг, підтримки або поліпшення позиції
економіки регіону в глобальній конкуренції [4].
Конкурентоспроможність регіону значною мірою характеризується
внутрішньонаціональним економічним середовищем, особливо соціальноекономічною політикою держави, яка визначає як рівень і якість життя
населення, так і умови функціонування національного бізнесу, оскільки
регуляторна, фінансово-банківська, податкова політики мають безпосередній
вплив на становище підприємств і підприємницьку активність кожного регіону.
Для формування стійкої конкурентоспроможності держави і регіону необхідно
визначити її чинники і критерії, а також створити ефективний механізм
досягнення. Чинниками конкурентоспроможності регіону є:
– ресурсний потенціал;
– виробничий потенціал; наявність транснаціональних компаній;
– наявність кластерів;
– інноваційний потенціал регіону;
– рівень розвитку людського потенціалу і людського капіталу;
– розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;
– динаміка попиту на продукцію регіону;
– ефективність регіонального управління;
– географічне положення;
– соціокультурні чинники.
За критерії конкурентоспроможності визначено:
– неухильне нарощування економічного потенціалу;
– зміцнення ринкових позицій;
– ефективність використання всіх регіональних ресурсів;
– забезпечення високого рівня життя населення регіону;
– досягнення інвестиційної привабливості території регіону.
Підвищення національної і регіональної конкурентоспроможності вимагає
визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку, до яких слід
віднести:
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– визначення конкурентних переваг країни (регіону) та їх ефективне
використання;
– активізацію інноваційних процесів у всіх сферах економічної
діяльності;
– формування економіки знань;
– широку технічну модернізацію виробництва, перехід до V та VI
технологічних укладів;
– активне

використання

соціальних

чинників

конкурентоспроможності.
Тому механізм забезпечення конкурентоспроможності регіону повинен
включати такі інструменти, як:
– розробка та впровадження стратегії конкурентоспроможності, а на
її основі – конкретної програми;
– створення

сприятливого

інституціонального

середовища

для

розвитку бізнесу, підтримка його конкурентних стратегій і
створення для регіонального підприємництва певних конкурентних
переваг;
– розвиток державно-приватного партнерства, залучення бізнесу до
реалізації регіональних завдань; моніторинг.
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РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ
РЕФОРМ
Стратегія економічного розвитку регіонів розглядається як система
заходів, спрямованих на реалізацію довгострокових завдань соціальноекономічного розвитку держави з урахуванням раціонального вкладу регіонів у
вирішення цих завдань, визначається реальними передумовами і обмеженнями
їх розвитку.
Природно, що стратегія економічного розвитку регіонів змінюється в
залежності від соціально-економічної і політичної орієнтації держави на
конкретному етапі розвитку, складних взаємин центру з суб’єктами держави,
зовнішньоекономічної ситуації, тобто від системи умов і факторів, що
впливають на цільові установки розвитку суспільства в рамках єдиної держави
[1, с.115–118].
Стратегія регіонального розвитку держави, формуючи і генералізуючи
основні цілі і завдання свого розвитку на конкретний часовий етап, з одного
боку, є, з іншого боку, основою для розробки в своєму складі збалансованих
між собою стратегій економічного розвитку регіонів.
Набуття регіональними системами економічної самостійності в умовах
ринку зумовлює необхідність переоцінки положення і функцій кожного регіону
в системі координат економічного простору, в якому належить приймати
рішення, що забезпечують умови його стійкого розвитку [3]. При цьому слід
враховувати деякі явища і процеси, які ведуть до зміни характеру поведінки
керуючих структур регіону.
Замість

галузевої

спеціалізації,

жорстко

планових

інвестицій

та

бюджетно-фінансових процесів ринок породжує прагнення кожного суб’єкта
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держави до самоутвердження, до вибору економічної структури, що здатна
забезпечити його надійне становище в ринковому просторі країни і світу.
Будь-яке рішення, пов’язане з міжрегіональною взаємодією, оцінюється з
точки зору економічної вигоди та можливості досягнення бюджетно-фінансової
стабільності, а також реалізації стратегічних завдань соціально-економічного та
екологічного розвитку регіону. У ринковому просторі беруть участь усі
суб’єкти держави, інтереси яких перетинаються, утворюючи конкурентне
середовище.
Конкуренція

супроводжується

концентрацією

і

централізацією

виробництва і капіталу в найбільш перспективних для розвитку ринку районах.
Вона посилює могутність великого капіталу, породжує стимули розвитку
виробництва товарів, необхідних населенню. На різних стадіях розвитку
ринкових відносин в кожному регіоні вона проявляється по-різному.
З переходом до ринку регіональні системи наділяються функціями
економічно самостійних суб’єктів ринкових відносин, найважливішими з яких є
[4, с. 218–223]:
– узгодження і захист інтересів регіону всередині країни і за
кордоном;
– посилення
підготовки

конкурентних
території

з

позицій
метою

регіону

шляхом

залучення

наукової

інвесторів

та

удосконалення економічної структури;
– створення умов, що сприяють розвитку в регіоні малого і
середнього бізнесу, а також стабілізації та розширенню виробничих
можливостей державної та муніципальної власності;
– створення системи регіональних пільг і гарантій для діяльності
підприємницьких, комерційних структур та інвесторів;
– нарощування зовнішньоекономічного потенціалу і розширення
торгово-економічних зв'язків регіонів.
Надійні конкурентні позиції стають найважливішими умовами сталого
розвитку регіональної економіки. Принцип економічної самостійності регіонів
вносить істотні корективи в їхнє фінансово-економічне становище.
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Стабільний розвиток регіональної економіки знаходиться в прямій
залежності від наявності відповідного соціально-економічного, науковотехнічного і кадрового потенціалу, і це визначає привабливість регіону для
розміщення нових і реконструкції існуючих виробництв, а тим самим – для
створення нових робочих місць [2, с. 35–37].
У свою чергу, зростання чисельності працюючих визначає соціальноекономічний добробут населення та поліпшення фінансово-бюджетного стану
регіону. У ринковому просторі країни приплив капіталу в той чи інший регіон
більше не залежить від централізовано прийнятих галузевих рішень, а цілком
визначається конкурентними можливостями регіону і перспективами їх
нарощування. Підприємницький капітал спрямовується в ті регіони і сфери
діяльності, де можна розмістити конкурентоспроможні виробництва та
організувати прибутковий бізнес.
Кожен регіон покликаний оцінити свої конкурентні позиції, щоб сприяти
залученню регіону до здійснення програм розміщення і територіальної
організації продуктивних сил.
Економічний добробут регіонів визначається не тільки наявністю вихідних
переваг (географічне положення, наявність природних копалин та ін.), але і
якістю управління їх соціально-економічним розвитком. Основним чинником
успіху в управлінні регіональним розвитком стає рівень кваліфікації кадрів
регіональної адміністрації та раціональне використання інтелектуального
потенціалу регіонального розвитку.
Для реалізації управлінських технологій необхідні постійні вкладення в
людський капітал регіонів і міст. Необхідно цілеспрямовано використовувати
передовий досвід інших регіонів, сучасні методи регіонального менеджменту,
нові управлінські технології: інструменти регіональної промислової політики,
що містять в собі широкий спектр методів залучення інвестицій в регіон,
методи стратегічного планування розвитку регіону, прийоми регіонального
маркетингу і методи просування регіонів і міст.
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РОЗВИТОК ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Науково-технічний розвиток у сучасному світі і, перш за все, революція у
комп’ютерних та інформаційних технологіях, створили технічні передумови
для виникнення невеликих гнучких виробництв, спеціалізації і аутсорсингу. У
цих умовах став зростати попит на мобільних працівників, здатних і готових
працювати в часто мінливих і нестандартних умовах. Наявність комп’ютера,
сучасні засоби зв’язку і високошвидкісний доступ до Інтернету дозволяють
виконувати багато видів робіт поза межами організації роботодавця або
замовника і в гнучкому часовому режимі. Навпаки, технологічна потреба і
економічна зацікавленість у працівниках з повним робочим днем, довічним
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наймом і доступних для постійного моніторингу керівництва стали слабшати
навіть на великих виробництвах.
Поступове зменшення чисельності працівників, зайнятих у традиційних
умовах

спричиняє

послаблення

згуртованості

та

цілісності

трудових

колективів, що сприяє «розмиванню» соціальної бази профспілок. Ослаблення
останніх

в

свою

чергу

полегшує

роботодавцю

подальшу

ліквідацію

стандартних робочих місць або переведення їх в менш витратні нестандартні.
Нарешті, демографічні зрушення в структурі робочої сили, що відбулися
в розвинених країнах, також зіграли важливу роль. Масовий вихід на ринок
праці

заміжніх

жінок, пенсіонерів і

студентів

розширив пропозицію

«нестандартної» праці, створивши тим самим значний попит на робочі місця зі
скороченим робочим часом і гнучким графіком роботи. При цьому така
специфічна робоча сила, будучи зацікавленою у додатковому доході, не
вимагала особливих законодавчих гарантій зайнятості, додаткових благ,
розглядаючи свою участь в економіці як вторинну, другорядну діяльність.
На сучасному ринку праці представлений досить широкий набір
нестандартних форм зайнятості, серед яких:
– тимчасова зайнятість (трудові контракти на певний строк або
виконання певного обсягу робіт, сезонну, разову роботу);
– неповна зайнятість (тривалість робочого часу менше певної
«нормальної» величини);
– недозайнятість (тимчасова відсутність на робочому місці або праця
менше звичайного часу з не залежних від працівника причин);
– понадзайнятість (з тривалістю робочого часу більше законодавчо
визначеної граничної величини (зазвичай – понад 40 робочих годин
на тиждень);
– самозайнятість (роботодавці, члени виробничих кооперативів);
– неформальна зайнятість (зайняті індивідуальним підприємництвом,
за наймом у фізичних осіб, у формальному секторі на основі усної
домовленості);
– зайнятість у домашніх господарствах (особи, які виробляють товари
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чи послуги у домашніх умовах для продажу на ринку або для
власного споживання) [1, с. 85].
Останнім часом в Україні та світі все більшої уваги приділяється
питанням розвитку нестандартних відносин зайнятості, хоча все ще більшість
нетипових видів трудової зайнятості в нашій країні знаходиться по за рамками
правового регулювання і не укладається в класичну конструкцію стандартної
форми зайнятості. Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. це поняття визначається як зайнятість працівника за нормою робочого
часу, передбаченою у відповідності із законодавством, колективним або
трудовим договором. До зайнятого населення належать особи, які працюють за
наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених

законодавством,

особи,

які

забезпечують

себе

роботою

самостійно (у т. ч. члени особистих селянських господарств), проходять
військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах
працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи,
що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою [2].
В умовах ринкової економіки спостерігається поширення неформальної
зайнятості населення. Зазначене явище включає сукупність неформальних
робочих місць як у неформальному, так і в офіційному (формальному) секторах
економіки. За даними Державної служби зайнятості України у 2014 р. кількість
зайнятого населення, яке працювало на неформальних робочих місцях,
становила 4,5 млн., або 25,1 % від загальної кількості зайнятого населення [3].
За статусами зайнятості неформальні трудові відносини переважали у
секторі самостійної зайнятості, де частка неформально зайнятого населення
складала 72,7 %, а серед працюючих за наймом таких осіб було 16,1 %. Більше
половини неформально зайнятих осіб (50,6 %) були мешканцями сільської
місцевості. Також чоловіки порівняно з жінками були більш схильні працювати
неформально (57,7 %). Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп
свідчить, що найвищий її рівень характерний для осіб у віці 15–24 рр. (33,2 %)
та у віці 60–70 рр. (41,1 %).
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Отже більшість форм нестандартної зайнятості виникають як реакція на
негативні макроекономічні шоки і сприяють пом’якшенню пов’язаних з ними
витрат. Іншими словами, вони носять переважно циклічний характер. Це
однаково характерно як для розвинених, так і постсоціалістичних країн. Однак,
оскільки в Україні перехідна криза відрізнялась безпрецедентною глибиною і
тривалістю, масштаби і стійкість деяких з цих циклічних форм нестандартної
зайнятості також виявилися надмірно великими. Посилення глобальної
конкуренції, а також пов’язані з цим невизначеність, загострення суперництва
за споживачів і необхідність скорочення витрат, спонукали і роботодавців, і
працівників до більшої гнучкості у соціально-трудових відносинах.
Література:
1. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики
практики : монографія / ред. М. В. Туленков. – Київ : ШК ДСЗУ, 2010. – 363 с.
2. Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. –Назва з
екрана.
3. Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2014 р.
[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України, 2015. – Режим
доступу: // http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЛОГІСТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
Актуальність теми: швидкі зміни, складні соціальні проблеми,
економічна нестабільність, створюють сферу в якій туристичні фірми повинні
постійно оцінювати показники своєї діяльності. Отже логістика сприяє
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ефективному розвитку туристичного підприємства завдяки вибору відповідної
логістичної стратегії.
Аналіз останніх досліджень: проблемі вивчення туристичних ресурсів
присвячені праці багатьох вчених економістів, маркетологів, географів. В
Україні це праці М. А. Ананьева, О. О. Бейдика, О. О. Любіцевої,
Н. С. Фальковича, І. Т. Твердохлєбова, І. Г.Смирнова та ін. Серед зарубіжних
туризмознавців ресурсно-туристичною тематикою займалися Д. Нандос, К.
Холл, Л. Мітчел (США), В. О. Воскресенський, П. Г. Цароіос, А. Ковальчик,
М. Козак, М. Труасі (Польща), П. Дефер (Франція), И. Петер (Австрія).
Метою дослідження є: здійснення оцінки логістичного потенціалу
туристичних ресурсів регіону.
Основні результати дослідження: серед компонентних складових
логістики туризму чільне місце займає логістика ресурсної бази туризму. Вона
висвітлює такі питання, як значення ресурсної бази в туризмі та її логістичної
оцінки, а також особливості визначення логістичного потенціалу природнорекреаційних та історико архітектурних ресурсів.
Туристичний потенціал території – ємне поняття, що охоплює сукупність
природних, етнокультурних та соціально-історичних ресурсів, а також наявної
господарської і комунікаційної інфраструктури території, що служать чи
можуть служити передумовами розвитку певних видів туризму.
Потенціал логістики можна представити як суму методичних, трудових,
матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів і часу.
Початковою та програмуючою ланкою розвитку туризму мають бути
рекреаційно-туристичні ресурси, відповідно до логістичного потенціалу
(пропускної спроможності або рекреаційної ємності) яких повинні визначатися
потоки туристів, а їхні потреби в комплексі необхідних послуг (проживання,
харчування,

перевезення,

інформаційно-програмне

забезпечення)

мають

забезпечуватися розвитком відповідної матеріально-технічної бази туризму і
туристичної інфраструктури.
Об’єкти оцінки потенціалу туризму бувають різні. Багатоаспектність
туристичного потенціалу дозволяє визначити такі його критерії, як: туристична
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придатність, туристична доступність, туристична пристосованість, туристична
привабливість.
Вказані поняття дозволяють обґрунтувати нову категорію – потенціал
туризму, що може розглядатися на різних рівнях його реалізації, тобто на:
мега та макрорівні – це туристичний потенціал, що включає в себе
ресурсний, природній, інфраструктурний потенціал регіону.
Узагальнюючи різні підходи до оцінювання туристичного потенціалу, ми
можемо константувати, що він розглядається як ресурсний потенціал
організації, що повинен бути використаний максимально.
Туризм є ресурсно-орієнтованою сферою діяльності, в якій питання
раціонального природокористування відіграють першорядну роль, а стан
природного та соціокультурного середовища є одночасно і ресурсом, і умовою
діяльності, що передбачає досягнення збалансованості їх розвитку.
Туристичні ресурси є одним з ключових понять при визначенні територій
пріоритетного

розвитку

туризму

та

одночасно

виступає

джерелом

інноваційного оновлення.
Висновки. Таким чином, для забезпечення розвитку туризму, треба
здійснити економічну та логістичну оцінку. Адже логістична оцінка дасть
змогу налагодити туристопотік. Логістичну оцінку слід здійснювати з
урахуванням класифікації туристичних ресурсів.
Серед компонентних складових логістики туризму чільне місце займає
логістика ресурсної бази туризму.
Логістичний потенціал туристичних ресурсів як показник не тільки
характеризує можливості логістичної системи здійснювати свої функції але і
враховує фактори зовнішнього середовища в умовах якого реалізується
логістична стратегія території.
Література:
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ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність теми: на сучасному етапі реформування економіки
України зростає значення розвитку індустрії гостинності. Готельний та
ресторанний бізнес є найважливішим елементом соціальної сфери, що відіграє
значну роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно,
зростанні життєвого рівня населення.
Конкурентоспроможність

закладів

готельно-ресторанного

бізнесу

обумовлюється в значній мірі характером цінових рішень, які, в свою чергу,
впливають на обсяги формування фінансових результатів та ефективність
функціонування підприємств. Саме тому, питання обґрунтування системи
управління цінами залишаються в теперішніх умовах надзвичайно важливими,
що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень: проблемам ціноутворення присвячена
значна увага в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Зокрема
питання необхідності обґрунтування цінової стратегії, порядку формування цін,
застосування окремих методів ціноутворення досліджувались у роботах Длігач
А. О., Дугіної Н. С., Корінєва В. Л., Окландер М. А., Чукурної О. П.
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Особливостям ціноутворення у сфері готельного та ресторанного бізнесу
присвячені роботи таких авторів як Агафонова Л. Г., Мальська М. П., Пандяк І.
Г., Поплавський М. М., Пуцентейло П. Р.
Метою дослідження є: вдосконалення політики ціноутворення на
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Основні результати дослідження: механізм формування маркетингової
цінової політики готельно-ресторанних підприємств передбачає наступні дії.
На першому етапі формуються цілі ціноутворення, які визначаються
загальною стратегією підприємства індустрії

гостинності. Цілі

можна

класифікувати згідно таких критеріїв:
– забезпечення

економічного

виживання

підприємства

у

конкурентному ринковому середовищі;
– збільшення частки ринку;
– завоювання лідерства на ринку за показником якості послуг;
– максимальне

збільшення

поточного

прибутку

завдяки

стимулюванню рівня завантаженості.
Цілі, що ставить перед собою підприємство і втілює в життя за
допомогою цінової політики, певним чином співвідносяться між собою,
висуваючи на перший план більш загальну домінуючу мету – максимізацію
прибутку фірми.
Зазначені вище цілі підкреслюють стратегічну важливість встановлення
оптимального рівня цін і унеможливлюють їх розрахунок без ретельного
аналізу ціноутворюючих факторів основними з яких є:
– вартість(собівартість);
– цінова еластичність попиту;
– рівень цін та характер поведінки конкурентів;
– співвідношення попиту та пропозиції на ринку;
– інвестиційні надходження;
– планова норма прибутку;
– сприйняття послуг потенційною цільовою аудиторією.
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Визначення базової ціни готельно-ресторанних послуг здійснюється
наступними методами:
– повних витрат;
– забезпечення цільового прибутку;
– встановлення ціни на рівні поточних цін конкурентів або на основі
відчутної цінності послуги;
– врахування рентабельності інвестицій.
Вибір методів ціноутворення та цінової політики багато в чому заданий
цілями і стратегією ціноутворення.
У готельно-ресторанному бізнесі використовуються наступні цінової
стратегії:
– «зняття вершків»;
– «проникнення на ринок»;
– «престижних цін»;
– «орієнтації на цінового лідера»;
– диференційованих та пільгових цін.
Важливим елементом системи управління цінами є цінова тактика, яка
передбачає встановленням різноманітних цінових знижок та надбавок до ціни,
визначення кінцевої ціни послуги і контроль за цінами. Ціна повинна
забезпечити відшкодування витрат на виробництво та реалізацію послуг, а
також певний прибуток, що дозволив би розвивати матеріально-технічну базу
та працювати на рівні міжнародних стандартів.
Висновки: питання ціноутворення в сучасному готельно-ресторанному
господарстві являються ключовими для успішного ведення бізнесу. Рівень цін є
найважливішим показником діяльності будь-якого готелю або ресторанного
закладу. Відсутність продуманої цінової політики на деяких готельних і
ресторанних підприємствах сприяє втраті потенційного завантаження, доходів
та прибутків. Використання обґрунтованої системи управління цінами створює
передумови для підвищення ефективності функціонування

підприємств

готельно-ресторанного бізнесу в умовах наростаючої конкуренції на ринку.
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Давно відомо, що доля конкурентоспроможності країн вирішується саме у
площині інноваційних досягнень, тому реалізація інтелектуального потенціалу
країни, стає першочерговим важелем забезпечення випереджального розвитку
незалежно від розміру території держави та величини природних ресурсів.
Здобуття нових знань, їх застосування на практиці, у створенні нових
технологій, виробництві нових послуг, товарів, визначає нові, раніше небачені
можливості та перспективи. Економічні та соціальні зрушення залежать від
здатності держави ефективно керувати процесами реалізації та розвитку
інтелектуального потенціалу зайнятого населення.
Сучасна теорія менеджменту підтверджує, що головним фактором
зростання

в

світі

став

інтелектуальний

потенціал.

Високий

рівень

інтелектуальної діяльності в країні зумовлює її політичну, економічну,
територіальну та іншу незалежність. Держава, яка опирається на потужний
інтелектуальний потенціал, почуває себе в світовому співтоваристві набагато
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впевненіше. Інтелектуальний потенціал зумовлює рівень виробництва, побуту,
добробуту народу.
Існують різні тлумачення терміну «інтелектуальний потенціал», що є
об’єктом наукових досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Слово «потенціал» походить від латинського «potentia», що означає сила, міць.
У тлумачному словнику сучасної української мови «потенціал» трактується як
запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності,
що можуть виявитися за певних умов. Саме на створення цих «певних умов»
для прояву прихованих і розвитку наявних ресурсів орієнтоване управління
інтелектуальним потенціалом.
Термін «інтелектуальний потенціал» часто вживається разом з терміном
«інновації», оскільки інноваційний процес, створення і використання нових
технологій є однією з форм реалізації інтелектуального потенціалу. Інноваційна
діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і
послуг. Вона є результатом ефективної роботи та основою посилення
конкурентоспроможності.
В

Україні

сьогодні

відбуваються

процеси,

що

перешкоджають

інтелектуалізації трудової діяльності, спостерігається послаблення державного
впливу на можливості реалізації інтелектуального потенціалу нації, що
негативно позначається на інноваційному розвитку країни. Сучасний розвиток
економіки

потребує

глибокої

структурної

модернізації,

підвищення

конкурентоспроможності продукції та інтенсивного технологічного оновлення
виробництва.
Перехід до інноваційного типу розвитку економіки обумовлюватиме
необхідність підвищення якості робочої сили та вимагатиме інноваційного
управління трудовими ресурсами, що є рушійною силою й економічною
основою стратегічного розвитку. Одним із головних завдань, що стоїть перед
науковцями

та

менеджерами,

є

розробка

методології

управління

інтелектуальним потенціалом, що сприяє мобілізації зайнятого населення на
впровадження високих технологій, ноу-хау тощо. У зв’язку з цим досить
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актуальною є розробка концептуальних засад як загальноприйнятої ідеї щодо
системи

управління

формуванням

та

ефективним

застосуванням

інтелектуального потенціалу, включаючи максимальне використання знань і
навичок населення як фактора стабільного економічного зростання.
Якщо ж говорити про управління інтелектуальним потенціалом, то це
діяльність,

спрямована

на

активне

використання

наявних

ресурсів

і

потенційних можливостей з метою отримання кінцевого результату, бажано
прибутку або іншої користі.
Слід зауважити, що при розробці системи управління інтелектуальним
потенціалом необхідно приймати до уваги характер діяльності, що змушує
населення постійно вчитися і навчати інших, а також проблеми і специфіку
підвищення продуктивності розумової праці, результатом якої слугують новації
та відповідні технології.
Загальними принципами створення системи управління інтелектуальним
потенціалом є:
– органічне поєднання інтелектуальних і матеріальних активів з
метою досягнення стійких конкурентних переваг на світовому
ринку;
– технологічне та інформаційне забезпечення розумової праці
населення, яке зайняте створенням і реалізацією інноваційних ідей
у практичну площину тощо.
Отже, інтелектуальний потенціал є складовою економічного потенціалу
країни та формується за рахунок відповідних ресурсів. Крім цього,
інтелектуальний потенціал є основою інноваційного розвитку. Джерелом
формування інтелектуального потенціалу є інтелектуальні ресурси.
Раціональне

вкладання

коштів

у

програми

розвитку

населення,

нематеріальні активи, витрати на інтелектуальну власність сприятимуть
зростанню інтелектуального потенціалу, конкурентоздатності України на
світовому ринку та досягненню значного економічного ефекту.
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ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРИОРИТЕТІВ БЮДЖЕТНОПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Однією з головних проблем бюжетно-податкової системи є її
фіскальна спрямованість.
Державним фінансам як економічній категорії властиві функції
формування і використання грошових фондів, що забезпечують виконання
державою своїх завдань, тому фіскальне значення податку пов’язане через
величину податку з його обтяжливою функцією і показує абсолютну і відносну
долі конкретного податку в загальній структурі податкових прибутків бюджетів.
Бюджетна політика повинна базуватися на наступних критеріях:
стабільність, економічна ефективність, рівномірність розміщення і соціальна
справедливість.
В умовах сучасного розвитку економіки забезпечення достатнього
об’єму прибутків бюджету стає вже не лише запорукою фінансового
благополуччя країни, але і основою для фінансування нових соціальноекономічних

програм

з

метою

забезпечення

соціально-економічної

спрямованості бюджетно-податкової політики.
Бюджет, головний засіб мобілізації і витрачання ресурсів держави, є
основою впливу на економіку, фінансування, стимулювання розвитку
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пріоритетних секторів економіки, забезпечення соціальної підтримки найменш
захищених верств населення.
Фіскальна функція податку проявляється через потрапляння податку в
бюджет шляхом розподілу створеного національного доходу, частина якого у
вигляді податків акумулюється в бюджетах.
Одним із базових чинників служить характер стосунків між державою
і платниками податків. Якщо громадські блага, що надаються державою, є
неадекватними отримуваним прибуткам, воно замість створення умов для
розвитку економіки створює адміністративні бар’єри і бюджетні гроші
витрачаються неефективно або взагалі не за призначенням. Тому платники
податків напевно «мінімізуватимуть» свої податкові виплати. Необхідно краще
розпоряджатися

бюджетними

коштами,

скоротити

корупцію,

детально

звітувати перед платниками податків, доводячи, що сплачені податки
використані з сенсом.
Податкові зміни вступають зараз в нову фазу, яка повинна
характеризуватися великими якісними змінами, спрямованими на підвищення
ефективності податкової системи і стимулюючої ролі в розвитку економіки.
Цього вимагають внутрішні і зовнішні умови господарювання, що швидко
змінюються. Податкова система повинна перетворитися на комплексний важіль
економічного розвитку і рішення завдань, які поставлені перед країною.
Перехід до цього етапу викликається як об’єктивною необхідністью рішення
внутрішніх соціально-економічних проблем, так і новими тенденціями у
світовому розвитку.
Перехід до ефективного податкового механізму, який виконує
функцію стимулюючої системи якісного розвитку економіки, вимагає змін
деяких методологічних і практичних підходів до формування нової системи
оподаткування, реалізації комплексу заходів з підвищення її ефективності.
Оподаткування доцільно розглядати не лише як фіскальний інструмент, а,
передусім, як особливий комплексний важіль соціально-економічного розвитку
на новому якісному рівні, а податок – як плату за послуги, що робляться
державою фізичним і юридичним особам. В цьому випадку виникає
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відповідальність держави перед платниками податків за набір, що надається, і
якість таких послуг, за ефективне використання бюджетних коштів.
Передумовою формування ефективного податкового механізму є
оптимальне поєднання інтересів держави, підприємців і робітників. Це
дозволить отримувати додатковий інтеграційний (синергетичний) ефект
оподаткування,

сприяючий

зростанню

оподаткування

і

збільшенню

надходження податкових платежів.
Проте при скороченні податкового тягаря доводиться зважати на те,
що мінімізація об’єму податкових вилучень повинна істотно підвищувати для
суб’єктів оподаткування мотивацію розвитку виробництва при одночасному
наповненні бюджету в об’ємі, достатньому для фінансового забезпечення
діяльності держави.
Що стосується системи оподаткування, то кількісно визначити
критерій соціальної ефективності досить складно, оскільки результатом її
функціонування є не тільки наповнення дохідної частини бюджету, а також
створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, стимулювання
розвитку пріоритетних галузей економіки, перерозподіл доходів між різними
категоріями населення тощо. Система оподаткування прямо чи опосередковано
впливає практично на всі сфери суспільного життя як держави в цілому, так і
окремої людини [1].
Таким чином, сучасна податкова система має бути справедливою.
Також слід виділити комплекс питань, пов’язаних із зміною системи
оподаткування прибутків від праці, проте, вирішення цих питань необхідно
здійснювати одночасно з ухваленням концептуальних рішень про розвиток
системи пенсійного і соціального забезпечення в довгостроковій перспективі.
Література:
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STRATAGIES OF ENTERPRISES’ DEVELOPMENT
The efficient enterprise activity plays great role for economic development of
country in current conditions. It determines by different factors of internal and
external environment. Researches shows that only developing enterprise could reach
the main purpose of its activity – the profit.And effective development is closely
connected with the strategy as an essential element that provides a plan of action to
achieve the objectives and measures identified in order to obtain the desired result.
As the concept of strategy covers many aspects of the company, there is a need for
classification according to various criteria.
An analysis of the theoretical foundations of strategic development of the
enterprise shows that development strategy is a strategy associated with intense
growth, integration or diversification of the company. There are such kinds of
development strategies: strategy of concentrated growth and integrated growth,
strategy of diversified growth, in some cases also reduction strategy [2, p.134; 3,p.61-63.].
These strategies related to the activities of enterprises aimed at:
– improving the competitiveness of products;
– strengthening market position;
– integration policy of the company;
– reducing the cost of production and other areas.
Development strategy should be formed taking into account the characteristics
of each company, the stage of its life cycle, depending on the industry in which it
operates, national and regional development programs and regulatory framework in
the country.
The strategy of innovative development also plays the great role.Innovations as
the kind of investment aim at modernization, reconstruction of company. The value
of the innovation strategy grows in knowledge-intensive fields of business. Its
management is based on research, development and enterprise development, creation
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and different innovations.Within the innovation strategy decisions about the
development of their scientific, technical and experimental base; research
independently or in cooperation with other organizations; ordering for scientific
research or experimental work of external organizations; the acquisition of licenses
for the production of goods and services; management of new projects, programs are
made.
Such a way, in modern conditionsof operation of enterprises development
strategies should be an effective mean to achieve the main objective of the company
that is based on the efficiency of its development.
REFERENCES
1.

Рогоза М. Є.Стратегічний інноваційний розвиток підприємств :

моделі та механізми : монографія./ М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ
ПУЕТ, 2011. – 136 с.
2.

Страшинська Л. В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в

Україні : монографія / Л. В. Страшинська. – Київ, 2008. – 628 с.
3.

Томпсон Артур А., Стрикленд А. Дж. Стратегічний менеджмент :

пер. с англ. / Артур А. Томпсон, Дж. Стрикленд. – 12-е изд. – Москва : Изд. дом
«Вильямс», 2006. – 928 с.
УДК 711.4: 330.117
Калашнікова Х. І., канд. екон. наук,
Степаненко О. Ю., студент,
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА ЯК
СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Фoрмувaння якіснoгo сeрeдoвищa прoживaння нaсeлeння міст, як
фaктoру зaбeзпeчeння пeрeдумoв для пoдoлaння нaслідків економічної кризи тa
віднoвлeння пoступaльнoї динaміки рoзвитку держави, пeрeдбaчaє нeoбхідність
пoсилeння сoціaльнoї спрямoвaнoсті рoзвитку містa, пeрeгляду стрaтeгічних
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пріoритeтів тa принципів фoрмувaння й викoристaння йoгo рeсурснoгo
пoтeнціaлу, трaнсфoрмaції мeхaнізмів рeгіoнaльнoгo упрaвління [1, с. 121–122].
Родченко В.Б. узагальнив і класифікував основні чинники міського
розвитку, з урахуванням зарубіжної практики, відповідних регіональних
досліджень, а також сучасних тенденцій [4, с. 98-100].
Міська економіка, з точки зору міського комплексу, являє собою складну
соціально-економічну систему з властивими їй закономірностями розвитку і
функціонування. Міський комплекс, як соціально-економічна система, має такі
підсистеми різного ступеня складності: місто утворюючу і місто обслуговуючу,
населення та архітектурно-містобудівну. На думку Карлової О.А. розвиток міст
потребує

збалансованості

формування

та

інноваційного

розвитку

та

співвідношення з доступними ресурсами, дійсною і можливою структурою
управління [3, с. 384].
Міські

комплекси,

особливо

Харківський

міський

комплекс,

перетворилися на центри суспільно-політичної і соціальної напруги, де при тій
же концентрації населення різко скоротилися бюджетні джерела фінансування
соціального середовища. Диференціюється соціальна структура міських
комплексів, втрачає престиж традиційна міська інтелігенція, що підвищує роль
суб'єктів фінансово-торгового сектора. Принципово оновлюється форми і
методи міського управління. Підвищилася відповідальність міської влади з
гарантування населенню відповідних соціальних благ і прав людини. Ці
обставини

вимагають

нових

підходів

до

управління

функціонально-

просторових перетворень економіки міста [2, 114-116].
Система

управління

функціонально-просторовим

розвитком

міста

представляє собою спеціально організовану сукупність політико-ідеологічних,
правових та економічних дій на умови, пріоритети і обмежені перетворення
окремих міських підсистем з метою усунення протиріч і забезпечення на цій
основі комплексного і збалансованого розвитку. Системність управління
полягає як у одночасній дії на міську структуру кількох взаємопов'язаних
регуляторів (правових, економічних, політичних та інш.), так орієнтації цих дій
на внутрішньоструктурної відносини.
153

Ефективність процесу системи управління містом можна представити
двояко: як оцінку заходи здатності даної програми управлінських дій
забезпечити досягнення цілей розвитку міського комплексу і як оцінку заходи
витрат ресурсів і зусиль, які витрачаються системою міського управління для
досягнень мети розвитку взяту по відношенню до будь то іншому взаємною
пристрою такої системи. Інтегральним показником оцінки ефективності
управлінської

діяльності

системи

життєзабезпечення

міста

можна

запропонувати індекс людського розвитку, якість життя і успішність розвитку.
Для вироблення ефективних управлінських рішень необхідно створення
адекватної організаційної структури та механізму управління, побудованих з
урахуванням розвитку міста. Перспективними організаційними структурами
доцільно вважати такі, які: по-перше, легко і активно реагують на мінливі
умови соціального розвитку, що створюють органи і підрозділи управління,
попереджуючи ці умови, які їх формують, по-друге, забезпечують реальний
прорив в технологічному, соціальному, економічному і політичному розвитку
суспільства, по-третє, характеризують принципово нові форми взаємозв'язків
між виробничо-господарськими партнерами, які забезпечують конкуренцію.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Розвиток регіонів стає в сучасних умовах одною з головних стратегічних
задач держави, оскільки особливістю теперішнього періоду в Україні є
зниження рівня комплексного розвитку. Це обумовлено дією ряду таких
чинників,

як:

становлення

ринкових

відносин,

відсутність

технологій

управління на всіх рівнях, відсутність інвестиційного забезпечення розвитку
виробництва, людського капіталу, охорони й покращення навколишнього
середовища. Порушилися зв’язки між підприємствами, комплексність при
добуванні та переробці природничих ресурсів, скоротилася частка переробної
та обробної галузі. Монополізація виробництва та ринків призвела до
скорочення

рівня

спеціалізації

підприємств

та

кооперації.

Почала

порушуватися єдність економічного та соціального простору регіонів країни.
Посилилися регіональні диспропорції щодо їх розвитку[1–2].
Підвищення рівня комплексного розвитку регіонів представляє собою
тривалий процес, котрий пов’язаний з структурними перетвореннями елементів
виробництва, соціальної сфери, середовища проживання та планування
території, покращенням співвідношення, взаємного розташування та взаємодії
усіх елементів регіону як відтворювального комплексу.
Переваги переходу до нових економічних умов зуміли використати
головним чином регіони, що сконцентрували торговельно-посередницьку й
фінансову діяльність, а також регіони експортної орієнтації.
Багато регіональних «напруженостей» в економіці є проявом протиріччя
між інерційністю розміщення матеріальних елементів національного багатства
(природних ресурсів, основних виробничих і невиробничих фондів) і
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зростаючою

динамічністю

економічних

умов

виробництва,

праці,

життєзабезпечення. Із цієї причини виникають диспропорції між попитом та
пропозицією на регіональних і міжрегіональних ринках товарів, послуг,
факторів виробництва, між розміщенням виробників і споживачів. Гострота
регіональних проблем підсилюється також незбалансованістю ринкових
перетворень у різних сферах.
Наприклад,

ринковому

саморегулюванню

зайнятості

в

регіонах

перешкоджають відсутність гармонічного ринку житла (що сприяє мобільності
робочої сили) і повільний розвиток малого й середнього бізнесу, що поглинає
робочу силу, котра вивільняється, з великих підприємств, котрі стагнують або
реконструюються [3].
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності безсумнівно прискорила
ринкові перетворення в економіці й дозволила активніше використовувати
переваги міжнародного поділу праці. Регіони стали прямо виходити на світові
товарні й фінансові ринки, залучати іноземні інвестиції для модернізації своєї
економіки. Однак для різних регіонів лібералізація зовнішньоекономічної
діяльності мала досить різні наслідки. Вигравали в основному регіони –
експортери продукції, що користувалися стійким зовнішнім попитом (галузь
важкого машинобудування, металургійна галузь), а також великі торговельнопосередницькі центри (портові міста). У той же час у скрутний стан потрапили
регіони, що концентрували виробництво, котре не витримувало конкуренції з
імпортною продукцією або сильно залежні від дорогої імпортної сировини .
Економічна криза в Україні у 2008–2009 рр. охопила всі регіони без
винятку. Її головними ознаками стало падіння виробництва й інвестицій,
скорочення внутрішнього ринку, інфляція, безробіття, зниження реальних
доходів населення, зростання державного зовнішнього й внутрішнього боргу.
Кризові явища в Україні мають значні регіональні особливості. Найбільший
спад виробництва й відповідно безробіття спостерігаються в регіонах, які
концентрують інвестиційне машинобудування й виробничі бази будівництва
(інвестиційна криза), легку промисловість (зовнішня конкуренція й зниження
купівельного попиту).
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В Україні через подорожчання транспорту відмінності між регіональними
ринками товарів, капіталу й праці згладжуються відносно повільно. Тому вихід
із кризи також буде нерівномірним.
Формування нових економічних відносин поєднується з ускладненням
відносин між центром і регіонами, у т. ч. в економічній сфері: розподіл
державної власності, податків, фінансових трансфертів і т. ін. Процес поділу
функцій, повноважень.
Величезні відмінності між регіонами й напружені відносини із центром,
поява багатьох проблемних, у т. ч. кризових, регіонів, дезінтеграція
економічного простору – усе це значною мірою визначає специфіку сучасної
України. Регіональне різноманіття виключає можливість перенесення досвіду
якої-небудь однієї країни або використання якої-небудь однієї з апробованих у
світовій практиці моделей розвитку.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БЮДЖЕТНИХ
АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
В Україні потенціал розвитку ринку авіаційних пасажироперевезення
надзвичайно високим. Це обумовлено наявністю великої території та
чисельністю населення країни, значною кількістю великих міст. Використання
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цього потенціалу збільшуватиметься в умовах відновлення економічного
зростання, а також поступового підвищення платоспроможного попиту
населення. Але у 2014–2015 рр. мало місце значне скорочення основних
показників роботи підприємств авіаційної галузі України. Так, обсяг
перевезення пасажирів на внутрішніх маршрутах зменшився на 47 %, на
зовнішніх – на 16 %. Різке скорочення саме внутрішніх авіаперевезень
пов’язано з одного боку зі втратами низькі авіамаршрутів до аеропортів
Донецьку та Луганську. Зіншого боку, населення неспроможне платити
настільки високу ціну за авіаквиток, яку сьогодні пропонують вітчизняні
авіакомпанії. Сьогодні максимізація прибутку авіакомпаній повинна досягатися
за рахунок доступної цінової політики на авіаквитки, що дозволить збільшити
пасажиропотік.
У той же час, необхідно визнати, що національний ринок авіаційних
пасажирських перевезень залишається монополізованим та закритим, і як
наслідок – висока ціна на послуги українських авіакомпаній. Порівняно з
країнами Європи, де цивільна авіація є основним та найдешевшим видом
пересування і квиток в межах Єврозони коштує від 1 до 45 євро, в Україні
вартість квитка на внутрішніх лініях може досягати від 150 до 500 доларів. На
сьогодні в українських аеропортах застосовуються надто високі ставки
аеропортових зборів, які становлять, наприклад, 20–30 % собівартості рейсу
низькобюджетних перевізників. Так, якщо компанія «Візз Ейр» сплачує
аеропорту «Жуляни» за кожного перевезеного пасажира по 12–13,5 дол. США,
то, наприклад, в аеропорту «Катовіце» (Польща), – трохи більше 1 дол. США.
Основною причиною монополізації ринку авіаперевезень є неготовність
національних авіаційних компаній до роботи в нових умовах. Найбільші
українські авіакомпанії мають в середньому по двадцять машин, тоді як великі
європейські гравці – по 300–400, авіакомпанії США до 760 літаків. Середня
зношеність літаків в українських авіакомпаніях перевищує 70 %, а середній
термін експлуатації становить 22,3 р. Також вітчизняні компанії страждають від
надлишку персоналу та малоефективних стратегій ціноутворення. Вижити в
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умовах «Відкритого неба» національні компанії зможуть лише тоді коли
повною мірою реорганізують та впровадять інновації в просуванні послуг.
Поява ж на національному ринку великої кількості конкурентоздатних
іноземних авіакомпаній, як класичного типу так і бюджетних, значно вплине на
вартість перевезень та якість обслуговування, наслідком чого дійсно буде
реальне задоволення потреб, у першу чергу, українських пасажирів. Але
Україна втратить цивільну авіацію як галузь економіки, бо вітчизняні
авіакомпанії не в змозі конкурувати з іноземними авіаперевізниками ні за
потужністю парків літаків, ні за кількістю маршрутів.
Більшості українських авіаперевізників необхідний час та інвестиції для
виконання вимог відповідності європейським нормам і стандартам, тоді як
європейські

компанії

увійдуть

на

ринок

одразу.

Для

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на ринку пасажирських
перевезень необхідно збільшити завантаженість літаків, обновити авіапарк,
підвищити надійність польотів та рівень сервісу, оптимізувати логістичні
витрати, впровадити гнучку систему знижок та бонусних програм.
Основним чинником, який найбільш суттєво вплине на ринок авіаційних
перевезень в Україні, є створення в Україні спільного авіаційного простору
(САП) з ЄС. Угода про Спільний авіаційний простір означатиме забезпечення
європейських стандартів безпеки польотів, рівня обслуговування пасажирів,
збільшення кількості рейсів і маршрутів, а також розширення цінового
діапазону послуг авіаперевезень, сприятиме покращенню якості перевезень та
відкриє нові можливості для авіаперевізників. Від підписання Україною Угоди
про САП найбільше виграють рядові пасажири, оскільки за оцінками експертів
її впровадження може знизити для українців тарифи на внутрішні перевезення у
2–3 рази і у 1,5–2 рази – на міжнародні.
У межах підготовки до підписання Угоди про САП, з метою
удосконалення механізмів державного регулювання стосовно сертифікації,
страхування, державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації
підготовлено низку проектів регуляторних актів, які сприятимуть підвищенню
технічного

стану

повітряних

суден,

аеродромів

та

аеропортів,

рівня
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обслуговування користувачів суб’єктами наземних служб в аеропортах,
розвитку авіаційного сполучення в Україні та підвищенню привабливості ринку
авіаційних перевезень.
Реалізація цих регуляторних актів можлива за умови формування
стратегії розвитку цивільної авіації, яка буде включати:
– проведення єдиної економічної, тарифної та науково-технічної
політики в галузі авіаційного транспорту та використання повітряного
простору;
– розвиток ринку авіаперевезень;
– розвиток транзитного потенціалу України;
– лібералізації

ринку

авіаперевезень

та

підписання

Спільного

авіаційного простору;
– виконання відповідно до законодавства функцій координації і
контролю діяльності підприємств авіаційної галузі.
Література:
1. Постанова КМУ від 30.10.2013 р. № 944 «Про схвалення Концепції
Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 р.»
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/944-2013-%D0%BF. – Назва з екрана.
2. Повітряний кодекс України вiд 19.05.2011 № 3393-VI [Електронний
ресурс].

–

Режим

доступу

:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=3393-17. – Назва з екрана.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
На сьогодні Україна славиться веким потенціалом науковців. Значне
збільшення рівня інтелектуальної діяльності в країні зумовлює її політичну,
економічну, територіальну незалежність. Особливістю сфери культури є те, що
основні результати культурної діяльності виражаються, як правило, у
відкладеному

соціальному

ефекті

і

проявляються

у

збільшенні

інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки
людини, позначаються на модернізації всього суспільства. Наслідки такої
ситуації в значній мірі не піддаються певним статистичним вимірам. Виходячи з
висновків та практики вітчизняної статистики державного та регіонального
управління існує система показників, що можуть бути використані для
оцінювання розвитку культурного середовища:
– показники, що характеризують фінансове забезпечення сфери
культури;
– показники

рівня

розвитку

речових

елементів

(найчастіше

використовуються дані про стан інфраструктури);
– показники контингенту населення, яке обслуговується, зокрема
рівень залучення людей в різноманітні форми обслуговування;
– показники кадрового потенціалу сфери культури.
За допомогою моделі залежності інтегральної оцінки соціальнокультурної активності населення від обраних факторів виявлено залежність
інтегральної оцінки від: середньомісячної заробітної плати – для Київської,
Полтавської та Черкаської областей; частки працівників із вищою освітою – для
Львівської, Одеської та Тернопільської областей; наявного доходу на одну
особу – для Миколаївської, Полтавської та Черкаської областей.
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На основі проведеного інтегрального оцінювання соціально-культурної
активності населення здійснено розподіл регіонів України на групи (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл регіонів України за рівнем соціально-культурної активності
населення, 2015 р.
Критерій оцінки (значення інтегрального показника)
високий
рівень

середній рівень

рівень нижчий

низький рівень

обмежений рівень

(більше 40 %)

за середній

(20–30 %)

(менше 20 %)

Кіровоградська,

Вінницька,

Львівська,

Волинська,

Дніпропетровська,
Закарпатська,

Тернопільська,
Хмельницька,

Житомирська,

(більше
80 %)
м. Київ
Одеська

(30–40 %)
Черкаська,
Чернігівська

Чернівецька

Запорізька,
Івано-Франківська,
Київська,

Миколаївська,
Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська

Харківська

Визначення
інструментом

соціально-культурних

вирішення

завдань

пріоритетів

є

соціально-економічних

конкретним
територій,

а

об’єктивна і всебічна оцінка дії факторів у кожному регіоні дає змогу виявити
та охарактеризувати специфіку функціонування його соціально-економічної
системи. На основі аналізу та оцінки сучасного стану інфраструктурного
потенціалу культурного середовища, ефективності його використання та
соціально-культурної активності населення на регіональному рівні можна
зробити висновок про зростання невідповідності його рівня та якості завданням
національно-культурного відродження в Україні. На жаль, це негативно
позначилось на самодостатності і відтворюваності соціально-економічних
процесів по регіонах країни, як ми уже побачили з проаналізованої нами
таблиці. Тому можна зазначити, що у нашій країні накопичився комплекс
територіальних проблем, серед яких слід виділити значні відмінності у
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регіональному розвитку культурного середовища. Адже якщо забути про це
можливо у майбутньому ми отримуємо значно інші числа.
Література:
1. Геєць В. М. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до
соціально орієнтованої економіки в Україні / В. М. Геєць // Економіка України.
– 2000. – № 1/2. – С. 4–11.
2. Гриценко О. Пророки, пірати, політика і публіка. Культурні індустрії й
державна політика в сучасній Україні / О. Гриценко, В. Солодовник. – Київ :
«К.І.С.», 2003. – 168 с
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АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІНИ УМОВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
На даний час в Україні в умовах кризи, економічної та політичної
нестабільності підприємства частіше всього перестають діяти системно,
втрачають значну систему фінансових ресурсів.
І одною з найважливіших завдань в функціонуванні підприємства є
вміння пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі, значно швидше
реагувати на них.
Само слово адаптація – це організація цілеспрямованого впливу на об’єкт,
який спрямований на досягнення раніше поставлених цілей з урахуванням
певних особливостей [1]. А цей організований влив можна здійснити за
допомогою адаптаційних процесів, що означає комплекс дій, який включає в
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себе координацію організаційних, виробничих та управлінських відносин на
підприємстві. З точки зору мікроекономіки адаптаційні процеси спрямовані на
урівноваження стану попиту і пропозиції на ринку.
За позицією вчених адаптаційна політика поділяється на активну і
пасивну.
Активна політика спрямована зміну зовнішнього середовища для
покращення умов діяльності. До її заходів та принципів відносять:
– вихід на нові ринки;
– оновлення продукції;
– впровадження інноваційних технологій і її використання в різних
сферах діяльності;
– впровадження інформаційних технологій.
А пасивна політика спрямована на внесення змін у структурі підприємства,
до яких належать:
– зменшення кількості працівників;
– скорочення або розширення виробництва;
– скорочення витрат і споживання ресурсів [3].
В Україні процес адаптації підприємства часто проходить неефективно і
призводить до банкрутства підприємства. Багато підприємств не можуть
зберегти обсягів діяльності, зазнають скрути. Причиною цього є:
– неправильно обрана спрямованість адаптаційної політики;
–

некерованість процесом адаптації основним власником майна;

–

низький рівень ринкової кваліфікації керівного персоналу [4].

В сучасному світі використання активної політики є більш ефективним,
ніж пасивної.
Адже, по перше, це введення інновацій, які базуються на використанні
нових знань та сучасних технологій. Вони допомагають підприємству вижити в
умовах конкуренції. До інновацій належать зміна асортименту продукції, її
оновлення, нові або покращені виробничі схеми [5]. По-друге, це розвиток
маркетингової діяльності, тобто пошуки ринків збуту, методів реалізації товарів
та послуг, методів стимулювання збуту, влив на цінову політику.
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Використання винятково лише пасивної політики призводить до вибросу
робочої сили, зростання рівня безробіття.
Основна мета діяльності підприємства – отримання прибутку та розвиток.
Дослідники у сфері управління частково ототожнюють процеси розвитку та
адаптації підприємств і, як найбільш важливі фактори, які дозволяють
вітчизняним

підприємствам

адаптуватись

до

змін

умов

зовнішнього

середовища, виділяють наступні:
– технічні – перехід від традиційних до високих технологій;
– структури

потреб

–

зниження

матеріало-

та

енергомісткості

виробленої продукції при збереженні її споживчих властивостей,
значне підвищення якості та надійності споживчих властивостей
товарів, підвищення культури споживання;
– виробничі – створення великих компаній з високим рівнем
диверсифікації виробництва, навколо яких формується мережа
підприємств малого та середнього бізнесу, орієнтація на розвиток
виробничої кооперації в межах та поза межами регіону, формування
інтелектуального потенціалу регіону.
Вищенаведені

аспекти

здебільшого

спрямовані

на

забезпечення

виробничої, інноваційної та соціальної адаптації. Однак складність зовнішнього
середовища вимагає від системи управління підприємством комплексної реакції
на будь-які зміни. Тому наведені аспекти доцільно доповнити інформаційною та
маркетинговою адаптацією [6].
Адаптаційні процеси на підприємстві розглядають з позицій пристосування
його елементних складових та існуючих між ним взаємозв’язків до мінливих
умов зовнішнього середовища. Це свідчить про те, що адаптація складне явище,
яке вміщує в собі і розмаїття умов, до яких може пристосуватися система; і
здатність до виживання, тобто міцність системи, яка полягає в збереженні в ході
перебудови певних стійких характеристик; і безпосередньо сам процес
пристосування. Важливим є те, що адаптація націлена на забезпечення стійкості
підприємства, що створює фундамент для його розвитку. Адаптивне управління
пов’язано з впливом на параметри економічного потенціалу підприємств і
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припускає активну дію на чинники, що зумовлюють хід адаптації, її терміни,
зниження несприятливих наслідків. Особливе значення адаптивного управління
проявляється у можливості моделювання тривалих процесів, урахування
стохастичних чинників, що викликають значні витрати при помилкових
рішеннях, та використанні певного набору технологічного устаткування і
кваліфікаційних характеристик персоналу, що в сукупності і обумовлює
ефективність адаптації. Результатом адаптивного управління є підвищення
стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Таким чином, адаптація та
адаптивне управління на підприємствах залізничного транспорту стають
провідними чинниками забезпечення їх стійкого розвитку [7].
Під ефективністю адаптації можна розуміти результативність процесу
адаптації, тобто досягнення запланованого результату (мети) адаптації, що
визначається як відношення результату до витрат. Досягнення головної мети
адаптації – розвитку – пропонується оцінювати за такими нефінансовим
результатами:
– підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці і
на ринку збуту;
– посилення ринкових позицій і репутації підприємства;
– нарощування

інноваційного

та

промислового

потенціалу

підприємства.
Адаптація машинобудівних підприємств України до ринкового оточення є
складним багатоаспектним процесом, який включає в себе наступні напрямки:
– технологічне оновлення, модернізацію виробництва;
– формування механізмів корпоративного управління;
– перебудову системи зовнішніх господарських зв’язків;
– оптимізацію організаційних структур управління та способів
організації господарювання.
Для реалізації даних напрямів на підприємствах проводиться комплекс
організаційно-економічних

заходів,

проте

їх

використання

рідко

має

комплексний характер, що призводить до ускладнень в процесі адаптації
машинобудівного виробництва України до ринкових умов.
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УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ
Елементи діючого в Україні ринкового механізму саморегулювання не в
змозі забезпечити не тільки розширеного, але й простого відтворення,
швидкого набуття конкурентоздатності у порівняні з іноземними виробниками
багатьох

вітчизняних

підприємств,

особливо

тих, які

відносяться

до

пріоритетних галузей економіки. Крім того, потреба в державній підтримці
реального сектора в Україні сьогодні значно вища, ніж у розвинених країнах.
Це

визначається

матеріально-технічними,

економічними,

соціальними,

історичними умовами.
Банківський сектор за своєю суттю може бути інституційним інвестором,
покликаним гармонізувати економічні інтереси суспільства. На банк від імені
суспільства повинна бути покладена соціально-економічна відповідальність з
фінансового

обслуговування

реального

сектора

економіки,

збереження

власності юридичних і фізичних осіб. Одним із чинників досягнення цього з
боку держави та банківського сектора є посилення ролі регіональних банків у
сприянні нарощення інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів країни.
На регіональному рівні фінансово-кредитне забезпечення інноваційноінвестиційного

розвитку

може

бути

реалізоване

шляхом

створення

регіональних і місцевих інноваційних банків, банків реконструкції і розвитку,
банків проектного фінансування, завданнями яких можуть бути перерозподіл
бюджетних коштів цільового призначення, а також залучення коштів різних
позабюджетних фондів (пенсійного, соціального страхування та ін.) і
використання їх для довгострокового інвестування в інновації. Зазначені банки
можуть фінансувати інноваційні програми відповідного рівня (інноваційні
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розробки, спрямовані на підвищення екологічної безпеки визначеної території,
реалізацію інноваційних підходів до розвитку міської інфраструктури,
житлового будівництва та ін.). Вони можуть розміщати цільові кредити,
здійснювати середньо- і довгострокові інвестиції.
Наявність місцевих або регіональних органів влади серед основних
акціонерів банку полегшить пошук компромісу між прибутковістю об’єктів
вкладення капіталу і їхньою соціальною значимістю. Ці банки можуть
виступати в ролі органу, уповноваженого замовниками інноваційного проекту
контролювати хід і якість робіт, відповідати за цільове та ефективне
використання виділених коштів. Їхня роль у цьому випадку полягає не в тому,
щоб самим кредитувати проект, а в тому, щоб, виконуючи консультаційноагентські функції (а можливо, і функції гаранта або поручителя), бути
проміжною ланкою між органом влади регіону, якою-небудь підприємницькою
структурою, що виділяє фінансові ресурси на інноваційні заходи, і
організацією, яка безпосередньо реалізує інноваційний проект.
Надання коштів може здійснюватися під конкретну програму робіт,
причому їхня експертиза, що підтверджує доцільність вкладення капіталу, може
проводитися експертами банку, або іншими фахівцями, яких залучають на
договірній основі. Ця схема передбачає одержання банком комісійної
винагороди за свої послуги. Надалі банк може придбати за рахунок своїх
власних ресурсів профінансовані з його технічною допомогою інноваційні
проекти (наприклад, викуповуючи їх у державної установи, яка стимулювала
виконання робіт, прийняла на себе пов’язані з цим ризики і тепер прагне
повернути гроші, у т. ч. і для інвестування їх в інші проекти). При цьому банк
має на меті самостійне розміщення коштів, участь в організації акціонерних
товариств під ці проекти (сам проект може виступати як внесок банку).
Реалізація даної схеми інвестування фінансових ресурсів може стати
ефективним механізмом стимулювання інновацій.
В основі взаємодії спеціалізованого регіонального або місцевого банку
реконструкції і розвитку та місцевої адміністрації лежить так званий механізм
функціональної інтеграції. Сутність його полягає в тому, що банк і місцева
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адміністрація у процесі цілеспрямованої діяльності з реалізації інновацій у
рамках Комплексної програми інноваційного розвитку регіону інтегрують
(залучають, організують взаємозв’язок і взаємодію) внутрішні і доступні
зовнішні ресурси, використовують їх відповідно до своїх задач, а також
взаємодіють за певними напрямками.
З метою залучення банківських ресурсів і послуг, необхідних для
реалізації інноваційних програм, місцева адміністрація надає банку свої
можливості позичальника, гаранта, контрагента за іншими операціями, іншу
підтримку. Банк, що надає кредит і інші послуги, орієнтовані на конкретні
механізми реалізації програм інноваційного розвитку території, інтегрується в
ці механізми, одержує доступ до використання можливостей адміністрації й
інших учасників системи для скорочення ризиків, збільшення обсягу послуг,
доходів і інших фінансових ефектів при проведенні кредитних і інших
операцій. Загальний потенціал взаємодії спеціалізованого регіонального
інноваційного банку і місцевих органів влади складається як сукупність
можливостей адміністрації регіону і пов’язаних з нею інших структур,
наприклад, позичальників, поручителів, покупців інших послуг банку тощо.
Формування, розширення й ефективне використання в операціях регіонального
банку реконструкції і розвитку даного потенціалу стає умовою ефективної
діяльності банку у сфері фінансово-кредитної взаємодії з органами влади
окремої території.
Функціонування такого формату банків, як регіональні банки розвитку,
обумовлюватиме внесення змін та доповнень до низки законів, що регулюються
відносинами в сфері ринків фінансових послуг тощо. Йдеться, зокрема про
законодавство стосовно банків і банківської діяльності, інноваційну діяльність,
інвестиції, страхування та ін. Необхідними будуть також зміни до Бюджетного
кодексу України щодо державних гарантій за активними та пасивними
операціями усіх структурних одиниць таких банків розвитку та щодо їх
капіталізації, боргу, запозичень, а також фінансування видатків за їх цільовими
програмами. Діяльність регіональних банків розвитку буде ефективною за
умови відповідальної та професійної роботи Уряду, у Постановах котрого
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повинні визначатись критерії надання фінансово-гарантійної підтримки та
страхового покриття ризиків з боку цих фінансових установ. З боку НБУ не
повинно виникати жодних перепон до ефективної діяльності даних банківських
установ, в особливості, що стосується підтримання їх ліквідності на
достатньому для їх розвитку рівні.
УДК 338.48
Коваль О. Г., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту,
науковий керівник: Мишко О. В.,
канд. екон. наук, доц.
кафедри фінансів і кредиту,
ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»,
м. Луцьк, Україна
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА
РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ
В умовах ринкової системи господарювання питання бізнес-планування
потребує все більшого розгляду та систематичного доопрацювання з новими
підходами у відповідності до ринкових змін.
Питання складання бізнес-планів розглядається в багатьох роботах, як
зарубіжних так і вітчизняних науковців: Р. Уотермена, О. М. Скібіцького,
Н. Крилової, К. Кіпермана, Смаковська Ю., І. В. Ліпсіса, М. М. Алексєєва, Г. Д.
Львовського, В. Д. Маркової, А. Р. Полякова, В. А. Чичина, О. І. Пальчик, Г.
Пітерса, С. Ф. Покропивного, Х. Роузена, Ю. І. Скирко, та ін.
Під

час

бізнес-планування

здійснюється

оцінка

можливостей

підприємства, виявляються та аналізуються сильні та слабкі сторони, при цьому
важливим є не завищувати показники, що сприятиме мінімізації ризиків. Бізнесплан дозволить підприємству значно зменшити кількість помилок та виявити
приховані можливості.
В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може
працювати рентабельно без ретельно опрацьованого плану. Досвід організації
підприємств свідчить, що планування їх діяльності набуває все більшого
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значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування. Чим більш
динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку
має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці
стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є
незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх
підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності,
форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи
діяльності,

без

опрацювання

надійних

орієнтирів

і

реального

плану

господарювання [1].
За призначенням бізнес-план доцільно розділити на два види:
– для внутрішнього використання – є обов’язковою складовою
ефективної діяльності підприємства, дозволяє скоординувати трудові
і розподілити фінансові ресурси та реально показати всі позитивні та
негативні сторони;
– для зовнішнього використання – такий бізнес-план повинен сприяти
залученню інвесторів тобто бути певною бізнес-пропозицією, а
також

створювати

умови

для

запрошення

на

роботу

висококваліфікованих кадрів.
Якісний бізнес-план дасть змогу розв’язати чимало завдань, основними
серед яких є такі [2, c. 143–144]:
– обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку;
– розрахунок

очікуваних

фінансових

результатів

діяльності,

насамперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал;
– визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів
концентрації фінансових ресурсів;
– підбір працівників, спроможних реалізувати даний план [3].
Бізнес-планування надає можливість фірмі оцінити свої можливості та
зрозуміти чи є доцільним даний вид діяльності, наскільки підприємство
забезпечене професійними трудовими кадрами і фінансовими ресурсами для
подолання труднощів та досягнення поставлених цілей, оскільки завжди є
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актуальним повернення вкладених коштів і отримання прибутку. Це дозволить
не витрачати час і запобігти вкладенню грошей у нерентабельний бізнес.
Література:
1. Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької
діяльності : навч. посіб. // О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. –
Київ : Кондор, 2011. – 912 с.
2. Планування діяльності фірми : навч.-метод. посіб. / Алексєєва М. М. –
Київ : Фінанси і статистика, 2011. – 248 с.
3. Масловська М. В. Особливості процесу бізнес-планування в сучасних
умовах розвитку України [Електронний ресурс] / М. В. Масловська, Н. О.
Перевозчикова // Ефективна економіка. – 2013. – №11.
УДК 336:741.23
Козій Н. С., аспірантка,
асистент кафедри фінансових ринків,
Університет Державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна
ПОЛІТИКА ДЕДОЛАРИЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ
СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
Потужним системним ризиком, що загрожує стабільності грошового
обігу, є доларизація, що посилює негативні шоки та знижує ефективність
заходів щодо стабілізації грошового обігу.
Із врахуванням складної фінансової ситуації в Україні та стійкості
уподобань

населення

до

використання

валюти

проведення

політики

дедоларизації вимагає виваженого підходу з боку НБУ, що має ґрунтуватися на
наступних положеннях:
– проведення автономної монетарної політики є необхідною умовою і
наслідком незалежності НБУ;
– на тлі валютної кризи і входження в рецесію НБУ має застосовувати
активні заходи щодо зниження доларизації;
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– рівень фінансової доларизації і доларизації розрахунків між
економічними агентами високий, хоча достовірно визначити їх рівень
складно;
– обмеженням політики дедоларизації є протиріччя між цілями
стабілізації випуску та підтримання стабільної і низької інфляції;
– звужує вибір режиму монетарної політики висока кореляція
внутрішніх і зовнішніх шоків, що формує суперечність між
підтриманням валютного курсу і стабільно низької інфляції;
– ефективність політики дедоларизації залежить від методів оцінки
реального рівня доларизації та її динаміки;
– Традиційно заходи політики дедоларизації застосовуються за двома
напрямами:
– усунення фундаментальних причин доларизації;
використання адміністративних інструментів для заборони / мінімізації
операцій, що ведуть до доларизації. Як правило, застосування адміністративних
інструментів є ефективним лише для боротьби з доларизацією розрахунків, яка
«відносно менш шкідлива» для стабільності грошового обігу. Допомогти
знизити рівень реальної і фінансової доларизації та підвищити ефективність
монетарної політики може кардинальна зміна монетарного режиму та
поступовий перехід до режиму інфляційного таргетування, де основним
орієнтиром є стабілізація інфляції за підвищеної волатильності обмінного курсу
[1]. В контексті політики де доларизації важливо, щоб монетарний режим
дозволяв центральному банку стимулювати зростання ВВП. Проте зміна
режиму валютного курсу може виявитися недостатнім для дедоларизаціі [2],
додатковими заходами дедоларизації мають стати:
– інституційні реформи;
– адміністративні заходи використання на проміжному етапу індексації
цін, тарифів, ставок тощо як замінник іноземної валюти [2].
Загальну послідовність застосування НБУ заходів щодо дедоларизації
можна представити таким чином:
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– перехід до режиму таргетування інфляції, що веде до стабілізації цін,
а тому ліквідує передумови як для зростання фінансової, так і
реальної доларизації.
– допоміжні адміністративні заходи щодо: реальної дедоларизації:
заборона встановлення у вирізі іноземної валюти всіх цін та інших
складових витрат (заробітної плати, податків і зборів, орендних
платежів

тощо);

дедоларизації

розрахунків:

звуження

сфери

легального обігу готівкової іноземної валюти.
– інституційні заходи (підвищення довіри до національної валюти,
банківської системи, дій НБУ, вдосконалення процедури банкрутства
та посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, підвищення
внутрішньої мобільності трудових ресурсів, гнучкість у механізмах
встановлення заробітної плати;
– використання індексації на проміжному етапі зміни монетарного
режиму в якості бази для цін, тарифів, ставок тощо традиційно
прив’язаних до долара.
Отже, послідовна реалізація заходів за вищенаведеними напрямами
сприятиме зниженню інфляційних очікувань і підвищенню ступеня довіри до
національної валюти, а в результаті – зниженню фінансової доларизації. Проте
реальна доларизація може зберігатися ще протягом певного періоду часу, що
обумовлюється зовнішніми взаємозв’язками та суперечністю цілей між
підтриманням стабільності цін і валютного курсу. А вплив внутрішніх або
зовнішніх

шоків може відновити рівень фінансової

доларизації. Для

недопущення такого сценарію розгортання подій НБУ необхідно не допускати
посилення інфляційних і девальваційних очікувань та адміністративно
обмежити, принаймні, доларизацію заробітних плат. У цьому випадку
імплементація режиму таргетування інфляції в якості основного заходу
політики

дедоларизації

скорочуватися,

а

буде

ефективним:

зростання

реальної

фінансова
доларизації

доларизація

буде

придушуватися

адміністративними інструментами.

175

Література:
1. Ize A., Yeyati, E. L. (2003) «Financial Dollarization», Journal of
International Economics, 59, 2, pp. 323–347. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://163.10.34.134/bitstream/handle/10915/33932/Documento_completo.p
df?sequence=1. – Назва з екрана.
2. Ize A. (2005) «Financial Dollarization Equilibria: A Framework for Policy
Analysis», International Monetary Fund, Working Paper No. 05/186. [Електронний
ресурс]

/

Ize

A.

–

Режим

доступу

:

file://C:/Users/%D0%9Ci%D0%B9%20I%D1%80%D0%BFi%D0%BD%D1%8C/D
ownloads/SSRN-id888055.pdf. – Назва з екрана.
УДК 330.1 «312»
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «СИСТЕМА» НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Існує багато визначень поняття «система», але всі вони зводяться до
розкриття системи як «сукупності елементів, організованих таким чином, що
зміна, виключення і введення нового елемента закономірно відбивається на всіх
інших елементах». У. Ешбі під системою розумів «усю сукупність перемінних,
які експериментатор вибирає з числа перемінних реальної «машини».
Л. Берталанфі дав своє поняття системи, визначивши її «комплексом елементів,
що знаходяться у взаємодії», відмітили.
Деякі вчені відійшли від визначення системи як сукупності елементів і
розглядали її як процес. «Система, – вважали вони, – это процесс или поток
независимых процессов компонентов системы, обладающих определенными
свойствами, которые связаны циклами развития и деградации», цитують
автори.
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Більшість дослідників визначали, що ціле (система, організація)
виникає і зберігається завдяки взаємодії частин. Проте визначення системи
через взаємодію частин було деякими авторами поставлено під сумнів. Те, що
пропонується замість подібного визначення, знімає цей його недолік, але
одночасно створює нові труднощі такого порядку, що і сама теорія систем стає
абсолютно проблематичною. В. А. Лекторський і В. І. Садовський справедливо
відмітили, що заміна поняття «взаємодія» поняттям «відносини» у визначенні
системи А. Холденом і Р. Фейджином робить розуміння системи ширшим, ніж
сукупність явищ. А. І. Уємов намагається звузити визначення системи шляхом
накладення на створюючі відносини деякого обмеження у вигляді відносин
«другого порядку», доведено. Але оскільки вибір відносин, що обмежують
систему, абсолютно довільний, один і той же об’єкт одночасно може і не може
бути системою. При такій невизначеності властивості системності сам
системний метод втрачає значення.
Насправді поняття взаємодії є достатньо ширшим, особливо якщо його
розглядати як функціональний зв’язок.
Цілісність концептуальних систем, а отже, і взаємодія між їх
елементами, визначається цілісністю тих реальних систем, віддзеркаленням
яких вони є.
Уточнення визначення системи полягає не в розширенні його обсягу, а
навпаки, в звуженні: не всяка взаємодія веде до виникнення і тим більше
збереження системи. Деякі способи взаємодії виявляються руйнівними як для
системи, так і для самих взаємодіючих об’єктів, тобто «елементів».
Аналіз безлічі визначень поняття системи дозволяє зробити наступне
узагальнення – система:
– являє собою організоване складне ціле;
– сукупність чи комбінацію предметів або частин, що утворюють
комплексне єдине ціле;
– формується на основі елементів системи, яка може відрізнятися від
інших систем або за діючими в них законами різного рівня, тобто
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рівнем розвитку, або за законами одного рівня, відмінність яких
визначається лише різними умовами розвитку цих елементів;
– потребує наявності одночасно двох видів сумісності: сумісності
однопорядкових елементів як необхідної умови взаємодії і сумісності
окремо взятого елемента зі всіма іншими елементами цілого, тобто
елемента і системи, в яку він входить.
Узагальнюючи наведені поняття, під системою будемо розуміти об’єкт
будь-якої природи (або сукупність взаємодіючих об’єктів), що володіє
вираженою «системною властивістю» (властивостями), тобто властивістю, якої
не має жодна з частин системи при будь-якому способі декомпозиції і що не
виводиться з властивостей частин. Частини системи, що мають аналогічні
властивості, назвемо підсистемами. Об’єднання декількох систем, що володіє
системною властивістю, називатиме надсистемою або системою більш
високого порядку (2-го, 3-го і т. д.). Елементом системи є об’єкт (частина
системи) з однозначно певними відомими властивостями.
Система (підсистема, елемент) має входи, виходи і складається з певних
підсистем. Розчленовування сильно спрощує дві операції:
– сприяє правильній декомпозиції системи на підсистеми;
– сприяє створенню правильної моделі і тієї що відносно легко
інтерпретується, що має відношення до аналізу і прогнозування
функціонування системи.
Різноманіття підсистем пояснює складність системи та підкреслює
важливість здійснення стратегічного управління. В системі (якщо це дійсно
система) завжди є домінантним (основним) цикл (або ритм), який визначає
зміст системи (її здібності).
Різноманіття підсистем пояснює складність системи та підкреслює
важливість здійснення стратегічного управління.
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Косенко О. П., канд. екон. наук, доц.,
Національний технічний університет «ХПІ»
м. Харків, Україна
РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
У ході проведення ринкових реформ в Україні проблема ефективного
використання науково-технічних досягнень у виробництві не зникає, а,
навпаки, для багатьох підприємств, що зіткнулися з новими для них
проблемами конкуренції, виживання в жорстких умовах ринку, саме
інтелектуально-інноваційна діяльність та її результати можуть стати умовою
успіху. Технологічні проекти, які виступають основною формою організації
бізнесу в наукоємних і технологічно орієнтованих фірмах, поряд із загальними
характеристиками, які характерні для всіх інвестиційних проектам, мають цілий
ряд специфічних властивостей, характерних саме для процесів формування і
використання інноваційних технологій на промислових і, зокрема, на
машинобудівних підприємствах [1–6]. До основних з них, на наш погляд, можна
віднести:
– більш широка диверсифікація організаційних можливостей розробки,
дистрибуції

та

використання

інтелектуально-інноваційних

технологій;
– наявність високого ступеню як комерційної, так і технічної
невизначеності параметрів проекту по створенню технології зменшує
достовірність первинної оцінки;
– орієнтація інтелектуально-інноваційних проектів на довгострокові
результати

зумовлює

необхідність

створення

надійної

бази

прогнозування та ретельного обліку фактора часу у фінансовоекономічних розрахунках;
– залучення

для

виконання

таких

проектів

фахівців

високої

кваліфікації, а також унікальних ресурсів вимагає глибокого
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опрацювання окремих стадій і етапів кожного інноваційного проекту
та ін.
У таких умовах виникає нагальна необхідність в науковому обґрунтуванні
організаційних механізмів, які б створювали відповідні умови для ефективного
проведення процесів розробки, трансферу (комерціалізації) та споживання
інтелектуально-інноваційних технологій. Проведений нами ретроспективний
аналіз існуючих підходів до вирішення цієї задачі свідчить про те, що теорія і
практика

інноваційної

організаційного

діяльності

забезпечення

в

світі

накопичила

певний

інтелектуально-інноваційної

досвід

діяльності

на

підприємствах і в організаціях. Її задача – отримання інноваційного продукту
на протязі всього періоду її створення – від зародження ідеї до її комерційної
реалізації.

Наглядне

співвідношення

етапів

і

результатів

проведення

інтелектуально-інноваційної діяльності представлено нами на рис.1.
Процес інтелектуально-інноваційної діяльності

Фундаментальні

Знання та
закони

Прикладні
дослідження та ДКР

Об’єкти інтелектуальної
власності

Впровадження
на ринок

Дистрибуція і
споживання

Технологічні
новації

Технологічні
інновації

Результати процесу інтелектуально-інноваційної діяльності

Рис.1. Співвідношення етапів і результатів проведення інтелектуальноінноваційної діяльності на машинобудівному підприємстві
На рис. 1 ми навели тільки загальну схему інтелектуально-інноваційного
процесу, яка відтворює принципіальні положення, але не розкриває їх суті і
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організаційного механізму, що передбачає необхідність дослідження еволюції
методичних підходів до розуміння сутності інтелектуально-інноваційних процесів.
У наявних дослідженнях зустрічаються різні підходи до еволюції моделей
інноваційного процесу. Найбільш поширеним є підхід до виділення моделей
інноваційного процесу Р. Росвелла (Row Rothwell) [1], згідно якого
обґрунтовується п’ять поколінь. З часів Р. Росвелла пройшли певні зміни у
науковому осмислення підходів до організації інноваційного процесу,
збільшилась

кількість

поколінь

моделей,

що

передбачає

проведення

додаткового методичного аналізу цих процесів. Проведене нами дослідження
дозволило виявити і обґрунтувати сім поколінь організаційного оформлення
діяльності

зі

створення,

дистрибуції

та

споживання

інтелектуально-

інноваційних технологій та розробити пропозиції щодо їх розвитку у сучасних
умовах господарювання.
Враховуючи

все

вищезазначене,

пропонуємо

авторську

модель

принципової організації інноваційного процесу на вітчизняних машинобудівних
підприємствах, яка на наш погляд, в певній мірі враховує всі перераховані вище
вимоги.

Пропонуємо

назвати

цю

модель

«відкрито-закрита

модель

з

інтелектуальною складовою».
Назва моделі продиктована трьома стрижневими посилками при її розробці:
– максимальне врахування концепції відкритості інновацій, так як в
моделі передбачені можливості передачі інтелектуального продукту
(на комерційній або в деяких випадках на не комерційній основі) всім
бажаючим;
– максимальне врахування внутрішніх інтелектуально-інноваційних
можливостей підприємства і врахування його можливого бажання
залишити інтелектуальний результат в якості «закритої інновації»;
– в процесі інтелектуально-інноваційної діяльності модель розглядає
можливість створення інтелектуально значущого продукту (об’єкта
інтелектуальної власності), для якого в моделі передбачено надійну
правову охорону.
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Запропонована авторська модель принципової організації інноваційного
процесу, яку названо «відкрито-закрита модель з інтелектуальною складовою»,
передбачає можливості передачі інтелектуально-інноваційних технологій всім
бажаючим, а також враховує внутрішні можливості підприємства і його можливе
бажання залишити інтелектуальний результат в якості «закритої інновації».
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ
В процесі ринкових реформ сфера транспортної інфраструктури в
найменшому ступені в порівнянні з іншими галузями піддалася приватизації, і
завдання сьогоднішнього дня, – без звернення до масової приватизації,
забезпечити інноваційний розвиток і модернізацію матеріально-технічної бази
найважливіших елементів транспортного комплексу, у т. ч. й шляхом
підвищення економічної ефективності інвестиційних процесів і залучення
приватного капіталу до фінансування проривних, життєво необхідних проектів
і програм розвитку транспортної інфраструктури.
Інфраструктурні інвестиції розглядаються у якості головного важеля
економічного розвитку як країни в цілому, так і кожного регіону зокрема.
Транспорт поряд з іншими інфраструктурними галузями забезпечує базові
умови життєдіяльності суспільства, є важливим інструментом досягнення
соціальних, економічних зовнішньополітичних цілей. Стійкий розвиток
транспорту забезпечує єдність економічного простору, вільне пересування
товарі та послуг, конкуренцію та свободу економічної діяльності.
На державному, а далі на регіональному рівні слід сформувати
довгостроковий підхід до планування розвитку інфраструктури в якому
держава повинна гарантувати, що вона може забезпечити обсяги фінансування,
необхідні для задоволення інфраструктурних потреб. Держава повинна
використовувати цільовий підхід до інфраструктурних інвестицій та їх
передачу через різні сектори. Це не має бути один підхід для усіх випадків, але
слід дотримуватися єдиного контексту й прозорих процедур. Також необхідно
намагатися використовувати план як засіб вираження узгодження та вирішення
таких питань як потреби, визначення пріоритетів, фінансування, ефективність,
співвідношення ціни та якості.
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Поєднання воєдино державного бачення розвитку інфраструктури й
аналізу потреб інфраструктури у різних секторах у теперішній момент і їх
прогнозування для майбутнього, що буде гарантією ефективності державного
підходу.
Отже, досліджуючи вітчизняну практику, а також досвід та практику
зарубіжних країн, щодо фінансування великих інфраструктурних проектів,
можна дійти висновку, що не існує єдиного, універсального, усіма прийнятого
методу фінансування. До одного з найбільш перспективних методів відносять
державно-приватне партнерство. В усьому світі ДПП набуває зростаючого
значення як механізм надання суспільних послуг, але в той же час масштаби
його діяльності лімітовані обсягами державних коштів, що направляються на
інвестиційні цілі. Таке становище склалося в країнах з перехідною економікою,
але ще більшою мірою в так званих багатих країнах: у Німеччині, Франції й
навіть у Сполучених Штатах усе активніше використовують механізми ДПП
для надання суспільних послуг[1].
ДПП розглядається як стабільна форма довгострокового інвестування за
умови правильного оформлення договірних відносин. У цьому плані великою
підмогою стають проекти ДПП, у реалізації яких державний партнер виступає в
ролі гаранта. Ці види проектів усе активніше залучають до себе інтерес із боку
інвесторів, оскільки ступінь ризику цих проектів нижче в порівнянні із
проектами сугубо приватного фінансування.Хоча багато країн звертаються до
ДПП у надії прискорити розвиток інфраструктури, ДПП є надзвичайно
складним інструментом політики, що навіть розвинені країни докладають
зусиль для ефективної реалізації проектів ДПП. Таким чином, необхідно, щоб
державні органі здійснили реалістичну оцінку власних інституціональних
можливостей, нормативно-правової бази й інших важливих факторів успіху,
зокрема, наявності політичної волі й продуманих стратегій галузевого розвитку.
Державно-приватні партнерства несуть у собі й певні труднощі, які
потрібно визнати:
– є складними й відносно негнучкими структурами;

184

– забезпечення й реалізація ДПП можуть мати тривалий характер і
бути дорогими, у зв’язку із чим ДПП для деяких проектів
неприйнятні;
– накладає додаткову відповідальність на державний сектор, який
повинен бути готовий виступати як компетентна сторона й регулятор;
– може привести до більш високих зборів з користувачів після
скасування явних або неявних субсидій і розкриття реальної вартості
послуги;
– не забезпечує абсолютну передачу ризиків, державний сектор завжди
зберігає за собою певні ризики;
– майже завжди припускає «умовні зобов’язання» для державного
сектору;
– не всі проекти підходять для ДПП [1].
Враховуючи зазначені позитивні й негативні сторони ДПП, а також
покладаючись на досвід передових країн світу, пропонуємо використовувати на
рівні із уже названими моделями фінансування транспортних інфраструктурних
проектів, модель RAB (RegulatoryAssetBase – регульована база інвестованого
капіталу) – це система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої
є залучення інвестицій у розширення й модернізацію інфраструктури [2].
Незважаючи на те, що спочатку дана модель використовувалася в мережних
компаніях Великобританії, вона досить ефективна для впровадження в таких
транспортних секторах як автодороги, підземні системи, лінії високошвидкісної
залізної дороги, автомагістралі і т. ін.
Для вирішення завдання підвищення ефективності функціонування
транспортної інфраструктури і її модернізації, пропонується разом із ДПП
застосувати

нову

модель

тарифоутворення

із

застосуванням

методу

прибутковості на інвестований капітал RAB - регульована база інвестованого
капіталу.
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КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Анотація: у тезах розглянуто роль культурного туризму та його влив на
соціально-економічний розвиток держави, а також розвиток історикокультурної спадщини в умовах складних економічних відносин України.
Ключові слова: культурний туризм, туристичний ринок, історикокультурна спадщина.
Сучасний культурний туризм становить близько 37 % міжнародного
туризму і генерує 35 млн. щорічних міжнародних туристичних поїздок в
Європі. Збільшення потоку в країну таких туристів на 1 млн. осіб сприяє
приросту валютних надходжень у середньому на 1 млрд дол. США. За
прогнозами експертів, у найближчому майбутньому провідне місце серед
найперспективніших

видів

туризму

посядуть

конгресно-виставковий

і

культурний. З огляду на це, проблеми розвитку культурного туризму, його
впливу на культуру, світову економіку, економіку конкретних країн і регіонів
набувають особливого значення.
Україна, маючи вигідне географічне положення, значний природний,
історико-культурний, інфраструктурний потенціал для перетворення туризму
на одну з провідних галузей народногосподарського комплексу країни, донині
не змогла реалізувати власні конкурентні переваги. Сучасний стан розвитку
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туристично-рекреаційної сфери України характеризується невідповідністю
очікуванням споживача, неприбутковістю та неефективністю. Така ситуація
спостерігається навіть попри будівництво низки інфраструктурних об’єктів,
пов’язаних з Євро-2012, певні акції, спрямовані на поліпшення туристичного
іміджу, збільшення показників розвитку в’їзного туризму, спрощення візових
формальностей тощо.
Незадовільний

стан

розвитку

національного

туристичного

ринку

зумовлений низкою системних причин, висвітлення яких не є предметом цієї
публікації. Та все ж варто відзначити, що в Україні культура не відіграє
суттєвої ролі у формуванні конкурентоспроможного туристично-рекреаційного
комплексу.
Спеціальні дослідження з проблем історико-культурної спадщини
України свідчать про те, що її потенціал залучається до туристичної галузі
безсистемно, а пізнавальна функція цього ресурсу зводиться до мінімуму.
Втім, як уже відзначалося, розвиток культурного туризму пов’язаний не
лише з історико-культурною спадщиною, він вимагає передусім особливої
творчої атмосфери. У цьому сенсі культурне життя сучасної України
позначилося низкою цікавих проектів, пов’язаних з актуалізацією історичної
спадщини, появою нових форм екскурсійного обслуговування, використанням
імен

видатних

історичних

особистостей,

популяризацією

регіональних

продуктів (передусім гастрономічних), сільського ремесла, промислових
реліктів, створенням тематичних парків, нових «місць пам’яті», появою так
званих креативних кластерів тощо.
Розгортанню повноцінної програми розвитку культурного туризму в
країні заважає фактична монополія держави на об’єкти історико-культурної
спадщини, відсутність прозорих умов приватизації пам’яток, передання їх у
користування чи управління не сприяє залученню приватних інвестицій у цю
сферу.
Про те, що культурне надбання України поки що не перетворилося на
дієвий чинник соціально-економічного розвитку свідчить і дотаційність
культурної

сфери. Державна політика

в сфері

культури

здебільшого
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обмежується фінансовою підтримкою життєдіяльності окремих інституцій, і
лише в окремих випадках формує стимули для розвитку цієї сфери. Як
відзначає О. І. Дацко, реалізація культурного потенціалу вимагає сьогодні
новітніх підходів до сфери культури, насамперед, оцінки креативного
потенціалу, розробки відповідних стратегій, які переорієнтовували б державну
політику з політики підтримки сфери культури на політику стимулювання
розвитку.
Аналізуючи роль культурного туризму в економічному розвитку
територій, його можливості у справі капіталізації спадщини, слід відзначити,
що він має також колосальні комунікаційні, пізнавальні та ціннісні засоби
впливу на туристів. Спираючись на національну культуру, туризм суттєво:
сприяє поширенню певних стереотипнихозначень цілої нації. Сьогодні майже
кожна держава має свій національний «канон культурних пам’яток», за якими
закріплюється статус «святинь», культурних брендів нації. Не можна не
погодитися з думкою про те, що на створення такого «канону» пам’яток
значною мірою впливає не тільки культурна політика країни, а й національна
інтелігенція. Отже, на які базові образи спиратиметься цей «канон», які інтенції
продукуватиме, значною мірою залежить саме від національної еліти.
Культурний туризм не тільки репрезентує національну культуру світовій
спільноті, а й конструює національну ідентичність всередині країни. Для
України, державна політика якої у гуманітарній сфері сконцентрована на
консолідації та розвитку української нації, формуванні її історичної свідомості,
традицій та культури, зазначений вимір культурного туризму має важливе
суспільно-політичне значення.
Отже, за умов зростання глобалізації позитивний образ культури,
транспортований світовими каналами комунікацій, відіграє вирішальну роль не
тільки у розвитку туризму, а й у забезпеченні конкурентоспроможності всієї
країни. Своєю чергою, саме проекти культурного туризму слугують дієвим
механізмом «віталізації» спадщини, перетворення її на чинник соціальноекономічного і культурно-духовного розвитку. Завдяки цьому питання ролі
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символічного капіталу культури набуває не абстрактно-теоретичного, а цілком
практичного значення.
Література:
1. Всесвітня туристична організація : офіц. сайт. – Режим доступу:
http://unwto.org/ index.php. – Назва з екрана.
2. Пахомов Ю. М. Система цінностей як фактор конкурентоспроможності
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В сучасних умовах становлення і розвитку ринкових відносин перед
кожним

підприємством

постала

проблема

оцінки

рівня

конкурентоспроможності з тим, щоб посилити конкурентну позицію та
запропонувати

ефективні

напрями

підвищення.

Оцінка

конкурентоспроможності є вихідним етапом для розробки стратегічних
альтернатив щодо підвищення конкурентних позицій підприємства. Сьогодні
для

успішного

функціонування

підприємства

на

ринку

оцінка

його

конкурентоспроможності є об’єктивною необхідністю. Як процес виявлення
сильних і слабких місць підприємства вона дає можливість максимального
удосконалення його діяльності та виявлення його прихованих потенційних
можливостей.
Актуальність даної теми полягає в тому, що наявність у підприємства
конкурентних переваг є однією з найважливіших умов отримання надприбутку,
його стійкої позиції на ринку та подальшого розвитку в сучасному середовищі.
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Підприємства зі стійкими конкурентними перевагами мають більше шансів на
успіх у порівнянні з іншими гравцями ринку [2. c. 1].
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств та їх продукції
можливо лише за наявності науково обґрунтованих методів оцінки та
конкурентної стратегії. Основою для розробки такої стратегії є оцінка
фактичного рівня конкурентоспроможності підприємства за відповідними
показниками, отже, оцінці рівня конкурентоспроможності підприємства та його
продукції повинно бути приділено максимум уваги при розробці конкурентних
стратегій, програм підвищення конкурентної стійкості підприємства тощо [4, c.
121].
Тлумачення терміну «конкурентоспроможність» досить різноманітне. За
класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність - це визначене
сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх
ринках, віддзеркалене через сукупність показників» [3, c. 6].
Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства
повинно відбуватися на рівні стратегічних рішень підприємства. Це пов’язано з
тим, що формування конкурентних переваг підприємства тісно пов’язане з його
діяльністю в майбутньому та майбутніми змінами у зовнішньому середовищі.
Механізм

формування

та

реалізації

стратегії

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства доцільно структурувати за такими
взаємопов’язаними етапами:
– визначення реального рівня конкурентоспроможності підприємства;
– оцінка рівня конкурентного середовища підприємства;
– формування конкурентних стратегій підприємства;
– аналіз можливих подій при впровадженні певної стратегії;
– реалізація обраної стратегії;
– контроль за впровадженням стратегії, моніторинг змін у зовнішньому
середовищі;
– адаптація стратегії у відповідності до змін у конкурентному
середовищі.
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Стратегія забезпечення конкурентоспроможності є елементом системи
конкурентних стратегій, до складу якої також входять стратегія формування
конкурентних переваг та стратегія конкурентної поведінки [1, c. 41].
Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його
частки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів:
– подати на ринок новий вид продукції;
– знизити ціни на продукцію або послуги;
– через рекламу представити привабливіший вид товару;
– продавати товар через більшу кількість торгових представників
тощо.
Одним

із

найефективніших

чинників

підвищення

конкурентоспроможності підприємства є впровадження інновацій [2, с. 7].
Функціональні стратегії формуються на основі загальної стратегії
підприємства, вони розробляються функціональними відділами та службами
підприємства. Головною метою формування та реалізації функціональних
стратегій

забезпечення

ефективних

механізмів

конкурентоспроможності

підприємств

управління

виробничих

діяльністю

є

пошук

підрозділів

підприємства в межах корпоративної стратегії. До функціональних стратегій
підприємства відносять маркетингову, фінансову, інноваційну, соціальну,
виробничу, зовнішньоекономічну та інші стратегії. Операційні стратегії
забезпечують довгострокові конкурентні переваги кожної структурної одиниці
та

розробляються

виробничими

підрозділами

підприємства.

Необхідно

відмітити, що всі стратегії підприємства, для ефективного забезпечення
конкурентоспроможності, повинні бути взаємоузгодженими. Стратегії нижчих
рівнів мають формуватися на основі стратегії вищих рівнів та мати більш
детальний план для кожного наступного рівня. Основним принципом
координації різних рівнів стратегії забезпечення конкурентоспроможності
підприємства є їхня ієрархічна підпорядкованість з забезпеченням зворотного
зв’язку, який буде задовольняти потреби всіх учасників процесу стратегічного
планування

на

підприємстві.

Ефективною

є

стратегія

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства, планування якої здійснюється на
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основі ієрархічного підпорядкування «зверху-вниз» з урахуванням зворотного
зв’язку між учасниками різних рівнів прийняття управлінських рішень [1, с. 41].
У

висновок

можна

конкурентоспроможності

зазначити,

означає,

що

що

забезпечення

всі

ресурси,

які

рівня

високої

використовує

підприємство, більш продуктивні і приносять більший прибуток, ніж його
ринкові конкуренти. З цього слідує, що підприємство займає стабільне місце на
ринку товарів та послуг і його продукція користується постійним попитом
споживачів. Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що
відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні перетворення
в політиці ведення виробництва та реалізації товарів.
Література:
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підприємств на міжнародному ринку / С. В. Позняк // Вісн. Київ. нац.
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4. Шарко В. В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки,
стратегії підвищення / В. В. Шарко // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. –
Мукачів, 2015. – №12. – С. 120–126.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Сучасні умови господарювання, що пов’язані із розвитком бізнесу,
зростанням конкуренції, вимагають вирішення підприємствами ряду завдань
щодо забезпечення їх виживання, а також конкурентоспроможності у
довготривалій перспективі. При цьому, успіх підприємства залежить від
ефективності роботи персоналу. У зв’язку з цим проблеми, що стосуються
навчання персоналу, в умовах ринкової економіки є актуальними для багатьох
підприємств.
Швидке впровадження нових технологій, нові форми організації
виробництва, скорочення і навіть зникнення окремих підприємств, виникнення
нових сфер зайнятості, комп’ютери, електронне спілкування та Інтернет
змінюють способи ведення бізнесу і взаємодію людей у процесі трудової
діяльності. У сучасній науці та практиці інноваційного менеджменту
відбувається постійний процес удосконалення, оновлення та пошуку нових
підходів, концепцій, ідей у сфері роботи з персоналом. У той же час недостатнє
вивчення питань інноваційного управління людськими ресурсами призводить
до того, що потреби організації в них повністю не задовольняються, що знижує
ефективність їх дії.
Аналіз загальних тенденцій, що визначають сучасні вимоги до робочої
сили, дозволяє окреслити відповідні вимоги до системи професійної
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, оцінити
напрацьовані в різних країнах інноваційні підходи до оптимізації професійного
навчання і перспективу їх упровадження. У працівників повинна бути
сформована компетентність, яка задовольняла б сучасні вимоги працедавців, а
саме: наявність достатнього рівня знань у сфері менеджменту, колективної
співпраці; вміння вирішувати нестандартні управлінські проблеми. Готовність
193

до змін та інновацій; орієнтація на кінцевий результат діяльності; систематичне
підвищення рівня професіоналізму; відповідність кваліфікації працівників
потребам конкретних робітників місць; уміння використовувати сучасні
інформаційні технології, засоби комунікацій і зв’язку [1].
Існує два основні методи навчання персоналу на початковій стадії:
– навчання нових співробітників одним з досвідчених членів команди
(або керівником особисто);
– навчання залученими фахівцем.
Організація навчання персоналу із залученням спеціаліста корисна
професійними методиками і ефективними кейсами. Особливо, якщо цей
менеджер по персоналу працює у вас в штаті. Буває, що компанія
співпрацює з менеджером з боку, але на постійній основі – тоді всі позитивні
моменти (що і при ситуації зі штатним фахівцем) зберігаються: такий
менеджер добре знайомий з вимогами компанії по кожній посаді,
внутрішнім розпорядком компанії, особливостями взаємодії підрозділів [2].
Крім систематичних циклів «контроль-навчання-контроль» корисними є
неперіодичні форми отримання нових знань:
– особисті або корпоративні тренінги;
– семінари, конференції та форуми (як правило, для керівників вищої
ланки);
– вебінари; курси підвищення кваліфікації;
– різні програми (наприклад, MBA) [3].
Створення корпоративної системи електронного навчання дозволяє
зробити безперервне навчання частиною загальної стратегії організації та
інтегрувати його в щоденні бізнес-процеси. Електронне навчання – це швидкий
і ефективний спосіб одержувати необхідні для роботи знання.
Формування подібної корпоративної культури – процес кропіткий і
вимагає виконання подібних дій від усіх учасників процесу – у т. ч. і
керівництвом компанії. Позитивний досвід у техніці навчання належить
компаніям Marks & Spencer, Google, Ford. Цей досвід може послужити
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позитивним прикладом в організації навчання персоналу на морському
транспорті.
Таким чином, навчання персоналу дозволяє формувати цінні кадри, які
потім якісно працюють і забезпечують процвітання організації. Своєчасне
виявлення потреб у навчанні, чітке формулювання його цілей, планування,
організація та контроль навчальних заходів на основі системного підходу
забезпечать зростання рівня потенціалу людських ресурсів підприємств.
Література:
1. Майлова Л. I. Інвестування людського капіталу як фактор економічного
зростання / Л. I. Майлова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5– 6. – С. 259–
260.
2. Організація навчання персоналу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://happyworkshop.org/money/obuchenie-personala/. – Назва з екрана.
3. Способи підвищення ефективності роботи менеджерів з продажу //
Генеральний Директор : журнал [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.gd.ru/rubric/122-upravlenie-personalom. – Назва з екрана.
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РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ – ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
Основою конкурентоспроможності морських портів є розширення їх
виробничого потенціалу, який формується безпосередньо на базі універсальних
перевантажувальних комплексів з крановою схемою механізації вантажних
робіт. Але знос парку портальних кранів морських портів України перевищує
95 %, що зменшує не тільки поточну,але й потенційну ефективність та
конкурентоспроможність підприємств. У таких умовах актуальною є проблема
формування виробничого потенціалу підприємств шляхом оновлення парку
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портових кранів для забезпечення існуючого рівня вантажообігу та подальшого
зростання пропускної спроможності морських портів України, що напряму
впливає на рівень їх конкурентоспроможності.
Якість виконання перевантажувального процесу залежить від рівня
технологічного розвитку підприємства і є результатом заходів, що вживаються
для забезпечення точності і надійності виконання виробничих операцій. До
параметрів, що визначають якість процесу, відносяться:
– рівень технологій вантажно-розвантажувальних робіт;
– технічна оснащеність порту;
– рівень організації виробництва;
– рівень координації та взаємодії з суміжними видами транспорту.
На жаль, більшість портів за своєю технологічною оснащеністю не
відповідає новим вимогам сучасного порту. Парк портальних кранів усіх
морських портів України становить 591 одиницю, але 95 % з них відпрацювали
свій нормативний термін, їх середній вік по галузі – 27,8 р., що перевищує
український стандарт (12 р.) і німецький стандарт (25 р. для деяких типів
німецьких кранів) [1]. Наймолодший парк кранів у порту Південний (середній
вік – 14 р.), найбільш зношений парк – у Іллічівському порту (33 р.), хоча є
крани старші за 47 р.. До того ж, близько 70 % кранів використовуються в
портах з коефіцієнтом нижче 0,2; 30–35 % – нижче 0,1–0,15, тобто беруть
участь у перевантажувальному процесі зі значним недовантаженням. Таким
чином, понад 50 % основних фондів галузі фактично не працює і не дає
прибутку. Результати моніторингу структури й технічного стану парку
портових кранів по окремих портах за період 2006–2012 рр. свідчать про те, що
кількість портальних кранів, які відпрацювали свій нормативний термін, у
7 областях України досягла 100 %; у Дніпропетровській, Запорізькій та
Миколаївській областях знос портальних кранів досягає 99 %; у Донецькому,
Одеському регіоні та АР Крим цей показник найменший [2].
У «Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038
року» планується збільшення вантажообігу морських портів не менш ніж на 30
%, переважно за рахунок універсальних комплексів з кранової схемою
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механізації вантажних робіт. У зв’язку з цим одним із головних завдань галузі є
розробка економічно обґрунтованої стратегії оновлення та розвитку парку
портових кранів. Розробка цієї стратегії можлива лише на основі інвестиційної
моделі, тобто залучення значних капіталів саме для модернізації та оновлення
кранового обладнання, оскільки портова галузь України не може надалі
розвиватися за інерційною моделлю (використанням портальних кранів), яка не
дозволить досягти планових показників роботи. Якщо ж порти продовжать
розвиток за інерцією при наявних портових потужностях, переробка
прогнозного об’єму вантажопотоків стане неможливою. Наявні на 2014 р.
портові потужності складають 185 млн. т., тобто з урахуванням неможливості
їх

стовідсоткового

використання

порти

України

можуть

переробляти

вантажопотік об’ємом 150 млн. т. Але зрозуміло, що обсяг вантажопотоків
буде збільшуватись і наявних портових потужностей буде недостатньо. Обсяг
прогнозного вантажообігу в 210 млн. т. співпаде з наявними портовими
потужностями лише у тому випадку, якщо буде проведено масштабне
оновлення парку кранового обладнання портів України.
Таким чином, сучасний стан портової галузі України показав, що
подальший

її

розвиток

можливий

лише

за

умови

модернізації

перевантажувальних комплексів. Зовнішні умови є достатньо сприятливими,
українські порти мають потенціал залучати нові вантажопотоки, але стан та
ефективність роботи обладнання заважають реалізації наявних конкурентних
переваг підприємств. Саме через це загальна конкурентоспроможність портів
України доволі низька. Однак значно поліпшити ситуацію може реалізація
проектів щодо оновлення парку кранового обладнання шляхом заміни фізично
та морально застарілої техніки, а саме використання мобільних портових
кранів, вибір яких є обґрунтованим як за продуктивністю, так і економічною
ефективністю.
Література
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Український туристичний бізнес знаходиться на новому рівні розвитку,
що пов’язано з процесами активної поступової Європейської інтеграції та
перерозподілом інвестиційних грошових потоків у більш перспективні та
привабливі галузі національної економіки.
Досвід іноземних країн підтверджує, що розвиток туристичного
сектору може становити основу господарської діяльності країни. Прикладом є
такі найрозвиненіші індустріальні країни світу як: США, Велика Британія,
Франція, Італія, Іспанія, Мексика та Китай. За даними вітчизняних вчених
[1, с. 43] більш ніж в 40 країнах світу туризм є основним джерелом надходжень
до національного бюджету, а в 70 – однією з трьох статей. Прикладом є Іспанія,
де частка прибутків від іноземного туризму в загальній сумі надходжень від
експорту товарів та послуг становить 35 %, на Кіпрі та в Панамі – понад 50 %,
на Гаїті – більш як 70 % [1, с. 43].
Україні, як країні з великим потенціалом туристичної галузі, необхідно
розвивати нові горизонти туристичного бізнесу, розробляти програми з
підвищення популярності країни та залучати іноземних інвесторів, які готові
вкладати гроші спочатку в невеликі, але перспективні проекти («start-up»
проекти). Прикладом подібного інвестиційного процесу є Казахстан, де в
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профільному комітеті Міністерства індустрії і нових технологій поставили собі
за мету зацікавити турфірми активно зайнятися в’їзним туризмом [2]. Комітет
індустрії туризму проводить республіканський конкурс на кращі «start-up»туристські проекти, що буде відігравати ефективну маркетингову роль у
збільшенні національних доходів від туристичного бізнесу.
Україна має достатньо туристичних ресурсів (природних, культурноісторичних, оздоровчих) та достатньо добру інвестиційну базу у вказаній сфері
задля зросту рівня ВВП за рахунок збільшення надання професійних
туристичних послуг та спільної їй сфері – туристичних перевезень різними
видами транспорту.
На фоні світових тенденцій активного різноманітного переліку
інноваційних

видів

туристичного

бізнесу

(«зелений»

туризм,

«сільськогосподарський» туризм, «промисловий» туризм, «кулінарний» туризм
та «космічний» туризм) більша частина українського туристичного бізнесу
направлена виключно на потреби громадян країни, що склалися ще у часи
Радянського Союзу (санаторний або профілакторій вид відпочинку), де вартість
превалює над якістю таких важливих послуг.
У Європейських країнах та США якість туристичних послуг стає
ключовим фактором успіху зазначеного бізнесу та підкріплена розробленою
законодавчою базою, яка захищає, перш за все права, туристів (клієнтівспоживачів) та містить високі вимоги до туристичних компаній (компанійнадавачів туристичних послуг). Робота над удосконаленням нормативної бази у
сфері туризму в Україні поступово набирає обертів завдяки бажанню іноземних
інвесторів розглядати Україну як вигідного партнера у створенні нової галузі
якісного туризму з високим рівнем гостинності. Слід зазначити, що на сьогодні
більшість фінансування туристичних проектів здійснюється тільки спільно з
приватними

українськими

інвесторами,

які

повинні

поділяти

ризики

інвестування та контроль управління туристичними проектами на всіх рівнях (у
т.ч. правовий спект).
При ефективному розвитку українського туризму на рівні інших більш
розвинених галузей національної економіки України додаткові надходження, за
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даними [3, с. 107], можуть досягти 4 млрд. дол. США, що є значним внеском у
економічний розвиток країни в цілому.
У сучасних умовах Європейської інтеграції необхідно працювати над
перерозподілом структури відпочиваючих переважно з метою збільшення
іноземних туристів. На сьогодні, більша частина туристів в Україні
представлена клієнтами з країн колишнього СРСР та країн-географічних сусідів
(78 %), це переважно Росія, Білорусія, Молдова, Болгарія та Польща. Тому
зростає необхідність проводити активну маркетингову роботу з популяризації
України, як туристичного центру. Подібна практика є у таких країн як Грузія,
Туреччина, Хорватія, Єгипет, Боснія та Словенія. Ці країни застосовують
міжнародні рекламні можливості: телекомунікації, рекламу на борту літаків,
торгових та розважальних центрах, популярних готелях, ресторанах та барах.
Кожна зазначена держава розробила «бренд країни», який формує найбільш
позитивні враження ще до відвідування туристами приймаючої сторони.
Слід відмітити, що за останні п’ять р. 65 % іноземних туристів – це
були організатори, учасники, відвідувачі міжнародних конгресів, семінарів,
тренінгів, виставок, інсталяцій, що проходили в нашій країні по різноманітним
напрямкам: економіка, сільське господарство, автомобілебудування, легка
промисловість, IT-технології, освіта та культура. Туристична галузь в цьому
випадку виступала як споживач означеної міжнародної діяльності в країні.
Таким чином, першочергове завдання є створення державних умов
задля незалежного розвитку туристичних послуг з розробкою якісного
законодавства у цій сфері, підвищення якості туристичних послуг з
урахуванням вподобань різних типів клієнтів (школярів, студентів, пенсіонерів,
великих родин), розробкою нових туристичних маршрутів та головне
позиціонуванням України, як країни з добрими традиціями та постійно
працюючою над якістю туристичних послуг згідно світовим тенденціям.
Література:
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Посилення конкуренції на зовнішніх ринках враховуючи кратне падіння
світових цін на сировинну номенклатуру українського експорту визначає нові
вимоги до вартості кінцевої логістики готової продукції. Висока ємність
транспортних послуг у вартості вітчизняної продукції формує засади для
пошуку ефективних важелів зниження експлуатаційних витрат на транспорті.
Залізничний транспорт відіграє також одну з головних сервісних функцій на
промислових підприємствах – технологічну, пов’язуючи у єдиний виробничий
комплекс

переміщення

виробничими

сировини,

підрозділами.

Аналіз

напівфабрикатів
логістичних

та

витрат

продукції
доводить,

між
що

залізничний транспорт, у т. ч. технологічний, в залежності від рівня обробки
кінцевої продукції, що експортується, формує до 30 % вартості та відповідно
суттєво впливає на рівень її конкурентоспроможності. Крім того, внесок

201

транспорту за результатами 2015 р. до ВВП країни становить майже 100 млрд.
грн або 7,1 % від загального його обсягу [1].
Залізничний транспорт являє собою окремий виробничо-технологічний
комплекс, що укрупнено складається з:
– інфраструктури (залізничні колії та розміщені на них технологічні
споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються
для забезпечення процесу перевезень);
– рухомого складу (тяговий рухомий склад та вагонний парк);
– місць навантаження – розвантаження (перевантажувальна техніка).
Більшу частину вартості залізничних перевезень формують прямі витрати
на

паливо-мастильні

матеріали

з

урахуванням

витрат

на

технічне

обслуговування і ремонти рухомого складу та інфраструктури.
Поточний аналіз інвентарного парку тягового рухомого складу ПАТ
«Укрзалізниця» за строком експлуатації ілюструє практично повну зношеність
усіх типів локомотивів, а саме: кількість локомотивів зі строком експлуатації
більше 30 р. перевищує 84 % та становить 3236 одиниць з 3872 наявних на
балансі підприємства.
Більше 30 % парку тягового рухомого складу досягли граничних вікових
обмежень і підлягають списанню через неможливість подальшого продовження
терміну служби шляхом проведення капітального ремонту. Моральне старіння
рухомого складу поряд з фізичним не дозволяє забезпечити навіть 70 %
експлуатаційних характеристик існуючих на ринку аналогів нової та
модернізованої техніки.
Тому

найактуальнішим

питанням,

що

наразі

опрацьовується

як

менеджментом ПАТ «Укрзалізниця» – монополістом у сфері залізничних
перевезень, так і приватним сектором, стає вибір оптимального варіанту
оновлення тягового рухомого складу, про що свідчить інвестиційний план ПАТ
«Укрзалізниця»

на

2016

–

2018

рр.,

затверджений

Міністерством

інфраструктури України у лютому 2016 р. На оновлення ТРС у цей період
планується направити понад 5,2 млрд. грн.
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На думку авторів, при аналізі ефективності можливих варіантів
оновлення рухомого складу слід на перший план ставити такий економічний
показник як «вартість життєвого циклу» конкретної одиниці техніки, що
охоплює увесь спектр витрат: від капітальних до експлуатаційних. Зазначена
точка зору економічно обґрунтована досвідом польської компанії Cargo
(Польські Залізничні Дороги) [2, с. 13].
Перспективним варіантом вирішення поставленої задачі є здійснення
комплексної

модернізації

тягового

рухомого

складу,

що

полягає

в

радикальному технічному оновленні обладнання: від старого тепловоза
залишаються лише екіпажна частина та головна рама, а уся решта вузлів та
агрегатів змінюються на нові. На думку експертів транспортної галузі,
зазначений варіант оновлення рухомого складу є значно дешевшим від
придбання нових локомотивів, та більш ефективним за здійснення звичайного
капітального ремонту.
До позитивних економічних змін у цьому варіанті відносяться:
підвищення

продуктивності,

економія

паливо-мастильних

матеріалів,

скорочення простоїв та витрат на технічне обслуговування і ремонти, порівняно
низька вартість із придбанням нової техніки та продовження служби на строк
до 30 р. Крім того, зниження експлуатаційних витрат та підвищення технічної
готовності техніки поряд із зниженням кількості непланових відмов дозволяє
окупити первісні інвестиції в модернізацію локомотива на протязі 3–5 р. в
залежності від інтенсивності вантажних робіт та завантаження локомотива.
Зазначена модель розвитку вже позитивно зарекомендувала себе у
країнах Балтії, Європи та РФ як найбільш прогресивний та ефективний
сценарій оновлення рухомого складу.
Таким чином, комплексна модернізація залізничного транспорту є
інноваційним інструментом зниження експлуатаційних витрат та відповідно
логістичних витрат у собівартості готової продукції, що є ефективним засобом
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.
Література:
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стоимости жизненного цикла / М. Бабел, М. Шкода // Вест. транспорта
Поволжья. – 2014. – №1 (43). – С. 13–18.
УДК 342.15
Лукіна І. М., канд. юрид. наук,
доц. кафедри правознавства,
Приватний вищий навчальний заклад
«Макіївський економіко-гуманітарний інститут»
ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК СКЛАДОВА
ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Розвиток України як демократичної, правової, соціальної держави
передбачає формування ефективного, дієвого механізму захисту прав, свобод і
інтересів фізичних і юридичних осіб, що охороняються законом.
Конституція України проголошує, що наша держава є правовою, що
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю. Враховуючи, що основним
об’єктом конституційного регулювання є захист прав і свобод людини як
найвищої соціальної цінності, чинним законодавством України взятий курс на
посилення ролі суду при можливому порушенні чи обмеженні прав і свобод.
Тема прав людини, механізмів їх реалізації, забезпечення та судового
захисту, набула особливого, якщо не першочергового, значення в суспільстві.
Питання захисту прав людини і громадянина в Україні стали предметом
наукових досліджень правознавців, таких як

Е. Є. Регушевського,

В. Т. Маляренка, С. В. Ківалова, І. Й. Магновського та ін. Особливе місце у цих
дослідженнях відводиться саме судовому захисту прав людини і ролі влади у
розв’язанні спорів, які виникають між людиною і державою.
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Зупинимось на проблемних питаннях, пов’язаних з судовим захистом прав
і свобод людини та можливості підвищення ефективності діяльності суду.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», визначає основним завданням
суду – забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами
прав і свобод людини і громадянина, здійснення правосуддя на засадах
верховенства права.
Оскільки для правової держави є притаманною однакова відповідальність
держави перед громадянином і громадянина перед державою, то цілком
природним є запровадження такого порядку, коли особа мала б можливість
вдатися до судового захисту в усіх випадках виникнення конфліктних ситуацій
між нею й іншими фізичними та юридичними особами.
Стаття 55 Конституції України закріплює право людини на захист своїх
прав судом. Судовий захист являє собою необхідну і ефективну гарантію
реальності прав і свобод людини та громадянина. Право на правосуддя
відображається в основних засадах судочинства, тому, зміст цього права
складається з наступних елементів:
– доступність правосуддя;
– право на апеляційне та касаційне оскарження судової постанови;
незалежність і неупередженість суду;
– рівність сторін перед законом і судом;
– право на захист;
– принцип публічності судового розгляду;
– розгляд справи в розумний строк.
Судова практика виявляє ряд складнощів та недоліків реалізації права
людини на правосуддя та здійснення судом свого головного призначення. Про
це свідчать численні звернення громадян зі скаргами на низький рівень
правосуддя до Вищої ради юстиції України, Верховного Суду України,
Уповноваженого Верховної ради з прав людини та інших правозахисник
інстанцій.
Перетворення правосуддя в надійний інструмент захисту прав і свобод
людини ускладнюється цілим комплексом причин соціального характеру. В
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суспільній свідомості ще не зовсім сформувалось поняття про суд як про
бездоганне знаряддя поновлення справедливості і законності. Дуже незначна
частина

суспільства

вірить

у можливість

їх

реалізації

у близькому

майбутньому. Правовий нігілізм населення як адекватна реакція на стан справ у
сфері законності і правопорядку виявляється в тому, що населення вкрай
неохоче звертається до суду за захистом порушеного права. Очевидно, це
пов’язано з тим, що, звертаючись до суду за захистом своїх порушених прав,
населення часто стикається з несправедливими рішеннями, внаслідок чого
втрачається довіра та пошана до суду, знижується рівень ефективності судової
системи та її авторитет. Розгляд проблеми судового захисту прав і свобод
людини і громадянина неможливий без розгляду проблем, які стосуються
безпосередньо діяльності судової системи.
У демократичному суспільстві базовим компонентом судової системи
та найкращою гарантією торжества правосуддя є принцип незалежності судової
влади. При цьому незалежність не тільки судів, а й особиста незалежність
кожного окремого судді є певною гарантією справедливого рішення у
конкретній справі при зверненні громадян до суду за захистом своїх прав. У
зв’язку з цим саме статус судді, місце судів у системі державних органів, їх
взаємовідносини з іншими структурами органів державної влади мають вагоме
значення з точки зору неупередженості та об’єктивності правосуддя.
Суди повинні бути незалежними від політичних важелів суспільства, і
рішення в суді повинні прийматися не політично, а юридично правильні.
Інакша позиція зведе нанівець конституційне положення про відповідальність
держави перед людиною за свою діяльність. Тільки незалежний суд може
ефективно здійснювати покладені на нього завдання та справедливо вирішувати
судові справи.
Метою проведення в Україні судової реформи є утвердження судової
влади як головного гаранта прав і свобод людини і громадянина. Здійснюючи
судову реформу, держава дбає про таке правове, кадрове, фінансове і
матеріальне забезпечення суддів, яке гарантує їхню незалежність від публічної
влади, захищеність від посягань кримінальних елементів, відбір до суддівського
206

корпусу найкращих фахівців. Разом з цим розвиток судової системи має бути
підпорядкований ідеї не допускати судового свавілля при розгляді справ щодо
захисту прав людини.
Нині в Україні йде процес реформування правосуддя та посилення ролі
суду як гаранта прав громадян. Сьогодні судовий захист прав людини в Україні
має бути піднятий на належний рівень, що відповідає світовим демократичним
стандартам. Цьому має сприяти державна політика у сфері належного
організаційного і кадрового забезпечення діяльності судів, посилення контролю
за виконанням рішень судів, забезпечення відповідальності суддів за ухвалення
незаконного рішення (яке скасовується вищою інстанцією), вдосконалення
законодавчої бази, яка б регулювала судоустрій і судочинство в Україні.
Держава має також створити умови доступності одержання правової
допомоги населенню та забезпечити на рівні закону надання безоплатної
правової допомоги громадянам, які не мають коштів звернутися до адвоката,
оскільки не маючи можливості отримати необхідну правову допомогу,
громадяни фактично неспроможні захищати свої права у суді. Держава повинна
вживати реальних заходів щодо підвищення правової культури населення, яка є
підґрунтям захисту громадянами своїх прав і свобод.
Законність і верховенство права через суд – саме в цьому має полягати
суть правосуддя.
Хочеться сподіватися, що завершення судової реформи в Україні
поліпшить стан забезпечення судового захисту прав і свобод громадян,
підвищить пошану і довіру населення до служителів правосуддя, які з гідністю
нестимуть почесне і відповідальне звання судді і створюватимуть умови для
становлення України як демократичної, правової держави. При цьому
необхідно пам’ятати головний принцип правової держави: не людина для
держави, а держава для людини.
Література:
1. Конституція України / Вехов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :
Парлам. вид-во, 2015. – 103 с.
2.

Закон України
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законодавство зі змінами та допов. станом на 14 квіт. 2014 р. – Офіц. текст. –
Київ : Паливода А. В., 2014. – 167 c.
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Макаренко М. В., д-р. екон. наук, проф.,
Гриценко О. О., аспірант,
Азовський морський інститут,
м. Маріуполь, Україна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку товарного виробництва держава
об’єктивно змушена виконувати роль суб’єкта регулювання економіки.
Держава

розробляє

стратегію

соціально-економічного

розвитку

країни,

визначає ресурси, необхідні для її реалізації, пріоритетні напрями, очікувані
економічні, соціальні та міжнародні наслідки макроекономічного розвитку
країни. В той же час ринковий механізм регулює найважливіші параметри
економічного розвитку: об’єднує виробників і споживачів в єдину економічну
систему, підпорядковує виробництво вимогам задоволення суспільних потреб
через платоспроможний попит, стимулює розробку та впровадження у
виробництво науково технічних досягнень, що в кінцевому підсумку забезпечує
підвищення продуктивності суспільної праці, виконує велику селективну
функцію

серед

товаровиробників,

завдяки

чому

і

підвищується

конкурентноспроможність товарного виробництва, його відповідність сучасним
вимогам, тощо.
Сучасне товарне виробництво в Україні нажаль таких умов не має.
Високий рівень монополізації відчутно обмежують регулюючий потенціал
ринкового механізму. Ринковий механізм не має надійного внутрішнього
імунітету, який здатний протистояти негативним явищам макроекономічного
рівня,таким

як затяжний спад виробництва, довгостроковості інфляції,

надмірний рівень безробіття. З метою регулювання зовнішньоекономічних
відносин держава розробляє закони про митницю, встановлює експортне та
імпортне мито, визначає режим експорту та імпорту товарів і капіталів.
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Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства-це система
типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру,
здійснюваних з метою подальшого економічного розвитку України .
Державне регулювання економіки – це суб’єктивна форма її
регулювання. Тому його ефективність обумовлена тим, якою мірою держава в
процесі виконання своїх регулюючих функцій враховує об’єктивні економічні
закони, і передусім закони ринку, згідно з якими функціонує ринковий
механізм. У саморегульованій економічній системі роль держави принципово
змінюється держава стає лише координаційним центром усієї господарської
структури. та

втручається в ринок лише

наскільки це потрібно для

підтримання стійкості й макроекономічної рівноваги та для забезпечення
роботи механізму конкуренції. Перевага цієї моделі економічного розвитку
полягає в тому, що в такому господарстві внаслідок наявності функціональних
економічних систем постійно відбиваються процеси, що призводять до
оптимального співвідношення попиту та пропозиції, заощаджень та інвестицій,
доходів та витрат, експорту та імпорту тощо.
Література:
1. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. /
Д. М. Стеченко– Київ : МАУП, 2008. –176с.
2. Михасюк І. Державне регулювання економіки / І. Михасюк,
А. Мельник, М. Крупка, З. Залога ; Львів. нац. ун-т ім. Франка. – Львів, 2003. –
640с.
3. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. /
А. М. Стельмащук– Тернопіль : Астон, 2009. – 362с.
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УДК 336.22: 336.1
Макаренко М. В., д-р екон. наук., проф.,
Лукьянченко Х. А., бакалавр,
Азовський морський інститут,
м. Маріуполь, Україна
НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В
УКРАЇНІ
Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на
вирішення найважливішого завдання – це радикальні зміни в системі
управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств
і об’єднань). Зміни на мікрорівні полягає в перебудові організаційної структури
управління діяльність підприємств, створенні промислово-фінансових груп,
холдингових компаній. Необхідність створення і розвитку нових в Україні
форм підприємництва об’єктивно обумовлена потребою підприємств у більш
гнучких структурних формах, здатних адаптуватися до швидких змін
зовнішнього середовища.
Кінцевою метою реформ в економіці України має стати реальне
підвищення рівня життя населення, вимірюване стабільним і випереджаючим
(порівняно з темпом зростання ВВП у розвинених країнах) зростанням ВВП.
Завданням реформ має стати створення таких умов і передумов, за яких
вищесказане стає можливим. Після приходу до влади треба негайно прийняти
правильні закони у галузі економіки і спрямувати зусилля виконавчої влади на
розв'язання пріоритетних завдань у цьому напрямку.
Економічні напрямки з реформування економіки України заснована на
висновках і обґрунтованих рекомендаціях Всеукраїнської спілки вченихекономістів України. Вона сформована з використанням досвіду та історії
розвитку економіки найуспішніших країн з урахуванням реальної обстановки в
нашій країні і проведених розрахунків.
Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в країні, зростання
підприємницької

активності

та

інвестиційної

привабливості

України,

формування заможного середнього класу.
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Розробка

та

впровадження

національної

інвестиційно-інноваційної

політики. Вироблення ефективної податкової політики. Пропонується повністю
звільнити бізнес від прямого оподаткування. Ввести один прямий податок,
обов'язковий для всіх категорій населення і форм власності – податок на
купівлю, що становить близько 5 % від вартості покупки. Це звільнить бізнес
від контактів з фіскальними органами і буде сприяти створенню комфортних
умов для його розвитку і хорошого інвестиційного мікроклімату. Підраховано,
що введення 4 % податку на купівлю повністю перекриває всі надходження від
ПДВ і податку на прибуток.
Проведення пенсійної реформи. Передбачає, на підставі зваженого, але
революційного підходу, поступовий, протягом 25–30 рр., перехід на
накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Для цього пропонується
введення обов’язкового податку, припустимо 10 % відрахування від доходів
всіх категорій громадян в систему накопичувального пенсійного страхування.
Частина коштів може відраховуватися підприємствами в корпоративні пенсійні
фонди. З цією метою мають бути створені умови, за яких підприємствам це
було б вигідно робити.
Впровадження сучасних фінансово-кредитних механізмів. Національна
маркетингова стратегія. Включає розуміння того, на яких ринках працювати в
Україні, які ринкові ніші освоювати з перспективою в 25–30 рр., а також вибір і
виконання стратегії з метою забезпечення позитивного торговельного балансу
країни.

Орієнтується

на

маркетингові

дослідження

з

конкретними

обґрунтованими пропозиціями, розроблення перспективних бізнес-планів для
розвитку принципово нової виробничої бази.
Створення бази для реалізації маркетингової стратегії. Колишню
виробничу базу необхідно модернізувати (якщо це рентабельно) і створити на її
основі нову, або ліквідувати. Реалізація стратегії можлива при широкому
залученні інвестицій у вигляді внутрішньої державної позики або через
залучення населення до участі в розвитку підприємств як акціонерів, а також
залучення інвестицій вітчизняного та іноземного бізнесу.
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Для виконання програми економічних реформ уряд схвалив Концепцію
реформування системи фінансування наукової і науково-технічної діяльності до
2017 р. Концепція передбачає поступовий перехід до програмно-цільового
фінансування наукової сфери (проектного, грантовому), залучення коштів
приватного сектора економіки для розвитку вітчизняної науки і технологій.
Успіх нашої країни і її місце у глобальній економіці безпосередньо
залежатиме від рівня розвитку вітчизняної науки і технологій. Реалізуючи
першочергові заходи щодо інноваційної політики сьогодні, ми інвестуємо в
майбутнє України, формуємо національні конкурентні переваги і створюємо
надійний

фундамент

для

модернізації

і

інтеграції

нашої

країни

до

європейського та світового простору знань.
Література:
1. Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного
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СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах інформаційного суспільства, коли інформація стає
фактором виробництва, саме інформаційна безпека відіграє вагомого значення
для

ефективного

впровадження

функціонування

інформаційних,

суб’єктів

комп’ютерних

господарювання.
технологій

у

життєдіяльності суспільства та розвиток економіки актуалізує

всі

Стрімке
сфери
питання

визначення обґрунтованих та ефективних шляхів забезпечення інформаційної
безпеки.
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Процеси всеохоплюючої інформатизації розвитку країни обумовлюють
активний вплив інформаційної безпеки на економічну, соціальну, політичну та
ін складові національної безпеки. Такий нерозривний зв’язок інформаційної та
національної безпеки пояснюється тим, що «захищеність інформації та її
повнота впливають на стабільність у суспільстві, забезпечення прав і свобод
громадян, правопорядок і, навіть, на збереження цілісності держави»[1, c. 221].
Сучасні світові тенденції розвитку національних економік відрізняються
становлення так званої економіки знання та розвитком інформаційного
суспільства. В Україні протягом останніх років стрімко розвивається система
забезпечення

державної

інформаційної

безпеки,

триває

формування

нормативно-правової бази, здійснюється робота зі створення механізмів її
практичної реалізації. Ст. 17 Конституції України ставить забезпечення
інформаційної безпеки держави в один ряд із захистом суверенітету,
територіальної цілісності країни та її економічної безпеки.
Загалом, в Україні створена і функціонує структурно-ієрархічна повна
система забезпечення інформаційної безпеки. У стратегії щодо інформаційної
безпеки висувається ряд державних цілей і пріоритетів, яких необхідно досягти
за відповідний проміжок часу. Фактично, стратегія являє собою модель
вирішення задачі інформаційної безпеки у державі [2]. Стратегія є основою для
комплексного планування діяльності органів влади у сфері інформаційного
суспільства. Органи влади керуються Стратегією при розробленні та реалізації
законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих
заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-правових
документів, звітують про стан виконання Стратегії [4].
На сьогоднішній день розвиток України як незалежної, суверенної
держави та участь її як нового суб’єкта в системі міжнародних відносин
зумовлює

необхідність

принципового

оновлення

системи

забезпечення

державної інформаційної безпеки. Тому що, входження держави у світове
інформаційне

співтовариство,

впровадження

сучасних

інформаційних

технологій у всі сфери життя сприяє підвищенню ризиків витоку інформації,
витоку та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем.
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Доктрина інформаційної безпеки України, як життєво важливі інформаційні
інтереси, окремо виділяє інтереси особи, суспільства та держави. Слід звернути
увагу на те, що Гурковський В. І. в своїй роботі зазначає, що позиція
українського законодавця в цьому питанні цілком відповідає стандартам
міжнародної спільноти, де виокремлюються такі аспекти інформаційної
безпеки, як інформаційно-технічний («захист глобальної інфраструктури»),
інформаційно-психологічний

(«захист

суспільної

свідомості

світової

спільноти») та інформаційна безпека у сфері прав та свобод («захист
міжнародної інфосфери») [6]. Особливу увагу приділено в законодавстві
поняттю «інформаційний суверенітет держави» – це здатність держави
контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою
додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування державної
національної безпеки. Основою інформаційного суверенітету України є
національні інформаційні ресурси, до яких відносять всю належну їй
інформацію незалежно від змісту, форм, часу й місця створення. Інформаційний
суверенітет України забезпечується: виключним правом власності України на
інформаційні ресурси, що формуються за рахунок коштів державного бюджету;
створенням національних систем інформації; установленням режиму доступу
інших

держав

до

інформаційних

ресурсів

України;

використанням

інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітництва з іншими
державами [5]. Отже, для досягнення своїх цілей будь-яка держава намагається
захищати

свої

інтереси

в

інформаційному

просторі

і

відповідно

використовувати засоби інформації. Одним з таких засобів є вплив держави на
мас-медіа через пряму чи опосередковану цензуру, заходи пропаганди і
контрпропаганди.
На сьогоднішній день без розвинутого інформаційного простору жодна
держава не здатна вести ефективну політику та протистояти сучасним загрозам
і тому невизначеність на глобальному рівні і відсутність узгоджених стандартів
змушує керівництво окремих держав формувати політику інформаційної
безпеки на національному рівні. Швидкий і постійний розвиток інформаційних
та комунікаційних технологій полегшує процес налагодження міжнародного
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співробітництва. Однак деякі досягнення в інформаційній сфері можуть
використовуватися в певних цілях, які навпаки перешкоджають забезпеченню
інформаційної безпеки і стратегічної стабільності у кібермережах. Тобто
інформація стає фактором, який може призвести до значних технологічних
аварій, військових конфліктів, порушити ділову активність та сприяти збоям
системи, дезорганізувати державне управління, фінансову систему, роботу
наукових центрів. І чим вищий рівень інтелектуалізації та інформатизації
суспільства, тим необхіднішим стає наявність надійної інформаційної безпеки,
оскільки реалізація інтересів, людей та держав, все більше здійснюється за
допомогою вільного обміну інформацією і даними. Інформаційна безпека є
складним, системним, багаторівневим явищем, на стан і перспективи розвитку
якого

мають

безпосередній

вплив

зовнішні

і

внутрішні

чинники,

найважливішими з яких є: політична обстановка у світі, наявність потенційних
зовнішніх і внутрішніх загроз, стан і рівень інформаційно-комунікаційного
розвитку країни, внутрішньополітична обстановка в державі. Найбільш важливі
види інформації, яких стосується проблема інформаційної безпеки:
– стратегічна інформація;
– політична інформація;
– соціально-економічна інформація;
– воєнна інформація;
– наукова інформація [7].
Зазначене дозволяє зробити висновок що, інформаційна безпека є однією
з основних складових національної безпеки країни. Її забезпечення з
використанням грамотно сформульованої національної інформаційної політики
значно сприяло б досягненню успіху у виконанні завдань у політичній, воєннополітичній, воєнній, економічній, соціальній та ін. сферах державної діяльності.
Зокрема, впровадження вдалої інформаційної політики може істотно впливати
на зниження напруженості та розв’язання зовнішньополітичних і воєнних
конфліктів. Постійне обмеження коштів не дає можливості забезпечення
ефективної інформаційної безпеки України, прогресивного розвитку сучасного
мовлення, оперативного та масового реагування на інформаційні виклики,
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транслювання

телепередач

на

країни

мовлення

з метою

формування

позитивного іміджу України.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Реформування такої соціально чутливої сфери людського життя, як
пенсійної, неодмінно призводить до підвищення певних ризиків і загроз у
суспільстві. Для забезпечення належного стану проведення пенсійної реформи
необхідно, щоб була чітко сформульована комплексна мета побудови
вітчизняної системи соціального захисту, орієнтованої на кращі світові
стандарти.
Реформа пенсійної системи передбачає посилення соціального захисту
осіб, які втратили працездатність, забезпечення гідного рівня їх життя в
результаті стійкого розвитку пенсійної системи. Для цього передбачається
стабілізувати солідарну пенсійну систему, запровадити загальнообов’язкове
накопичувальне

й

розвивати

добровільне

накопичувальне

пенсійне

страхування, а також поліпшити адміністрування пенсійної системи [1, с. 4].
Проте слід зазначити, що на сьогодні досягнення зазначеної цілі
ускладнюється значною розбалансованістю структури пенсійних фінансів, на
яку значний негативний вплив мають такі проблемні сфери, як ринок праці та
управління заробітною платою.
Пенсійна система як складова фінансової системи держави не тільки
знаходиться під впливом певних, зовнішніх по відношенню до неї ризиків та
загроз, але й сама може бути їх джерелом у першу чергу для соціальної,
економічної та політичної складових безпеки держави, що, власне, й
відбувається в Україні [2, с. 10].
Проведені маркетингові дослідження дозволяють стверджувати, що
Україна має досить деформовану структуру витрат на робочу силу та капітал,
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що пояснюється вкрай низьким рівнем офіційних заробітних плат. І не останню
роль при цьому відіграє великий процент тіньової економіки, яка не сплачує
пенсійні внески і дестабілізує, таким чином, безпеку бюджету країни.
Так, у 2010–14 рр. частка пенсійних витрат у ВВП України коливалася у
діапазоні 16,0 % – 17,7 %. У країнах ЄС цей показник у середньому приблизно
в 2 рази нижче – 8–9 %. Навіть у найбільш «марнотратних» країнах – Франції та
Австрії – частка пенсійних виплат знаходиться на рівні 12 % від ВВП. У той же
час, середня пенсія в Україні становить € 60, в Литві та Болгарії – близько €
300, в Угорщині, Польщі – близько € 400, у Чехії та Португалії – близько € 500,
у Німеччині – € 1200, у Данії – € 2800 [3].
Оскільки реформована система зберегла солідарну складову, тому й
надалі потребує певних параметричних корекцій. Однак з часом, частота та
масштаби коригування будуть ставати меншими, адже реформа передбачає
зменшення ролі солідарної складової. Проте, в умовах обмеженості ресурсів
рано чи пізно система потребуватиме інших джерел доходу, а за їх відсутності
призведе до негативних наслідків у соціально-економічній сфері. Для
досягнення відповідних стандартів повинна бути розроблена адекватна система
механізмів реалізації реформи. І важливу роль тут повинна відіграти друга
частина пенсійної реформи – введення накопичувальної системи, хоча і тут є
певні проблеми. Перш за все, – це проблема зменшення надходжень до
Пенсійного фонду після її запровадження, адже гроші будуть сплачуватись до
Накопичувального фонду і матимуть статус приватної власності громадян. Крім
того, проблема криється і в тому, що в Урядовому законопроекті про пенсійну
реформу (№2767) не визначено державні гарантії щодо управління пенсійними
накопиченнями, їх збереження та виплати у повному обсязі [4]. Приймаючи до
уваги, що пенсійна реформа здійснюється в умовах глибокої економічної кризи,
постає питання щодо законодавчого визначення формування резервного фонду
і власного капіталу.
Досліджуючи питання підвищення пенсійного віку, потрібно мати на
увазі, що не всі особи, яких це стосуватиметься, продовжуватимуть працювати і
сплачувати пенсійні внески. Крім того, значно нижчим буде і рівень
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економічної

активності

у

порівнянні

з

тим,

який

би

мали

особи

передпенсійного віку за дореформенною межею. При цьому, певна частина
такої категорії осіб спровокує збільшення контингенту пенсіонерів за
інвалідністю, оскільки люди передпенсійного віку, що мають проблеми зі
здоров’ям, не маючи можливості одержати пенсію за віком, вимушені будуть
звертатися за призначенням пенсії по інвалідності. Тому можна зробити
висновок, що скорочення загальної чисельності пенсіонерів буде дещо вищим.
Слід також прийняти до уваги, що підвищення пенсійного віку до певної
позначки лише на деякий час дає змогу призупинити посилення тиску процесів
старіння на пенсійну систему. Як показують результати дослідження, після
того, як досягнуто нової межі пенсійного віку, значна частина колишніх
працівників починають виходити на пенсію, і навантаження на платників
внесків знову починає зростати.
Попри всі зазначені проблеми, пенсійна реформа має і позитивні сторони
та перспективи подальшого розвитку при умові стабілізації економіки, виходу к
економічної кризи, розвитку фондового ринку, залучення іноземних інвестицій,
а саме: забезпечує збільшення доходів державного бюджету і в цілому системи
суспільних фінансів завдяки вирішенню проблеми дефіциту робочої сили;
сприяє збільшенню обсягів виробництва завдяки зростанню обсягів зайнятості;
забезпечує збільшення чисельності платників внесків, а отже – збільшення
обсягів надходжень до Пенсійного фонду, а також збільшення чисельності
платників податків та надходжень від податку з доходів фізичних осіб до
бюджету країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Як відомо, ринкова соціально-орієнтована економіка є головним
чинником успішного розвитку держави. На жаль, в даний час Україна
перебуває у стані глибокої політичної і соціально-економічної кризи. Причини
кризи загальновідомі – це зовнішня агресія, військові дії на сході держави,
внутрішній спротив реформам, корупція тощо. Комплексний негативний вплив
кризи відчувають як домогосподарства, так і підприємства усіх галузей
національної економіки, у т. ч. індустрії гостинності.
Внаслідок несприятливої ринкової кон’юнктури, зокрема зменшення
попиту споживачів, підприємства готельного, ресторанного та туристичного
бізнесу у 2014–2015 рр. значно погіршили економічні показники діяльності. В
умовах

соціально-економічної

кризи

зменшення

попиту

на

послуги

підприємств індустрії гостинності обумовлено наступним:
– зменшенням реальних доходів населення, що обумовлено падінням
ВВП, ростом безробіття, інфляцією, девальвацією національної
валюти;
– зростанням собівартості послуг, що надають підприємства індустрії
гостинності за рахунок значного росту тарифів на комунальні
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послуги, вартості продовольчих товарів, предметів матеріальнотехнічного забезпечення тощо;
– зменшення туристичних потоків, зокрема обсягів в’їзного туризму.
Негативний вплив наведених чинників призвів до скорочення робочих
місць в галузі, зменшення інвестицій, і навіть припинення діяльності фінансово
слабких підприємств.
Потрібно зазначити, що розпочаті реформи щодо децентралізації,
судочинства, зменшення податкового і адміністративного тиску на бізнес, вступ
у дію Угоди про асоціацію з ЄС відкривають нові можливості для росту
національної

економіки.

На

нашу

думку,

індустрія

гостинності

вже

найближчим часом має демонструвати динамічний розвиток. Передумовами
цього вважаємо наступні:
– інвестиції у створення готелів, ресторанів, туристичних агенцій є
відносно невеликими і визначаються швидкою окупністю;
– зменшення інфляції, зростання реальних доходів домогосподарств
сприятимуть

відновленню

попиту

на

готельно-ресторанні

і

туристичні послуги;
– внаслідок девальвації гривні ціни на послуги закладів української
індустрії гостинності стали значно більш привабливими для
іноземних гостей. За експертними оцінками кожні 100 тис. іноземних
гостей створюють 4–5 тис. нових робочих місць в індустрії
гостинності та суміжних галузях.
Перехід до динамічного розвитку індустрії гостинності вимагає
запровадження дієвого партнерства бізнесу та держави. У зв’язку з цим,
вважаємо за доцільне створення національної та регіональних програм розвитку
туризму, готельного і ресторанного бізнесу за участю органів державної влади,
місцевого самоврядування, галузевих асоціацій, провідних університетів, що
здійснюють підготовку кадрів для індустрії гостинності. Вказані програми
можуть включати наступні актуальні напрями:
– просування національного туристичного продукту у світі;
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–

підвищення інвестиційної привабливості та залучення інвестицій у
розвиток вітчизняного готельного і ресторанного бізнесу;

– підвищення якості підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
готелів, ресторанів, туристичних агенцій;
– запровадження

міжнародних

стандартів

якості

в

індустрії

гостинності;
– створення на базі провідних університетів галузевих технопарків,
бізнес-інкубаторів,

що

сприятиме

переходу

до

інноваційного

розвитку індустрії гостинності.
УДК 005.6.: 640.43
Мархлевська В. В., магістр,
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
На сучасному етапі галузь індустрії гостинності розвинулась настільки,
що уявити буденне життя пересічної людини без відвідування закладу
гостинності майже неможливо. Одним з найважливіших показників, що
визначає рівень того чи іншого закладу ресторанного господарства є якість
продукції та послуг: «Якість значною мірою визначає конкурентоспроможність
підприємства і відноситься до числа найважливіших аспектів діяльності
людини …» [3, с. 3].
Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя,
показником економічної, соціальної й екологічної безпеки. Як вважає
вітчизняний науковець, Д. П. Лойко, актуальним є удосконалення системи
якості вітчизняних закладів ресторанного господарства шляхом стандартизації,
підтвердження відповідності та акредитації підприємств, продукції, що вони
виготовляють, та сервісних послуг, які надають, відповідно до європейських
вимог [3, с. 5].
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Існує багато варіантів визначення поняття «якість», а, відповідно, і
поняття «управління якістю». Проте, всі вони відрізняються і смисловим
змістом, і своєю галузевою спрямованістю при розкритті і поясненні цих
термінів.
Як зазначає вітчизняний науковець В. Г. Топольнік, «під якістю продукції
розуміють його властивість або здатність задовольняти потреби і очікування
конкретного споживача» [6, с. 9].
Вітчизняний науковець О. Ю. Давидова, подає таке визначення поняття
управління якістю: «Під управлінням якістю продукції та послуг розуміють дії,
що здійснюються під час її розробки, виробництва (надання) або реалізації
(споживання) з метою формування, забезпечення та підтримання заданого рівня
якості» [2, с. 97]. Тому можна стверджувати, що управління якістю є
виробничим процесом, що виконується безпосередньо під час виготовлення
продукції чи надання послуг, і має на меті виконання певних стандартів, за
якими виготовляється продукція чи надаються послуги. Така позиція є,
безпосередньо, вірною, проте вона недостатньо точно охоплює питання саме
процесу управління якістю.
Натомість, вітчизняний науковець В. Ф. Оглоблін у своїй праці більш
поглиблено розглядає питання управління якістю: «Управління якістю – це
аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та
відповідальність у сфері якості, а також реалізують їх за допомогою таких
засобів, як планування якості та оперативне управління якістю. Система
управління якістю є штучним елементом пристосування виробництва до умов
зовнішнього та (або) внутрішнього середовища функціонування» [5, с. 157].
Таке визначення дозволяє поглянути на процес управління якістю, як на
глобальну систему управління, яка є запровадженою на тому чи іншому
підприємстві і націлена не лише на безпосередній процес виготовлення чи
надання продукції (послуги). Адже управління якістю починається з
керівництва підприємства, яке запроваджує та здійснює управління якістю
продукції та послуг як систему і невпинно виконує

її з метою здіснення
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поставлених завдань та досягнення нових цілей підприємством ресторанного
господарства.
З метою забезпечення необхідного рівня якості продукції і послуг та
змоги задовольнити потреби кожного споживача була запроваджена система
управління якістю продукції та послуг, що контролює поточний процес
виготовлення продукції та надання послуг і є однією з основних умов сервісної
діяльності закладів індустрії гостинності.
Система якості включає в себе три взаємопов’язаних підсистеми:
забезпечення якості, управління якістю та поліпшення якості. В основу системи
управління якості покладена так звана «петля якості», що охоплює всі життєві
етапи продукції та послуги: проектування, маркетинг, впровадження на ринок,
закупівлю матеріалів для виготовлення продукції, безпосередньо виробництво,
контроль

виготовленої

продукції,

реалізацію

продукції,

сервісне

обслуговування. Широкого поширення набула система високого рівня якості
ТQM (Total Qality Management) – система загального управління, як «менеджмент
якості», яка має за мету досягнення вищої якості продукції та послуг, орієнтує
всі підрозділи підприємства на якість за кінцевою метою – задоволення
очікувань споживачів [1, с. 399].
Саме тому, якщо аналізувати ефективність системи управління якості на
тому чи іншому підприємстві, варто сконцентрувати увагу не лише на
механічному процесі виготовлення продукції та надання послуг, а й на
управлінських рішеннях керівництва закладу.
Нечаюк Л. І у своїй праці визначає функції менеджменту як елементу
управління і зазначає: «Процес управління виробництвом продукції та надання
послуг на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу вимагає планування
цієї діяльності, організації роботи відповідних структур (відділів, служб,
підрозділів, бюро), мотивації

(стимулювання)

працівників виробництва

продукції та послуг, контролю результатів діяльності всіх структурних
підрозділів. Після контролю здійснюється зворотний зв’язок з метою усунення
виявлених недоліків або відхилень, який виконує функція регулювання» [4, с. 60].
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Перераховані вище функції є основоположними як в процесі керівництва
загалом, так і у системі управління якістю на підприємстві (закладі
ресторанного господарства).
Тому управлінець – це особа яка не лише приймає рішення, а й несе
відповідальність за їх реалізацію, контролює управлінські процеси та
результати їх реалізації.
Можна навести орієнтовний перелік потенціальних та можливих помилок
керівництва при виробництві продукції та наданні послуг, які негативно
вплинуть на систему управління якістю, як наприклад, – запровадження та
застосування системи управління якістю потребує значних матеріальних і
фізичних витрат, проте, якщо знехтувати хоча б одним елементом, вся система
може не виправдати сподівань. Існування злагодженої системи управління
якістю можливе лише за умови безпосереднього та постійного контролю
керівництвом, що, водночас, не має бути підставою для працівників вважати
свою роботу такою, що піддається сумнівам з боку керуючих органів [3, с. 90].
Таким чином, в системі управління підприємством значне місце займає
саме система управління якістю. Запровадження такої системи на підприємстві
надає можливість підприємству гарантувати високу якість виготовленої
продукції, а також те, що якість виготовленої продукції є стабільною та
орієнтованою

на

споживача.

Показник

якості

визначає

конкурентоспроможність закладу рестораннного господарства і дає змогу
останньому завоювати стабільне місце на ринку послуг.
Саме тому проблеми якості і системи управління якістю є досить
актуальними у наш час, і мають бути не лише викладені в теоретичних
матеріалах, а й застосовуватись на практиці.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ІННОВАЦІЙНО
ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
У

сучасних

реаліях

вітчизняної

економіки,

суттєво

зумовлених

міжнародними процесами та явищами, керівництво українських підприємств
повинно налаштовуватися на інноваційний тип розвитку. Саме інновації,
інноваційні технології є рушійною силою економічного зростання як на мікро-,
так і на макрорівні. При цьому особливу увагу доцільно приділити системі
стратегічного управління, забезпеченню розвитку інноваційності менеджменту
підприємства у довгостроковій перспективі. У європейських країнах проблемам
стратегічного управління приділяють значну увагу, в той час більшість
вітчизняних

підприємств

зневажають

навіть

елементами

тактичного

планування. Вітчизняним менеджерам потрібно думати про те, в якому
становищі перебуває підприємство, про вплив, який на нього здійснюють
умови, що змінюються. Вони змушені ретельно аналізувати зовнішнє
середовище, бути добре обізнаними з діяльністю підприємства, для того, щоб
знати, коли і які зміни вносити в стратегію підприємства.
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Стратегічне

управління

на

підприємстві

передбачає

не

тільки

необхідність проведення аналізу, оцінки середовища та прогнозування того, як
воно буде змінюватися з часом, але й створення системи управління
персоналом, яка була б спроможна постійно підтримувати відповідність між
середовищем

і

результатами

діяльності

підприємства.

Сучасна

теорія

стратегічного управління містить різні погляди на підходи та методи розробки
та втілення стратегічних рішень, але прихильники усіх напрямків визнають:
важко переоцінити роль науковий керівника та вищого управлінського
персоналу. Складність загальної ролі менеджменту є такою, що сам по собі
вищий

менеджмент

хорошої

якості

є

потенційним

джерелом

сталої

конкурентної переваги [1].
Поширення на вітчизняних підприємствах ідей та прийомів стратегічного
управління, в основному, стосується змін у організаційній структурі управління
і у значно меншому ступені торкається змісту діяльності науковий керівників.
Вивчення робіт різних авторів та узагальнення досвіду діяльності вітчизняних
виробників

дозволяє

визначити

основні

причини

ускладненого

та

уповільненого переходу підприємствами України до системи стратегічного
управління:
– проблеми інформаційного забезпечення функцій управління –
стратегічне управління базується на основі збирання та аналізу
різноманітної інформації як про підприємство, так і про його
зовнішнє оточення, науковий керівники українських підприємств
зазначають, що вони не мають достатньої інформації про стан ринку;
– незадовільний стан сучасного господарського механізму як системи
принципів, методів, стимулів – відсутні макроекономічні та галузеві
орієнтири;
– моральний та фізичний знос обладнання, недосконалість технологій,
брак та висока вартість кредитних ресурсів стримують розвиток та
оновлення засобів виробництва;
– нестабільна

правова

підприємницької

база,

діяльності,

нестійка
неповна

система

оподаткування

відповідність

системи
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законодавчого забезпечення іноземних інвестицій міжнародним
правовим стандартам;
– соціальні, культурні, психологічні фактори, пов’язані з веденням
бізнесу та керівництвом ним – для науковий керівників більшості
підприємств характерним є підхід, при якому організація діяльності
базується на кількох ключових фігурах, без особистого втручання
яких усі процеси на підприємстві уповільнюються, або взагалі
зупиняються.
Це призводить до практично повної залежності комерційного успіху
підприємства від цих особистостей. При цьому такі науковий керівники
практично весь час проводять у процесі, а не над ним, не займаються
розробкою стратегічних рішень.
Аналіз результатів соціологічних досліджень доводить, що вітчизняні
підприємці при прийнятті ділових рішень частіше спираються на особисту
симпатію, ніж на прогнозний розрахунок. Це вимагає від науковий керівників та
власників певних якостей, що дозволять за таких умов забезпечити комерційний
успіх їх підприємства.
Таким чином, стратегічне управління ще не увійшло у широку практику
вітчизняних

науковий

керівників,

але

вже

є

підприємства,

на

яких

цілеспрямовано зайнялись створенням системи стратегічного управління. Саме
ті науковий керівники, що у сучасних умовах втілюють на українських
підприємствах ідеї стратегічного управління, можуть розраховувати на
забезпечення високої адаптивності до динамічних мінливих умов макрорівня,
розвиток

науково-технічного,

виробничо-технологічного,

фінансово-

економічного, соціального і організаційного потенціалу підприємства з метою
досягнення високого рівня інноваційної активності. Варто відзначити, що для
інноваційно орієнтованих підприємств розвиток, вдосконалення та гармонізація
системи стратегічного управління має особливе значення та є ключем до
формування та модернізації конкурентних переваг на традиційних і нових
ринках збуту.
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВНЗ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: РИНКОВА
ТА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА СКЛАДОВІ
Сучасний ринок освітніх послуг є надзвичайно насиченим конкурентним
середовищем, яке зазнає впливу значної кількості внутрішніх та зовнішніх
чинників, поміж яких реформування системи освіти, інтеграція з міжнародними
освітніми системами і стандартами, несприятлива демографічна ситуація, нова
парадигма освіти – освіта протягом життя, розвиток недержавного сектору
освіти, який є дієвим чинником формування ринку конкурентного освітнього
середовища. Ці умови та посилення економічної компоненти в управлінні ВНЗ
змушують освітні заклади відшукувати засоби та накреслювати шляхи
збільшення привабливості освітнього закладу для кінцевого споживача освітніх
послуг.
У аксіологічному аспекті стосовно місії і призначення ВНЗ виникає
суперечність між наявністю у діяльності ВНЗ рис, притаманних комерційному
підприємству,

що

часом

сприймається

суспільством

неоднозначно,

і

соціальною спрямованістю вищої освіти, ставленням до неї як до соціального
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інституту, який слугує розвитку особистості, сприяє її самореалізації, виконує
функції передачі культури, покликаний відтворювати духовне багатство
суспільства, зберігати і інтенсивно розвивати досягнутий рівень знань.
Необхідність подолання виявленої суперечності потребує виявлення
комплексної інноваційної комунікативної стратегії ВНЗ, складовими якої є
конкурентне и соціальне позиціонування ВНЗ на освітньому ринку.
Деякі дослідники вважають, що ринкові умови роблять актуальним підхід
до визначення ВНЗ як підприємницької організації, комунікативна політика
якої має здійснюватись у межах обраної освітнім закладом маркетингової
стратегії. Слід зазначити, що освітня послуга має суперечливу форму, будучи
одночасно і суспільним благом і ринковою категорією, яка спонукає освітні
заклади до підприємницької діяльності.
Така дуальність може призвести до вибору альтернативи: чи збереже ВНЗ
значення особливого соціального інституту, який формує цінності нових
поколінь чи стане «фабрикою» задоволення прагматичних потреб і випуску
«дипломованих спеціалістів» [2]?
З ринкової точки зору, конкурентне позиціонування значною мірою
визначається специфікою освітньої послуги, яка полягає в тому, що вона є
довірчим благом (довірчим товаром), для якого встановлення покупцем
необхідного її обсягу і якості є неможливим або пов’язане із заборонно
високими витратами. У цій ситуації продавець (ВНЗ) стає основним джерелом
про товар (послугу), що створює певну інформаційну асиметричність і може
призвести до небажаних наслідків [3].
Звичайно зниження інформаційної асиметрії на ринку освітніх послуг
досягається формуванням інституційних механізмів – освітні стандарти,
рейтинги ВНЗ, рейтинги роботодавців про підготовленість випускників, а
також і не інституційних, серед яких – стихійно сформований імідж та
репутація освітнього закладу.
У вимірі соціально-орієнтованої складової позиціонування ВНЗ доречним
буде застосування концепцій соціального маркетингу, під яким будемо
розуміти

розроблення,

реалізацію

та

контроль

соціальних

програм,
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спрямованих

на

підвищення

рівня

сприйняття

цільовою

аудиторією

трансльованих їй соціальних ідей, рухів або практичних соціальних дій з метою
сприяння поліпшенню життя окремої людини і суспільства в цілому.
Такі заходи, поряд із отриманням власне прибутку, дадуть змогу ВНЗ
здійснити соціальне позиціонування – визначення своєї соціальної ролі у
соціальному середовищі та соціальній організації, у свідомості потенційних
споживачів освітніх послуг. Соціальне позиціонування ВНЗ визначає характер
сприйняття його цільовими споживачами освітньої послуги.
ВНЗ повинні стати центрами творчих ініціатив, значущих не тільки
внутрішньовузівського життя, а й для всіх громадян району, міста, області,
країни, впливати на соціокультурну ситуацію.
У соціокомунікативному контексті позиціонування ВНЗ в сучасних
умовах є не тільки доцільним, а й необхідним, таким, вплив якого має бути
позитивним за своїм соціальним значенням. Таким засобом є технологія
соціального проектування – сконструйоване ініціатором проекту нововведення,
метою якого є створення, модернізація або підтримка у середовищі, що
змінилось, матеріальної або духовної цінності. На нинішньому етапі ВНЗ
повинні бути ініціатором реалізації ідей, які мають певну соціальну цінність.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА
УКРАЇНИ
Реформування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в
Україні охоплює тією чи іншою мірою всі сфери діяльності суспільства,
зокрема й фінансовий контроль – «комплекс заходів, що вживаються
законодавчими й виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально
створених установ, для забезпечення законності та ефективності формування,
володіння та використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових
інтересів держави, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і
громадян, а також успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів»
[1]. Призначення фінансового контролю полягає у сприянні реалізації
фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного
використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Коли ж
мова йде про фінансовий контроль, то передусім згадують про Державну
фінансову інспекцію, Рахункову палату тощо. Водночас, не варто принижувати
значущість органів Казначейства, чия діяльність не обмежується «веденням
бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання державного та
місцевих бюджетів, управління ресурсами, а також передбачає контроль
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бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень і здійсненні витрат» [2].
Вищевикладене й обумовлює актуальність даного дослідження.
Розробка пропозицій

щодо

вдосконалення фінансового контролю

органами Казначейства України стала предметом досліджень таких вітчизняних
науковців: О. Василик, О. Даневич, П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко,
В. Федосов, С. Юрій та ін. Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних
науковців, слід наголосити увагу на існуванні дефіциту комплексних
досліджень у цій царині, а відтак – необхідності продовження наукових
розвідок за даною проблематикою.
Особливість організації фінансового контролю в системі органів
Казначейства України полягає в тому, що органи Казначейства України є
єдиними виконавцями попереднього контролю та контролю на стадії
здійснення платежу при виконанні державного та місцевих бюджетів і
здійснюють контроль не вибірково, а на постійній основі. У такий спосіб
забезпечується суворий контроль за правильністю фінансових операцій, їх
бухгалтерським обліком, що є гарантією чіткого виконання управлінських
рішень у бюджетній сфері. Цей контроль здійснюється одночасно з веденням
операцій протягом бюджетного року, і тому він є ефективнішим, ніж контроль
за результатами. При цьому постійне здійснення попереднього та поточного
контролю дозволяє ефективніше акумулювати фінансові ресурси держави,
уникаючи їх нецільового використання.
Задля забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних
коштів органи Казначейства в частині виконання державного та місцевих
бюджетів за видатками здійснюють:
– попередній контроль – на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
– поточний контроль – у процесі оплати рахунків розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів [2; 3].
За результатами аналізу виконання місцевих бюджетів за видатками
встановлено, що впродовж 2010–2014 рр. органами Казначейства України
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надано

66762

попередження

про

неналежне

виконання

бюджетного

законодавства на загальну суму ₴ 5975,5 млн, з них:
– за результатами попереднього контролю у процесі взяття або
реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 44709
попереджень на загальну суму ₴ 5600,3 млн, у т. ч. 2010 р. – 12645 на
суму ₴ 760,2 млн, у 2011 р. – 9331 на суму ₴ 1201,9 млн, у 2012 р. –
5866 на суму ₴ 1037,3 млн, у 2013 р. – 8927 на суму ₴ 1419,2 млн, у
2014 р. – 7940 на суму ₴ 1181,7 млн;
– за результатами поточного контролю у процесі прийняття до
виконання платіжних доручень надано 22053 попередження на
загальну суму ₴ 375,2 млн, у т. ч. у 2010 р. – 16810 на суму ₴ 229,2
млн, у 2011 р. – 2344 на суму ₴ 47,0 млн, у 2012 р. – 1187 на суму ₴
52,0 млн, у 2013 р. – 909 на суму ₴ 22,5 млн, у 2014 р. – 803 на суму
24,5 млн.
Таким

чином,

більша

частина

правопорушень,

допущених

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, попереджена завдяки
попередньому контролю на етапі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових
зобов’язань. Тому під час здійснення поточного контролю на етапі оплати
платіжних доручень зменшено ризик зловживань з боку розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів.
З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі
висновки. Протягом 2010–2014 рр. найбільшу питому вагу в загальному обсязі
наданих попереджень складають попередження за результатами попереднього
контролю. Результатом плідної роботи органів Казначейства України є
зменшення кількості та обсягів порушень бюджетного законодавства й
недопущення використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням.
Зважаючи на наявні проблеми у цій царині, вкрай важливим є постійне
вдосконалення системи контролю, що забезпечить ефективніше виконання
бюджетної політики і як наслідок – загальний розвиток системи державних
фінансів. Подальші наукові розвідки мають бути зосереджені на розробці
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теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на цільове та
ефективне

використання

бюджетних

коштів

як

запоруки

покращання

соціально-економічної ситуації в Україні та її регіонах.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
Особливості реалізації української моделі свідчать про те, що для України
в цьому контексті характерним є непослідовність і політична невизначеність,
постійна зміна пріоритетів і партнерів у зовнішній політиці, порушення прав
людини, відсутність всебічної гласності та свободи засобів масової інформації –
все це не сприяє утвердженню України серед демократичних держав. Тому,
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однією із важливих причин ситуації, яка склалася в суспільстві й державі й
стосується більшості людей є недосконалість правового та законодавчого
забезпечення життя країни.
Чинне законодавство поки-що не стало основою становлення і
подальшого розвитку держави і суспільства. Слід підкреслити, що сучасна
соціальна, правова держава характеризується принципово новими якостями,
які передбачають наявність у ній як традиційних демократичних стандартів,
закріплених у правових нормах та інститутах, так і інших прав, спрямованих на
створення умов життя, яких не було навіть у ліберальній державі. Тому
завданням гуманітарних наук, підкреслюють автори, є розробка конструктивної
доктрини соціально-правової держави, а не відшукування суперечностей між
правовою та соціальною державою [1].
На відміну від деяких посткомуністичних країн Центральної та Східної
Європи етап розвитку переходу України від одної якості держави до іншої має
непослідовний

характер.

Зміст

держави

та

її

діяльність

закріплені

Конституцією форми, ще не реалізують функції, покладені на неї суспільством
щодо забезпечення його інтересів і прав громадян. З часу проголошення
незалежної України в політичній системі продовжує мати місце тенденції
зверхності

держави

над

суспільством,

стримування

розвитку

його

демократичних інститутів. Найбільш ураженою залишається соціальна сфера.
З огляду на реалії сьогодення і світовий досвід формування держав
соціального спрямування стає очевидним, що в Україні, на наш погляд, відсутні
наявні

ознаки

соціально-правової

державності

та

притаманний

їй

демократичний режим верховенства права, всебічне забезпечення прав, свобод і
безпеки людини.
Важливим фактором соціального забезпечення є соціальна безпека
людини яка включає рівень та якість життя, які характеризуються цілою
низкою показників. З іншого боку, соціальна безпека людини, суспільства та
держави залежить від соціально-економічного розвитку країни, наявності
людських, матеріальних та природних ресурсів.
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Значну роль у забезпеченні доходів населення відіграють законодавчо
встановлені мінімальні стандарти і гарантії, від рівня яких значною мірою
залежить соціальна безпека громадян. Правові засади їх формування та
застосування закріплені в Законі України «Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії» [2]. Держава повинна гарантувати соціальний
захист на мінімальному рівні для життєзабезпечення людини. Якщо держава не
буде встановлювати і надавати гарантовану мінімальну соціальну допомогу, то
діятимуть загрози життю і здоров’ю людини. Соціальні гарантії держави це – її
зобов’язання щодо підтримки життєзабезпечення особи на відповідному рівні,
необхідному для виживання.
Межа цих гарантій не дозволяє вийти на рівень нормального
функціонування й розвитку людини, але дає змогу не допустити можливості
фізичної загибелі. Крім мінімальних соціальних гарантій, держави система
соціального захисту застосовує соціальні гарантії договірного регулювання
трудових відносин. Їх рівень є більш високим порівняно з державними
соціальними гарантіями, має тенденцію до зростання залежно від рівня
прийняття – держава, галузь, регіон, підприємство [3, с. 65].
Велике значення для людини мають сфери діяльності соціальної
політики: соціальне забезпечення, зайнятість, охорона здоров’я, житло, освіта.
Одним із головних підходів до проблеми державного соціального
забезпечення є конструювання «моделей» надання соціального захисту і
подальша класифікація конкретних прикладів відповідно до таких «моделей».
Вважається, що політики соціального забезпечення мають певні спільні цілі та
провідні принципи, за якими їх можна віднести до певного типу.
«Моделювання» набуло неабиякого значення, тому що, незважаючи на
певні недоліки (а їх є багато) воно стало визначальним для обговорення
політики в різних країнах [3, с . 47].
На погляд О. І. Крюкова, соціальне забезпечення необхідно розглядати в
контексті державної політики .
З цього можна зробити висновок, що соціальна політика – це:
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– напрям дій щодо соціальних явищ з метою управління соціальними
взаємовідносинами і розподілом соціальних ресурсів;
–

система спеціальних програм або заходів для забезпечення
добробуту, підвищення рівня і якості життя всього населення країни;

– діяльність з розвитку соціальної сфери, із задоволення і гармонізації
соціальних потреб;
– певна орієнтація та система дій з оптимізації соціального розвитку
суспільства, відносин між соціальними та іншими групами,
створення тих чи інших умов для задоволення життєвих потреб;
– принципи і види соціальної діяльності, що спрямовують і регулюють
відносини між індивідами, групами, общинами, соціальними
інститутами [4].
Отже, задля забезпечення доходів населення та підвищення законодавчо
встановлених мінімальні стандартів і гарантій, та забезпечення гідного рівня
соціальної безпеки громадян необхідно визначення пріоритетних підходів щодо
вирішення проблем державного соціального забезпечення в Україні. Тому,
одним із головних підходів їх вирішення повинно стати конструювання
«моделей» надання соціального захисту і подальша класифікація конкретних
прикладів відповідно до таких «моделей», з урахуванням місцевого менталітету
та соціально-економічного стану країни.
Література:
1.
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та

практичні

проблеми

правового

забезпечення

соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави :
монографія. / [ В. Ф. Опришко, П. Шульженко, О. О. Гайдулін [та ін .] ; за заг.
ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – Київ : Нац. екон . ун-т ім. Вадима
Гетьмана, 2006. – 702 с.
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Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні

соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. за № 2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради
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О. Л. Іванова ; [ред. Ю. Г . Попсуєнко] ; Нац. ун- т «Києво-Могилянська
академія», Школа соц . роботи. – Київ . : КМ Академія , 2003. – 107 с .
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Міхайлова Ю. C., бакалавр,
Азовський морський інститут,
м. Маріуполь, Україна
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
У сучасній економіці України з її динамічним середовищем зростає значення
економічної категорії конкурентного потенціалу вітчизняних підприємств
морської галузі. На сучасному етапі розвитку економіки актуальним і
злободенним є завоювання та утримання конкурентних переваг. Саме це є
ключовим фактором успіху підприємства у конкурентній боротьбі. Виробники
постійно повинні відслідковувати зміну попиту, вартості сировинних ресурсів,
вони повинні використовувати новітні підходи у сфері стратегічного маркетингу
для підвищення рентабельності активів [1].
Складність проблем інтеграції та координації при формуванні товарної
політики, прийнятті маркетингових рішень, бюджетуванні коштів, проведенні
товаропостачання і організації комунікацій, впровадженні нових технологій
викликають

необхідність

застосування

наукових

методів

до

процесів

стратегії

розвитку

конкурентного вибору і прийняття маркетингових рішень.
Моніторинг

конкурентоспроможності

в

обраній

підприємства передбачає проведення та здійснення комплексу заходів, які
забезпечують систематичній контроль та стеження за станом та тенденціями
розвитку підприємства і його конкурентоспроможності. За його допомогою
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здійснюється необхідний контроль за станом підприємства. На основі даних
моніторингу, формується конкурентний потенціал підприємств морської галузі.
Систему ресурсно-вартісного забезпечення підприємства – це сукупність
певних видів ресурсів (матеріальних, технологічних, трудових, фінансових,
інформаційних, інтелектуальних), джерел їх формування та ціни, що
безпосередньо беруть участь у процесах підвищення конкурентоспроможності
підприємства

або

можуть

бути

мобілізовані

з

метою

забезпечення

широкомасштабного використання його потенційних можливостей та переходу
підприємства до якісно нового стану [2].
Сучасні умови розвитку підприємств морської галузі вимагають зміни
оцінки ефективності використання ресурсів підприємства. Якщо ресурси
повністю відповідають стратегії розвитку, то їх цінність для підприємства
суттєво збільшується, і навпаки, якщо ресурси не відповідають стратегії, то
цінність їх буде незрівнянно малою. Система маркетингового забезпечення є
неодмінною запорукою успішного функціонування і розвитку підприємств
морської галузі, безпосереднім механізмом підтримання ефективності їх
діяльності й полягає у прискоренні формування необхідної інфраструктури, яка
повинна створювати рівні умови для всіх її учасників як для підприємств, так і
для споживачі. Формування обґрунтованої маркетингової стратегії відіграє
важливу роль у забезпеченні досягнення стратегічних цілей підприємства.
Серед чинників, які сприяють ефективному функціонуванню підприємства
одне з провідних місць посідає саме система забезпечення та управління
трудовими

ресурсами,

вона

є

основою

його

функціонування.

Вони

характеризуються сукупністю специфічних рис, насамперед, пов’язаних з їхнім
соціально-економічним характером, який головним чином виявляється у
відмінностях трудових ресурсів від решти економічних ресурсів.
Трудовими ресурсами слід управляти відповідно до їхніх особливостей і
умов зовнішнього середовища. Необхідно розробляти стратегії управління
персоналом з урахуванням сучасного світового досвіду, створювати нові
системи навчання і розвитку персоналу підприємства, впроваджувати
іноваційні методи управляння персоналом. Інвестування в розвиток людського
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капіталу дає можливість закласти основу для формування позитивних
довгострокових тенденцій у розвитку національної економіки і кожного
підприємства зокрема. Саме тому, я вважаю, що дуже важливо приділяти
належну увагу добору кадрів, формуванню ефективної їх структури, а також
використанню і стимулюванню.
Сучасна парадигма підвищення рівня конкурентних переваг підприємства
має відрізнятися комплексністю підходів у всебічній оцінці, діагностиці та
визначенні напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Процеси підвищення рівня конкурентоспроможності мають оцінюватися за
допомогою

налагодженої

системи

постійного

моніторингу

фактичних

показників у порівнянні з нормативними.
У нинішніх умовах розвитку ринкової економіки слід особливо відзначити
важливість саме показника конкурентоспроможності підприємства. У час коли
підприємства мають необмежені можливості у виборі діяльності, ресурсів,
партнерів основною проблемою являється наявність споживача. Високий рівень
якості продукції та відповідні ціни дають можливість підприємству завоювати
свій сегмент ринку і свого споживача. Конкурентоспроможність підприємства є
основою всієї його діяльності, якщо підприємство хоч чимось буде поступатися
своїм конкурентам, воно не зможе вижити.
Література:
1. Вірста І. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Наявність конкурентного середовища у ринковій економіці обумовлює
необхідність розробки програм підвищення якості. У сучасних умовах саме
впроваджена система менеджменту якості служить вирішальним фактором для
укладання контракту на постачання продукції. Успішна реалізація якісного
продукту споживачу є головним джерелом існування будь-якого підприємства.
Питанням управління якістю присвячено багато досліджень учених
різних країн, накопичений значний досвід в області менеджменту якості.
Управління розглядається як складова поняття менеджмент [1]. Великий внесок
у розробку теорії управління якістю внесли закордонні і вітчизняні вчені В.
Віткін, Г. Воронін, А. Глічев, К. Ісікава, П. Калита, Ю. Койфман, Н. Окрошко,
В. Павлов, В. Руденко, Дж. Харрингтон, М. Шаповал та ін.
У ринковій економіці виробник і споживач самі знаходять себе на ринку,
їхні мотивації базуються на фінансовому виграші і максимізації споживчого
ефекту. При цьому споживачі мають вибір між найкращими товарами різних
виробників. Споживач, будучи головною фігурою, визначає напрямки розвитку
виробництва, придбаваючи товари і послуги по своєму власному бажанню. Тим
самим споживачі вказують, що варто робити.
Говорячи про проблему якості, варто відзначити, що за цим поняттям
завжди стоїть споживач. Існує чимало прикладів, що свідчать про те, що
підприємства терплять невдачі, так як якість їхньої продукції не відповідає
очікуванням споживачів [2, с.107].
Якість є завданням номер один в умовах ринкової економіки, де відбулися
справжні революції в цій області. Саме з допомогою сучасних методів
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менеджменту якості передові закордонні фірми домоглися лідируючих позицій
на різних ринках.
Багато з підприємств до цих пір вважають: це їхня справа, яким чином
вони забезпечують якість. Але так відбувається до тих пір, поки не з’являються
конкуренти. І тоді однієї декларації про здатність стабільно забезпечувати гарну
якість своєї продукції стає недостатньо. Потенційні замовники хочуть мати
незалежне й об’єктивне підтвердження такої здатності, чим, починаючи з кінця
80-х р., у всьому світі є сертифікація системи менеджменту якості на
відповідність спеціальним нормам, що містять мінімальні вимоги до таких
систем.
Змінити таке положення в Україні можна, якщо змінити зі сторони
науковий керівників підприємств методи керівництва діяльністю в області
якості, обумовлених розвитком повноцінних ринкових відносин. Важливе
значення при цьому буде мати і та промислова політика, яку прийме для себе в
якості стратегії розвитку уряд країни.
Фірма, у т. ч. і українська, може стати якісною лише в результаті
радикального реформування своєї корпоративної культури на принципах
загального менеджменту якості – TQM. Відповідно до положень TQM акцент
робиться на підвищення якості на всьому життєвому циклі продукту для
максимально повного задоволення запитів клієнтів [3,с. 50].
Формування

корпоративної

культури

на

принципах

TQM

–

це

стратегічний напрямок розвитку, що веде до якості фірми Але такий розвиток
може бути успішним лише в тому випадку, якщо проектний підхід до
формування на підприємстві системи якості одночасно буде комплексним.
Твердження, що неправда і якість несумісні, українці звичайно вважають
лише красивою фразою. Тим не менш закордонний досвід свідчить, що це не
так. Працівники по суті перестають ховати свої помилки, якщо їхні науковий
керівники всіх рівнів не тільки на словах, але і на справі виключають які-небудь
покарання за допущені дефекти. Це забезпечує можливість успішного рішення
всіх інших задач по підвищенню якості продукції, що випускається. Очевидно,
що сама можливість покарання за виявлені дефекти належна бути виключена на
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українських підприємствах. І якщо їх науковий керівники зрозуміють
об’єктивну необхідність цього і приймуть відповідне рішення, а працівники їм
повірять, то це істотно полегшить упровадження всіх інструментів забезпечення
якості.
В умовах конкурентної боротьби велика увага приділяється людському
фактору, психологічним аспектам, формуванню поведінкового середовища в
цілому[4, с. 33]. На підприємствах необхідно створювати відкриті інформаційні
потоки, що істотно підвищують ефективність роботи шляхом залучення всього
персоналу в процес вироблення рішень. Можна і треба створювати на них і
системи якості, секрет високої ефективності яких ,багато в чому полягає в тім,
що завдяки їхньому функціонуванню працювати якісно і ефективно хочеться
усім – від робітника до генерального директора.
Українські

підприємства

поки

ще

мають

відставання

в області

застосування сучасних методів менеджменту якості. Підвищення якості
неможливо без зміни відношення до якості на всіх рівнях. Заклики до
підвищенню якості не можуть бути реалізовані, якщо науковий керівники
різних рівнів не стануть відноситися до якості як стилю життя.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Вища освіта як ланка системи безперервної освіти за роки незалежності
України розвивається динамічно, проте вкрай суперечливо. Збільшення
кількості і типів вищих навчальних закладів у 90-х рр. минулого ст. негативно
позначився на розвиткові і якості вищої освіти. З одного боку, це значно
розширило доступ молоді до вищої освіти, урізноманітнило напрями підготовки
і форми надання освітніх послуг, дало змогу залучити у сферу освіти кошти
громадян, підприємств. А з іншого – призвело до неконтрольованого зростання
кількості вищих навчальних закладів без адекватного збільшення в країні
кількості висококваліфікованих викладачів, зміцнення матеріально-технічної
бази, розширення наукової й науково-технічної діяльності. Останнє вплинуло на
відчутне зниження якості вищої освіти у деяких галузях.
Сьогодні Україна прагне інтегруватися в європейський освітній простір,
проте місце мистецької освіти у системі технологій Болонського процесу
залишається не визначеним. В умовах входження України у ЄС виявляються як
позитивні так і негативні тенденції у процесі реформування національної
системи підготовки кадрів в галузі культури та мистецтва.
У розвитку сучасних державотворчих процесів мистецькій освіті
належить особлива роль. Саме у цій освітній галузі реалізуються актуальні
завдання засвоєння, трансляції, а також збереження духовної спадщини народу,
формується естетична культура особистості – творця культурних, мистецьких
цінностей. Зміни, що сьогодні відбуваються у вітчизняній освітньо-мистецькій
сфері пов’язані з необхідністю її інтеграції в європейський та світовий
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культурний простір. У зв’язку з цим проблема визначення стану та напрямків
підготовки фахівців культурно-освітньої галузі набуває особливої актуальності.
Прагнення дослідити стан сучасного освітнього процесу спонукає
визначитися з основними ланками цієї системи. Відтак, з одного боку,
споживачем освітніх послуг є студенти, а з іншого – споживачами результатів
освітньої діяльності є роботодавці, безпосередньо увесь ринок праці.
На ринку освітніх послуг, функціонують дві великі групи ВНЗ: державні
та приватні. Кількість ВНЗ почала інтенсивно зростати у 1990–1992 рр. Це
відбувалось завдяки тому, що Міністерство освіти і науки України надавало
дозволи на надання освітніх послуг, які пізніше юридично закріплювалися
відповідними ліцензіями та сертифікатами, виданими Державною атестаційною
комісією МОН вищим навчальним закладам України.
Державний ВНЗ, так само як і недержавний, повинні відповідати
освітньому стандарту (в разі його наявності), прийнятому в країні. Всі вищі
навчальні заклади проходять раз на п’ять років перевірку під назвою «державна
акредитація». Виключення існує лише для національних ВНЗ, які проходять
акредитацію раз на десять років. Відомі численні випадки, коли недержавні
ВНЗ закривалися з причини не проходження цієї перевірки у зв’язку з
невідповідністю держаним умовам ліцензування та акредитації.
Істотною відмінністю державного навчального закладу від недержавного
є те, що для перших з державного бюджету виділяються кошти на безкоштовне
навчання студентів (за рахунок держави). Державні ВНЗ мають значний
науково-педагогічний потенціал, а також користуються перевагами в способах
фінансування й формах оподаткування.
Щодо відмінностей у якості освітніх послуг, які надаються державними та
недержавним ВНЗ існує щонайменше дві точки зору: в одному світлі бачить цю
ситуацію професорсько-викладацький склад, однак, у зовсім в іншому –
студенти.
Наприклад, багато хто вважає, що в державних закладах якість освіти є
набагато вищою, а також те, що акцент у ході навчання робиться на теорію.
Проте, в недержавних закладах здійснюється спрямованість навчання, перш за
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все, на практику. Слід зауважити, що перераховані відмінності є доволі
умовними. Тому необхідно враховувати той незаперечний факт, що якісну
освіту можна отримати в стінах ВНЗ будь-якого типу. Все залежить від
організації навчального процесу, його відповідності сучасним стандартам вищої
освіти і вимогам вищої школи.
Аналіз підготовки кадрів за напрямами і спеціальностями в недержавних
освітніх установах свідчить про те, що там відбувається підготовка кадрів за
найбільш престижними напрямами та спеціальностями. Вони спрямовують
свою

діяльність

на

підготовку

головним

чином

фахівців

економіко-

гуманітарного змісту: економістів, бухгалтерів, менеджерів, юристів тощо.
Експерти кажуть: ринок, звичайно, готовий прийняти будь-яких фахівців, але
спеціальності,

популярні

у

попередні

часи,

поступово

стають

безперспективними.
У першу чергу така «правда життя» стосується, зокрема, економістів і
юристів. Ринок ними буквально «переситився». Професіонали в цій справі,
звичайно ж, цінуються, але їх дуже багато на ринку праці: за статистикою, на 3
вакансії юриста нині припадає 10 пропозицій. В економістів трохи краще, але, в
цілому, така ж ситуація: на 5 вакансій – 10 пропозицій. Немає приватних
установ освіти, які б готували металургів, механіків, хіміків, технологів,
будівельників, агрономів тощо. Зрозуміло, що підготовка фахівців за цими
спеціальностями потребує значної технічно – наукової бази, яку не може
забезпечити приватний ВНЗ.
Це можливо забезпечити на сучасному рівні лише завдяки державних
ВНЗ, котрі мають відповідну базу, усталені науково-педагогічні традиції,
високий авторитет в наукових колах.
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РОЗВИТОК КРОС КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ
Формування комунікацій та їх подальший розвиток в першу чергу
залежить від географічного розташування та природно-кліматичних умов, адже
кожна спільнота, яка проживає в певній частині країни має свою специфіку,
свої історичні та культурні надбання та рівень свого розвитку. Відповідно до
цих особливостей і здійснювалися комунікації на початковому етапі їх
розвитку.
Сьогодні ж суттєво відчувається вплив глобалізації та інтеграційних
процесів на розвиток комунікацій як у світі, так і в Україні. Значний вплив
мають також міграційні процеси, які зараз охопили практично всю Європу.
Гостро відчувається взаємопроникнення культур, що на теперішньому етапі
розвитку України може мати негативні наслідки. Сьогодні Україні необхідно
зберегти власне культурне та історичне надбання, і в цьому процесі неабияку
роль відіграють саме крос культурні комунікації. Важливим аспектом є
здатність виявляти та використовувати особливості національних культур для
створення унікальних конкурентних переваг на міжнародному ринку. Для
успішної крос культурної комунікації потрібно не лише знання особливостей
інших культур, необхідна гнучкість, знання культурних стереотипів та
специфічних моделей поведінки разом із обізнаністю щодо загальних підходів
соціології, психології, культурології, лінгвістики тощо. Важливо також якомога
ефективніше використовувати наявні ресурси.
Розглянемо

розвиток

крос

культурних

комунікації

на

прикладі

туристичного ринку. Крос культурні комунікації в галузі туризму можна
розглядати з позиції співробітництва у міжнародному туризмі та як просування
національного туристичного продукту на міжнародному туристичному ринку.
Одним з засобів крос культурної комунікації, який має значний вплив на
розвиток комунікацій в Україні є діяльність ЮНЕСКО на території держави.
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Основні

напрямки

діяльності

представлені

в

декількох

пріоритетних

напрямках: освіта, наука, культура, комунікація та інформація. Участь України
у проекті Світова спадщина ЮНЕСКО дозволила не лише зберегти пам’ятки
природи, історії та культури на міжнародному рівні,але і сформувати міцні крос
культурні зв’язки, ознайомитися з досвідом багатьох інших країн у цій галузі,
надала

можливість

застосувати

закордонний

досвід

збереження

та

популяризації природної та культурної спадщини.
Оцінюючи роль крос культурних комунікацій в туризмі з позиції
просування туристичного продукту на ринок засобом крос культурної
комунікації варто розглядати туристичні ярмарки, виставки, салони та біржі.
Основними цілями таких заходів є: ознайомлення з туристичним продуктом
різних фірм, обмін інформацією, встановлення ділових контактів та підписання
договорів, реклама та просування туристичного продукту, а також демонстрація
та обмін культурним досвідом різних країн.
Ще одним важливим аспектом проведення таких туристичних заходів є
те, що в них приймають участь не лише туристичні фірми, але і представники
державних відомств та комітетів з питань туризму, готелі і готельні ланцюги,
авіа- та круїзи компанії, структури систем бронювання, страхові компанії,
спеціалізовані видавництва, радіо- і телекомпанії.
Сьогодні в Україні проходить щорічно дві таких виставки – виставка Uitt
«Україна – подорожі та туризм». Виставку називають ще «дзеркалом галузі»,
адже

тут

збираються

найкращі

туристичні

оператори,

міжнародні

представництва, перевізники. Відбувається презентація новинок сезонів,
проводяться семінари та обговорення. Іншим заходом такого ж виду є Uitm
«Міжнародний туристичний салон «Україна»,який проходить восени і також
функціонує на українському ринку вже більше двадцяти років. Виставка
дозволяє презентувати маршрутні програми сезону осінь-зима, анонсувати нові
туристичні напрямки, зміцнити свої позиції на ринку.
Отже, незалежно від того, яка сфера задіяна в процесі туристичного
спілкування, культурні цінності виступають головним механізмом обміну ідей
та знань, важливим чинником їх засвоєння і впровадження у повсякденну
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практику. А сам процес комунікації виступає головним чинником їх апробації.
Туристична галузь України за умови використання всіх її досить широких
можливостей здатна відкрити дорогу до побудови у нашій державі соціально і
культурно орієнтованого суспільства, зміцнити крос культурні зв’язки,
розширити їх та вивести комунікації на новий етап їх розвитку.
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Severodonetsk, Ukraine
DUAL NATURE OF THE BUSINESS STRATEGY
Defining and articulating the company's strategy is always the relevant
question as from the side of scientists and from the side of practitioners because it is
the process of shaping the general perspective directions of enterprise development
based on the definition of new goals matching the internal capabilities of the
enterprise with the external environment and developing the activities to achieve
them. The definition and formulation of enterprise strategy is the process which is
under the control of scholars and practitioners for timely intervention and correction.
This is why we need to constantly explore and analyze the internal capabilities of the
enterprise and external environment to achieve its strategic goals.
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The problems of identifying and formation of enterprises strategy are
highlighted in their research papers by many Ukrainian experts, however, first of all
the scientists from the Department of Enterprise Strategy, Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman including such scientists should be marked:
A. P. Nalivayko L. P. Batenko, O. M. Grebeshkova, E. V. Prokhorov, V. A. Verba,
N. M. Evdokimova, I. V. Smolin and others [1–4]. The scientists thoroughly
examined the theoretical and practical aspects of enterprise strategy formation,
however, pay attention to the dual nature of enterprise strategy. Therefore, this issue
is devoted to these points.
The dual nature of business strategy lies in the duality of its meaning of
practical enterprise strategy significance and theoretical. The dual nature of
company’s strategy assumes that its theoretical rationale and definition is not the
same as practical but without the theoretical justification and assurance there cannot
be the practical implementation. Dualism is a philosophical doctrine that
distinguishes between two different aspects, in our case, between the theoretical and
practical aspect of enterprise strategy.
Theoretical support of enterprise strategy consists of theoretical natural studies
and content of enterprise strategy, the classification of strategies types, strategic
analysis methods, approaches to the formulation of business strategy, algorithm, and
stages of forming, defining strategic goals and etc. Implementation of business
strategy requires its implementation. It is the concrete implementation of the strategy
to the real enterprise, obtaining the specific practical results, achieving or not
achieving the strategic objectives. In most cases, during the implementation of
enterprise strategy encounter unexpected the challenges from the external
environment in conditions of systemic transformation that significantly affect the
implementation process and effectiveness that requires an adjustments or a complete
changing of strategy.
The dual nature of companies strategy presupposes that the theory tries to catch
up with practice and vice versa. This contradiction will be always and thereby
promote the continuous development of business strategy both in theoretical and
practical terms.
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The modern state and tendencies of countries economy development are further
reinforcing the dual nature of business strategy because the modern conditions of the
Ukrainian enterprises cannot guarantee a gradual and predictable development, many
challenges from the external environment and the world in general. This situation
proves that the theoretical aspect of business strategy requires deepening and
expanding, since making the changes to the development not only of economy but
also society as a whole.
Thus, the dual nature of business strategy lies in the duality of its practical
significance meaning of enterprise strategy and theoretical. The dualism is a
philosophical doctrine, its usage proves to two different aspects of companies
strategy – they are theoretical and practical one. The dual nature of the company’s
strategy assumes that its theoretical justification not the same as practical but without
the theoretical components there cannot be a practical implementation. It is
established that the modern state and tendencies of countries economy development
are further reinforcing the dual nature of the Ukrainian enterprises strategy.
Literature:
1. Enterprise strategy: adapting organizations to the impact of global socioeconomic processes : monograph / [Nalivayko A. P., Reshetnyak T. I., Evdokimova
N. M. etc.; edited by Dr. Economics Sciences, Prof. A. P. Nalyvayko.] – Kiev :
KNEU, 2013. – 454 p.
2. Strategic knowledge management of the enterprise : monograph [A. P.
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Зміни геополітичної ситуації й позиціонування України у світовому
співтоваристві висувають нові вимоги до інфраструктури як до елемента
системи національної економіки й безпеки. При цьому в умовах глобалізації
світової

економіки,

що

обумовлює

значну

активізацію

міждержавних

господарських зв’язків, роль транспорту й інфраструктури, що забезпечує його
функціонування незмірно зростає.
В умовах реформування економіки змінюється характер взаємозв’язків
транспорту з іншими галузями народного господарства, які не тільки висувають
нові вимоги до транспорту відносно маршрутизації, обсягів і якості перевезень,
але й можливості й напрямку його подальшого розвитку.
Дослідження характерних рис регіонального управління дозволяє
виділити кілька важливих ознак і властивостей регіонального управління.
Регіональне

управління

є

територіальним

рівнем

загальнодержавного

управління, тому що стає провідником і основним виконавцем як державної
соціально-економічної політики, так і внутрішньорегіональної політики (що
часто має специфічні ознаки). У зв’язку із цією першою властивістю є істотна
залежність образу й інтенсивності управлінських дій від рішень вищих органів
влади. Далі слід загострити увагу на об’єктивній необхідності формування в
регіональній системі відносин сумісності між населенням, суб’єктами, що
хазяюють, муніципальними органами й регіональною адміністрацією. По суті –
це ідея цілісності, адекватності, сумісності й нерозривності соціально-
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економічних інтересів, цілей, устремлінь, мотивів, цінностей у регіональнім
співтоваристві.
Сучасне регіональне управління повинне забезпечувати приведення
різноманітних інтересів у системі регіону в певну відповідність. Звичайно,
повної відповідності добитися важко, часом неможливо, але прагнути до цього
потрібно. У сфері суспільних відносин регіональне управління проявляється як
сукупність соціальних цінностей, що виразно склалися і виявляє помітний
прогресивний вплив на розвиток регіонального співтовариства, стимулюючи
назріваючі зміни, нововведення, перетворення. У свою чергу, під впливом
соціально-економічних перетворень відбуваються різноманітні зміни й у
системі регіонального управління. Ця взаємозумовленість виступає як одна зі
значимих ознак регіонального управління.
Регіон є складною багатофункціональною й багатоаспектною системою.
Тому управління регіоном вимагає всеохоплюючого системного підходу.
Дослідники систем управління звертають увагу на необхідність вивчення
об’єктів у єдності взаємозв’язків і взаємозалежностей. «Системний підхід – це
підхід до дослідження об’єкту (проблеми, явища, процесу) як до системи, у якій
виділені елементи, внутрішні й зовнішні зв'язки, найбільш істотним образом
впливають на досліджувані результати його функціонування, а цілі кожного з
елементів визначені із загального призначення об’єкту» [1, с. 52]. Це цілком
застосовне до дослідження й розвитку регіону. Визнані американські фахівці в
області управління Г. Кунц і С. О’Доннел відзначають: «Системний підхід
змушує вчених і практиків у конкретній області постійно пам’ятати, що не
можна підходити до жодного елементу, явища або проблеми без обліку його
наступних взаємодій з іншими елементами» [1, Т.1, с. 55].
Системний підхід у регіональнім управлінні дозволяє не тільки побачити
критичні змінні й обмеження в їхніх взаємозв’язках у процесах функціонування
різних структурних одиниць у регіональнім господарстві, але й виробити
відповідні організаційно-економічні рішення, вигідні як для складових
елементів, так і для всієї системи в цілому. Безсистемність загрожує
фрагментарністю, півзаходами, хаотичністю, низькою ефективністю. Можна
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говорити про те, що без вивірених системних рішень цілісний стабільний і
динамічний розвиток регіону важко собі уявити.
Таким чином, згідно проведеного дослідження, найбільш характерними
властивостями регіонального управління є:
– істотна залежність образу й інтенсивності впливів від рішень вищих
рівнів влади; взаємозумовленість розвитку управління й відновлення
спільних інтересів регіонального співтовариства;
– системність (аналізу, пророблень, рішень, дій);
– професійний рівень регіонального управління визначає ступінь
реалізації специфічного потенціалу регіону;
– стратегічна орієнтація регіонального управління, націлена на
досягнення тієї або іншої конкурентоспроможності регіону.
Ці властивості обумовлюють спрямованість і зміст регіонального
управління в країні, визначають формування його регіональної політики
розвитку.
На державному, а далі на регіональному слід сформувати довгостроковий
підхід до планування розвитку інфраструктури в якому держава повинна
гарантувати, що вона може забезпечити фінансування, необхідні для
задоволення інфраструктурних потреб.
Держава повинна проявити цільовий підхід до інфраструктурних
інвестицій та передачу через різні сектори. Це не має бути один підхід для усіх
випадків, але слід придержуватися єдиного контексту й прозорих процедур.
Також необхідно намагатися використовувати план як засіб вираження
узгодження та вирішення таких питань як потреби, визначення пріоритетів,
фінансування, ефективність, співвідношення ціни та якості.
Література:
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РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В
ЕКОНОМІЦІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Науково-технічний

розвиток

є

одним

з

вирішальних

факторів

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасному
світовому господарстві. ХXI ст. висуває нові, більш високі вимоги та виклики,
не тільки до економічного зростання окремих підприємств, а й до здатності
держави

протистояти

характерних

ознак

загрозам

його

забезпечення

національної

безпеки.

конкурентоспроможності

Однією

з

української

економіки в сучасних умовах є інтелектуалізація систем менеджменту
підприємства, а її передумовою є ефективне використання та примноження
інтелектуального потенціалу. Однак, «економічні процеси, що відбуваються в
Україні на тлі постійних політичних потрясінь, внутрішньої фінансової кризи,
неефективної тривалої податкової мінливості за умов нарощування податкового
тиску, суттєвого звуження місткості внутрішнього ринку» [1], «тривалий
геополітичний конфлікт та накопичені системні диспропорції в реформуванні
української економіки не залишили недоторканими всі сфери суспільного
відтворення: виробництво, розподіл, оборот та споживання» [2].
Особливого значення в осмисленні мінливості процесів, що відбуваються,
набуває погляд на національну економіку і державну власність, як інструменти,
що дозволяють забезпечити продукування суспільних благ, до числа яких
відноситься проведення фундаментальних наукових досліджень в економіці як
індивідуальних процесів виявлення, вивчення і систематизації об’єктивних
явищ і закономірностей розвитку суспільства, кінцеві результати яких
спрямовані на відкриття нових, невідомих раніше явищ, і які неможливо
заздалегідь визначити.
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Отримання нових знань про складні реальні економічні системи, умови
перебігу

економічних

процесів,

необхідність

ретельного

продумування

можливостей і наслідків цих процесів, визначення їх ролі в колі практичних
задач соціально-економічного розвитку країни, суспільства, конкретного
суб’єкта господарювання, індивіда, економічна динаміка, тощо – спектр потреб,
актуалізованих сучасністю.
За

своєю

суттю,

будь-які

дії

держави

в

ринковій

економіці

опосередковуються матеріально-правовими інструментами і, практично, всі
зв’язки між господарюючими суб’єктами здійснюються через ці інструменти,
що не може не привертати до себе уваги науковців. Актуалізації набувають
питання,

пов’язані

з

удосконаленням

механізму

державної

підтримки

фундаментальних наукових досліджень в економіці, а саме:
– оптимізація організаційних структур, що беруть участь в здійсненні
фундаментальних наукових досліджень;
– розробка ефективних методів мінімізації витрат у цій галузі
діяльності;
– отримання

від

вкладення

державних

коштів

в

проведення

фундаментальних наукових досліджень максимального соціальноекономічного ефекту.
Фундаментальні

наукові

дослідження

відзначають

концептуальна

універсальність, просторово-часова спільність та міжгалузевий характер. Слід
зазначити, що фундаментальні дослідження в економіці не спрямовані
безпосередньо на створення конкретних нововведень. Їх результатами можуть
бути як визначені закономірності розвитку різних галузей діяльності, так і
визначена зовнішня структура (умови) довгострокових тенденцій науковотехнічного розвитку, процесу створення, розробки і освоєння нововведень, що
носитимуть конкретний характер. Адже вектор становлення України як
європейської держави та її активної інтеграції у світовий економічний простір
спрямував визначення коригуючих впливів на систему інформаційного
забезпечення економічних процесів країни, пов’язаних з відображенням
фінансового

стану

і

результатів

діяльності

конкретними

суб’єктами
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господарювання. В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності
перемістився до основної ланки всієї економіки – підприємства. Саме на
мікроекономічному

рівні

створюється

потрібна

суспільству

продукція,

виконуються роботи та надаються послуги, відбувається безпосередній зв’язок
працівника з засобами виробництва, а відповідно, виникає потреба вирішення
конкретних прикладних завдань. А отже, на сучасному етапі прикладні наукові
дослідження стають дедалі комерціалізованішими та відіграють роль елементів
загального двигуна державної економічної машини, вихідною базою яких є
фундаментальні дослідження.
Економіка

України

переживає

в

даний

час

складний

період

реформування, ніяк не може вийти з глибокої системної кризи, обумовленої не
тільки суперечливими внутрішніми процесами, а й впливом зовнішніх
чинників, основними з яких є перехідні і кризові явища в усій світовій
економіці. У цій ситуації саме знання, які отримуються в результаті проведення
фундаментальних досліджень в економіці, примножують здатність глибшого
розуміння складних економічних систем, процесів і явищ, тенденцій
макроекономічного розвитку країни, відкривають суттєві можливості для нових
теоретичних

узагальнень

та

прогнозів,

проявів

процесу

економічної

глобалізації, що змушує розглядати трансформацію або реформування
українського суспільства у всесвітньо-історичному контексті, в той час як
прикладні аспекти цих досліджень сприяють ефективнішому господарюванню
та розвитку конкретних економічних суб’єктів, індивідів.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ
Термін «реструктуризація»в українській науковій і діловій літературі став
широко вживатися після публікації в 1992 р. Закону України «Про відновлення
платоспроможності

боржника

або

визнання

його

банкрутом»

[1].

У

практичному плані він не мав істотних наслідків, але в області економічній
теорії цей Закон перетворила раніше рідко використовуваний термін в одне з
ключових і актуальних економічних понять, давши назву цілому напряму у
сфері

управлінського

консультування.

Нині

термін

«реструктуризація»

використовується разом з цілою низкою таких споріднених понять, як
«реформування»,

«реорганізація»

«трансформація»,

«реструктурування»,

«вдосконалення бізнесу» і т. п. Вони схожі за змістом, цілям і методикам
реалізації, але найчастіше використовується і, на нашу думку має найбільше
змістовне значення термін «реструктуризація». В той же час, єдиного,
загальноприйнятого визначення даного поняття в наявності немає. Основним
недоліком

існуючих

багаточисельних

визначень,

по

нашу

думку,

є

неможливість відділити реструктуризацію інших понять, використовуваних для
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визначення будь-якого комплексу заходів, спрямованих на підвищення
ефективності

виробничої

діяльності:

«програма

підвищення

конкурентоспроможності», «план фінансового оздоровлення», «санація»,
«реінжиніринг» і ін. Навіть поверховий аналіз деяких з приведених понять
[1–8] показує, що, наприклад, реорганізація – це одна з форм реструктуризації,
так як організаційно-управлінський аспект реорганізації відповідає змісту
процесу реструктуризації; реформування – це найбільш загальне поняття, яке
включає в себе як еволюційні зміни (вдосконалення бізнесу), так і революційні
(реструктуризація). На думку О. Терещенко «…реструктуризація суб’єкта
господарювання – це проведення організаційно-економічних, правових,
виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи
управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити
прибутковість,
[3, с.

32].

конкурентоспроможність

Це

визначення

та

надзвичайно

ефективність
широко

виробництва»

тлумачить

поняття

реструктуризації, надає йому повноваження практично в усіх сферах діяльності
підприємства і, як нам представляється, ототожнює його з звичайною
виробничо-підприємницькою діяльністю. Багато в чому наведене визначення
дублює і офіційне визначення реструктуризації, яке надано в Законі України
«Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських,
фінансово-економічних,

правових,

технічних

заходів,

спрямованих

на

реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом
боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це
передбачено

планом

санації,

на

зміну

форми

власності,

управління,

організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню
підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції,
підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів»
[1, с. 32], хоча офіційне визначення цього терміну більш точно визначає його
направленість на звільнення підприємства від боргів і задоволення вимог
кредиторів. Остання посилка, на наш погляд, несе в собі правову небезпеку для
підприємств, особливо великих, коли не досить значна заборгованість може
офіційно підпадати під реструктуризацію, санацію, а потім і банкротство.
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Деякі автори реструктуризацію розповсюджують навіть на процеси
адаптаційних змін при їх необхідності як реакція на зовнішні або внутрішні
чинники. Так, Таранюк Л. М. характеризує цей термін наступним чином:
«Реструктуризація підприємств – це засіб його адаптації до зміни умов
господарювання,

забезпечення

конкурентоспроможності

їх

ефективності,

діяльності.

фінансової

Результатом

стійкості

та

реструктуризації

є

оптимізація діяльності підприємства, що забезпечує ефективне використання
ресурсів для досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних обмежень»
[7, с. 32]. Тут вже зовсім навіть не йдеться про кризові явища, або якість інші
близькі до форс-мажорних обставини.
На нашу думку, реструктуризацію підприємства можна визначити як
процес взаємозв’язаних

змін в структурі активів, пасивів і (або) функцій

підприємства, направлений на подолання (запобігання) кризи в розвитку
підприємства забезпечення його платоспроможності, стійкої довгострокової
діяльності,

реалізацію

нових

потенційних

можливостей

прибуткового

зростання. Такий підхід до визначення терміну «реструктуризація» є більш
точним за рахунок включення в нього наступних характеристик:
– чіткого

окреслення

кінцевої

мети

реструктуризації,

якою

є

збільшення ринкової вартості підприємства;
– визначення часових меж проведення реструктуризації (в середньому
2–3 роки);
– представлення

процесу

реструктуризації

як

масштабного

та

витратного процесу, який стосується всього підприємства в цілому, а
не його окремих ланок;
– націленість

підприємства

на

стратегічні

зміни:

підвищення

інвестиційної привабливості, закріплення існуючих та розширення
нових

ринкових

позицій

підприємства

та

ріст

конкурентоспроможності продукції, що виробляється;
– використання
передбачає

системного
розгляд

підходу

об’єкту

до

реструктуризації,

реструктуризації

як

який

сукупності
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взаємозв’язаних та взаємодоповнюючих елементів, які мають вхід,
вихід, зв’язки з зовнішнім середовищем та зворотній зв’язок.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, які можна
охарактеризувати економічною та політичною нестабільністю, гострими
кризами галузей народного господарства, різким зростанням тіньового сектору
економічної діяльності, гостро постала проблема забезпечення економічної
безпеки України. А в статті 17 Конституції України зазначається, що
забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави
[1]. Тому існує нагальна потреба в визначенні та негайному впровадженні
cистеми заходів щодо економічної безпеки нашої держави.
Сьогодні основними викликами економічній безпеці України є:
– монопольно-олігархічна,

низькотехнологічна,

ресурсовитратна

економічна модель; відсутність чітко визначених стратегічних цілей,
пріоритетних напрямів і завдань соціально-економічного, воєнноекономічного та науково-технічного розвитку України;
– високий рівень «тонізації» та криміналізації національної економіки,
кримінально-кланова система розподілу суспільних ресурсів;
– деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес;
– надмірна залежність національної економіки від зовнішніх ринків;
– неефективне управління державним боргом;
– зменшення

добробуту

домогосподарств

та

зростання

рівня

безробіття;
– активізація міграційних процесів унаслідок бойових дій;
– руйнування економіки та систем життєзабезпечення на тимчасово
окупованих територіях тощо.
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На сьогоднішній день в Україні вжито ряд заходів та прийнято кілька
важливих законопроектів задля забезпечення національної безпеки та сталого
розвитку України. Одним з них є Стратегія національної безпеки України [2],
основним змістом економічних реформ якої є створення умов для подолання
бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, наближення
соціальних стандартів до рівня держав Центральної і Східної Європи – членів
ЄС, досягнення економічних критеріїв, необхідних для набуття Україною
членства в ЄС. Задля досягнення цього ключовою умовою нової якості
економічного зростання України є забезпечення економічної безпеки шляхом:
– деолігархізації, демонополізації і дерегуляції економіки, захисту
економічної

конкуренції,

спрощення

й

оптимізації

системи

оподаткування, формування сприятливого бізнес-клімату та умов для
прискореного

інноваційного

розвитку,

залучення

іноземних

інвестицій у ключові галузі економіки;
– ефективного застосування механізму спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), унеможливлення контролю
стратегічних галузей капіталом держави-агресора та забезпечення
готовності економіки до відбиття Україною збройної агресії;
– підвищення

стійкості

національної

економіки

до

негативних

зовнішніх впливів, диверсифікації зовнішніх ринків, торговельних та
фінансових потоків;
– забезпечення цілісності та захисту інфраструктури в умовах
кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, та
особливого періоду;
– ефективного

використання

бюджетних

коштів,

міжнародної

економічної допомоги, дієвого контролю за станом державного
боргу;
– стабілізації банківської системи, забезпечення прозорості грошовокредитної політики та відновлення довіри до вітчизняних фінансових
інститутів;
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– системної протидії

організованій

економічній

злочинності

та

«тінізації» економіки на основі формування переваг легальної
господарської діяльності та водночас консолідації інституційних
спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних
органів, виявлення активів організованих злочинних угруповань та їх
конфіскації тощо.
Ще однією важливою для економічного зростання нашої держави є
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [3], метою якої є впровадження в
Україні європейських стандартів життя та її вихід на провідні позиції у світі.
Задля цього рух уперед планується здійснювати за такими векторами: розвитку,
безпеки, відповідальності та гордості. Стратегія передбачає в рамках названих
чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави.
Звичайно, у ході реалізації їх кількість та зміст можуть змінюватись. Однак,
передбачається, що першочерговим є впровадження таких реформ і програм:
– реформа системи національної безпеки та оборони;
– оновлення влади та антикорупційна реформа;
– судова реформа;
– реформа правоохоронної системи;
– децентралізація та реформа державного управління;
– дерегуляція та розвиток підприємництва;
– реформа системи охорони здоров’я;
– податкова реформа;
– програма енергонезалежності;
– програма популяризації України у світі та просування інтересів
України у світовому інформаційному просторі.
Головною передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна –
2020» є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським
суспільством, де кожна сторона матиме свою зону відповідальності. Реалізація
Стратегії передбачає досягнення 25 ключових показників, що оцінюють хід
виконання реформ та програм. Так, планується, що у рейтингу Світового банку
«Doing Business» Україна посяде місце серед перших 30 позицій, а за
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глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній
Економічний Форум (WEF), Україна увійде до 40 кращих держав світу [3].
Таким чином, практична реалізація вказаних Стратегій може забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та стале
економічне зростання держави. Однак, для досягнення цього, реалізація
вказаних Стратегій має ґрунтуватися на принципах верховенства права,
чесності та прозорості влади, рівності громадян перед законом, а її пріоритетом
повинен стати захист прав, свобод і законних інтересів громадян та
національних інтересів України. Крім того, впровадження Стратегій повинно
відбуватися на основі національного оборонного, безпекового, економічного,
інтелектуального потенціалу з використанням механізмів державно-приватного
партнерства, а також із залученням міжнародної консультативної, фінансової,
матеріально-технічної допомоги.
Література:
1. Конституція України. – Київ : ЮРІНКОМ, 1996. – 79 с.
2. Стратегія національної безпеки України. Затв. Указом Президента
України №287/2015 від 26.05.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14. – Назва з екрана.
3. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Затв. Указом Президента
України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10. – Назва з
екрана.

267

УДК 340.6(075)
Попова С. М., канд. екон. наук, доц.,
д-р юрид. наук, проф.
кафедри загальноправових дисциплін,
Харківський національний університет внутрішніх справ;
м. Харків, Україна
ЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У БОРОТЬБІ З
ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Проведення в Україні радикальних реформ ринкового спрямування
обумовило інтенсивний розвиток підприємництва як важливої складової
економічної діяльності. Ці реформи характеризуються появою різноманітних за
видами комерційної діяльності підприємницьких структур, розгалуженою
мережею банків, страхових агенцій, фондових та фінансових бірж, що їх
обслуговують. Але такі позитивні зміни в країні, на жаль, супроводжуються і
низкою негативних явищ, які становлять загрозу економічній безпеці держави.
Так, відповідно до Стратегії національної безпеки України [1],
актуальними загрозами економічній безпеці країни є:
– економічна криза, виснаження фінансових ресурсів країни, зниження
рівня життя населення;
– монопольно-олігархічна,

низькотехнологічна,

ресурсновитратна

економічна модель;
– відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних
напрямів і завдань соціально-економічного, воєнно-економічного та
науково-технічного розвитку України, а також ефективних механізмів
в концентрації ресурсів для досягнення таких цілей;
– деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес;
– надмірна залежність національної економіки від зовнішніх ринків;
– неефективне управління державним боргом;
– зменшення

добробуту

домогосподарств

та

зростання

рівня

безробіття;
– активізація міграційних процесів внаслідок бойових дій;
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– руйнування економіки та систем життєзабезпечення на тимчасово
окупованих територіях, втрата їх людського потенціалу, незаконне
вивезення за кордон виробничих фондів.
Але найбільшу небезпеку національній економіці складають високий
рівень «тінізації» та криміналізації економічної діяльності.
А стаття 17 Конституції України проголошує, що забезпечення
економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави [2].
За визначенням акад. Бандурки О. М., економічний злочин – це форма
економічного правопорушення, що є наслідком умисних одноособових або
групових дій, яка має небезпечний характер, призводить до загальних втрат, що
руйнують

статус

і

стан

суб’єкта

економічної

діяльності,

а

також

унеможливлюють йому реалізацію економічної місії [3, с. 32].
Сьогодні економічна злочинність, особливо у банківській сфері та сфері
зовнішньоекономічної діяльності набула інтелектуального характеру. Сучасні
економічні злочини мають такі риси:
– охоплюють

різноманітні

зловживання

економічної

влади,

які

посягають на порядок економічного управління;
– здійснюються у більшості випадків у процесі професійної діяльності;
– завдають значної економічної шкоди інтересам держави, більшості
підприємницьких структур та населенню.
Скоєні у сфері економічної діяльності злочини, на думку проф. Куркіна
М. В. [4, с. 10], характеризуються:
– високою складністю та гнучкою адаптацією до нових форм і методів
організації підприємницької діяльності;
– маскуванням злочинів під виглядом укладання та здійснення
законних цивільно-правових угод;
– оперативним реагуванням на зміни у ринковому середовищі;
– кваліфікованим використанням у злочинній діяльності комп’ютерних
технологій;
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– різноманітними прийомами та засобами приховування злочинів під
виглядом

«невдалої»

підприємницької

діяльності

(фіктивне

банкрутство, зміна форм власності, реорганізація підприємств тощо);
– складністю персональної інвентаризації як злочинів, так і жертв,
тому, що вони можуть бути скоєні як фізичними, так і юридичними
особами, та скеровані також проти фізичних і юридичних осіб.
Найпоширенішим джерелом доходів у кримінальному судочинстві з
економічних злочинів є первинні облікові документи. Згідно зі статтею
1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [5]
первинний документ – це такий документ, що містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення. Окрім того, до
бухгалтерських облікових документів ставляться такі вимоги: наявність
обов’язкових реквізитів, можливість забезпечення контролю за господарськими
операціями, зручність обробки, чіткість, компактність тощо.
Жодну операцію не може бути враховано у системі бухгалтерського та
податкового обліку, якщо на неї немає належним чином оформленого
документа. І саме за допомогою документації контролюється законність та
правильність усіх здійснених операцій.
Під час оцінки та дослідження таких доказів можуть виникнути спори
про підробку цих документів. Підробки документів виявляються шляхом
дослідження інших пов’язаних з ними доказів або призначенням спеціальних
судово-криміналістичних експертиз.
Наприклад, як зазначає проф. Понікаров В. Д. [6, с. 14], судовопочеркознавча експертиза на сучасному рівні її розвитку може встановити:
– ким з числа посадових осіб даного підприємства зроблені записи на
відповідному документі;
– чи написаний текст і зроблено підпис під ним тією ж самою особою;
– чи зроблено підпис навмисно зміненим почерком тощо.
Технічні експертизи документів дозволяють встановити:
– спосіб виготовлення бланка документа;
– відповідність бланка встановленій формі;
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– чи робились зміни початкового тексту та чисел у документі та яким
способом;
– зміст початкового тексту, якщо його було змінено;
– чи одночасно було зроблено декілька примірників того ж самого
документа тощо.
Судово-авторознавча експертиза дозволяє вирішити такі питання:
– чи є автором документа конкретна особа;
– одна чи різні особи є авторами різних документів, які подані на
дослідження.
Якщо у процесі дослідження, порівняння, зіставлення доказів суд або
слідчий прийдуть до висновку про підробку документа, такий документ
усувається з числа доказів. При цьому суд, що розглядає кримінальну чи
господарську справу сам не порушує кримінальної справи про фальсифікацію
доходу, а лише може направити матеріали відповідної справи у прокуратуру на
предмет порушення кримінальної справи.
Література:
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ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМАХ
У сучасних умовах господарювання, коли збільшується роль управління,
велике значення мають критерії оцінки ефективності діяльності суб’єктів
господарювання.

Формування

критеріїв

здійснюється

за

якісними

та

кількісними показниками 2. Ключовими вимогами у формуванні критеріїв
ефективності управлінських рішень в сучасних економічних системах є:
– формулювання проблем, розробка і вибір рішення – концентруються
рівнях ієрархії управління;
– взаємозв’язок інформації – повинна надходити від усіх підрозділів
фірми, що знаходяться на різних рівнях управління і виконують різні
функції;
– доцільний вибір і прийняття рішень – повинні відображати інтереси і
можливості тих рівнів управління, на які покладено виконання
рішення;
– дотримання підпорядкованості у відносинах в ієрархії управління –
жорстка

дисципліна,

висока

вимогливість

і

беззаперечне

підпорядкування.
Розглядаючи ефективність управлінських рішень, необхідно визначити
сутність ефективності рішень. В економіці під ефективністю розуміють
співвідношення результатів діяльності фірми., що характеризуються прибутком
і розміром коштів, витрачених на її отримання. Але однією економічною
оцінкою економічної ефективності управлінських рішень говорити не можна,
тому що рішення приймаються майже у всіх сферах діяльності фірми. Тому і
видів ефективності існує декілька 1:
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– організаційна ефективність може проявлятися у зміні робочий
функцій

співробітників,

поліпшення

умов

праці,

оптимізація

організаційної структури підприємства, скорочення чисельності
співробітників, створення нового відділу.
– соціальна ефективність управлінських рішень може полягати в
створенні умов для творчої роботи співробітників, поліпшення
обслуговування клієнтів, зменшення плинності кадрів, поліпшення
психологічного клімату в колективі.
– технологічна

ефективність

може

виражатися

у

впровадженні

сучасних технологій на виробництві, придбанні нової техніки,
поліпшення продуктивності праці.
– екологічна ефективність може бути виражена в забезпеченні безпеки
для співробітників, екологічної безпеки роботи компанії.
– правова ефективність полягає в забезпеченні безпеки, законності та
стабільності роботи, зменшення штрафних санкцій.
У результаті ефективної побудови системи управління підприємства
досягають економічний і соціальний ефекти:
– збільшується обсяг і підвищується товарність виробництва;
– забезпечується ритмічна робота підприємств;
– досягається економія живої і уречевленої праці;
– підвищується якість продукції;
– полегшується і змінюється характер праці;
– зростає задоволеність працею;
– скорочується плинність кадрів.
Література:
1. Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх [та ін.] ; ред. М. Г.
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273
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вид. – Москва : Инфра-М, 2008. – 672 с.
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кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,
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Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНСУ В ПАТ НАК
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» В ПРОЦЕСІ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇ
ВІДПОВІДНО ДО ТРЕТЬОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАКЕТУ
Міжнародними компаніями Baker & McKenzie та PricewaterhouseCoopers
у рамках проекту, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), в серпні 2015 р. було представлено ЄБРР та Національній акціонерній
компанії (НАК) «Нафтогаз України» План дій щодо реформи корпоративного
управління Публічного акціонерного товариства (ПАТ) НАК «Нафтогаз
України» [1] (надалі – План), а також проекти нормативних документів та
законодавчих актів для реалізації цієї реформи. Варто зазначити, що розробка
Плану проводилася за участі Національної ради реформ, зацікавлених
міністерств, Прем’єр-міністра та Президента України. Даний План, який
включає обґрунтування, основні принципи, очікувані наслідки та послідовність
заходів з реформи корпоративного управління ПАТ НАК «Нафтогаз України»
(надалі

–

Нафтогаз)

відповідно

до

Третього

енергетичного

пакету

Європейського Союзу, затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України
16 жовтня 2015 р. [2].
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У вказаному Плані передбачається ряд заходів, спрямованих на заміну
неефективних засобів державного регулювання на ефективні. Серед них,
зокрема, присутні заходи щодо запровадження процедур внутрішнього
регулювання, які використовуються у звичайній корпоративній практиці, з
метою створення для Нафтогазу можливості здійснювати дії як господарське
товариство. Запровадження процедур внутрішнього регулювання передбачає,
серед іншого, обрання науковий керівника з питань комплаєнсу та створення
функціонального підрозділу з фінансового контролю та комплаєнсу.
З огляд на це пропонується детальніше розглянути таке відносно нове
явище в управлінні вітчизняними компаніями, як комплаєнс. Термін
«комплаєнс» (англ. compliance – згода, відповідність) означає систему захисту
бізнесу

та

його

акціонерів

від

зовнішньої

корупції,

зловживань

та

неефективного управління організацією з боку її топ-менеджерів, а також
здатність діяти у відповідності з інструкціями, правилами і спеціальними
вимогами [3, с. 242]. Комплаєнс у компанії є однією з функцій органів
управління щодо забезпечення дотримання нормативно-правових актів,
стандартів, установчих і внутрішніх документів; виключення залучення
компанії та участі її службовців до здійснення протиправної діяльності. Роль
комплаєнсу в компанії, як правило, зводиться до виконання функцій контролю
дотримання законодавчо-нормативних актів, етичних принципів, підтримання
ділової репутації, захисту фінансової безпеки. Одним із основних аспектів, від
якого безпосередньо залежить ефективність всієї системи комплаєнсу, є той
факт, що органи управління компанії повинні нести відповідальність за
належне дотримання політик і безпосередньо координувати діяльність в сфері
комплаєнсу нарівні з координацією бізнес-підрозділів.
Для забезпечення ефективності процедур внутрішнього регулювання
Планом дій щодо корпоративного управління ПАТ НАК «Нафтогаз України»
передбачена підготовка відповідно до найкращих міжнародних стандартів та
надання Наглядовій раді для затвердження:
– структури функціонального підрозділу з фінансового контролю та
комплаєнсу;
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– політики внутрішнього регулювання та комплаєнсу;
– процедури та системи надання повідомлень про порушення;
– Кодексу поведінки та Кодексу етики;
– бюджету, необхідного для цілей внутрішнього регулювання та
комплаєнсу [1].
Відповідальною особою за реалізацію зазначених заходів визначено
науковий керівника з питань комплаєнсу.
Серед заходів, спрямованих на забезпечення ефективності процедур
внутрішнього регулювання, присутні затвердження стратегії, бюджетів,
ключових політик і підрозділів, а також створення функціонального підрозділу
з обробки повідомлень про порушення, внутрішнього регулювання та
комплаєнсу.
Практична реалізація цих заходів, яка являє собою необхідну умову
підвищення ефективності функціонування будь-якого публічного акціонерного
товариства [4], передбачає:
– затвердження бюджету для ПАТ НАК «Нафтогаз України» (бюджет
повинен включати фінансування функціональних підрозділів з
фінансового

контролю

та

комплаєнсу,

внутрішнього

аудиту,

управління ризиками тощо);
– обрання та призначення ключових працівників функціонального
підрозділу з фінансового контролю та комплаєнсу.
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що реалізація Плану дозволить
Нафтогазу відповідати запитам суспільства на зміни в економіці, що також є
критично важливим для проведення успішної реформи газового сектору та
підвищення інвестиційної привабливості державних нафтогазових активів. В
свою чергу, це створить реальну можливість для проведення подальшої
реструктуризації Нафтогазу в інтересах українського народу.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Розумне використання прямих іноземних інвестицій є запорукою
успішного

функціонування

національних

господарств

у

сучасному

конкурентному світі. Прямі іноземні інвестиції розглядаються сьогодні не
тільки як засіб отримання доступу до зовнішнього джерела фінансування чи
сучасних технологій або передового управлінського досвіду, але й як фактор
зростання

національних

економік,

забезпечення

їхньої

конкурентоспроможності на світовому ринку. До того ж прямі іноземні
інвестиції не лягають важким тягарем на зовнішній борг, а навпаки, сприяють
отриманню коштів для його погашення. Проте, для збільшення позитивних
ефектів від прямих іноземних інвестицій та проникнення ТНК в національну
економіку завданням держави є досягнення балансу між стимулюванням
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збільшення обсягів інвестицій, руху товарів та робочої сили, гарантіями
збереження прямих іноземних інвестицій та захистом прав національних
виробників.
Сільськогосподарські компанії виявилися першими в черзі на залучення
грошей. Результати розміщення та подальша динаміка росту вартості акцій
компаній засвідчили високий інтерес з боку інвесторів до українських
підприємств. Навіть на тлі загального падіння ринків капіталізація вітчизняних
аграрних компаній у 2014–2015 рр. знизилась менше, ніж ринок в цілому.
Більшість українських підприємств залишилися технологічно відсталими,
енергоємними, зі слабкою диверсифікацією продуктів і ринків. Це повєязано з
нестабільністю економічної ситуації в країні, з АТО, несприятливим
інвестиційним

кліматом,

високим

рівнем

оподаткування

підприємств,

прогалинами в інвестиційному законодавстві. Реальна економічна ситуація в
Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність.
Основними
діяльності

в

завданнями
Україні

є

регулювання
забезпечення

міжнародної

інвестиційної

фінансового

оздоровлення

сільськогосподарських підприємств, формування системи аграрного ринку,
підвищення рівня зайнятості сільського населення і рівня життя, нарощування
платоспроможності населення, що буде стимулом розвитку аграрного
виробництва, розширення і вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності
агропромислового комплексу.
На розвиток міжнародної інвестиційної діяльності впливають фактори
політичного, ресурсного, загального і глобального характеру. Вони формують
напрями і шляхи міжнародної інвестиційної взаємодії.
В Україні з метою активізації переходу економіки на модель
інвестиційно-інноваційний

розвитку

необхідно

вжити

низку

системних

виважених заходів. Доцільно створити ефективну систему бюджетного
стимулювання підтримки високих темпів зростання виробництва в галузях з
високим вмістом доданої вартості (крім позитивних макроекономічних
наслідків це дозволить збільшити податкові надходження у бюджет). Важливим
методологічним

завданням

організації

макроекономічного

регулювання
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фінансового забезпечення інвестиційної діяльності аграрного сектора має стати
обов’язкове врахування процесів науково-технічного та технологічного
оновлення промисловості.
Тривала практика міжнародної інвестиційної діяльності довела, що
політика стимулювання надходження іноземних інвестицій повинна бути не
набором

окремих

взаємопов’язаних

заохочувальних
заходів,

органічним

заходів,

а

елементом

цілісною

системою

стратегії

соціально-

економічного розвитку країни.
Більшість компаній агросектору та практично всі фінансові установи
серед основних проблем на шляху до ринків капіталу вбачають непрозорість
структури власності та залежність аграрної галузі від державного регулювання.
Окрім того, представники агрокомпаній ще однією перепоною називають
відсутність досвіду в подібних процесах, а також неузгодженість в оцінці
вартості компанії між інвесторами та власниками компанії. В свою чергу
фінансові інститути в якості основних перешкод на шляху фінансування
аграрного сектора називають нестабільність грошових потоків і відсутність
чіткої стратегії розвитку компаній, що планують залучати капітал.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В ТУРИЗМЕ
Постановка проблемы. В современном мире в условиях глобализации
туризм приобретает все большее значение в международном масштабе. Что
касается непосредственно Украины, от функционирования туристического
рынка зависит жизнедеятельность примерно 40 отраслей экономики страны, а
также 10–15 % ее населения. Конкурентная среда на рынке туристических
услуг, состоящая из условий взаимодействия между туристическими фирмами в
соответствующих его сегментах, характеризует степень развитости рыночных
отношений, поскольку именно конкуренция является движущей силой
рыночных процессов. Именно конкурентная среда формирует критерии
качества турпродукта, определяя объем и условия продаж, цены, методы
рекламы, стимулирование сбыта и т. д.
Анализ последних исследований. Проблемам конкуренции на рынке
посвящено много работ украинских и зарубежных ученых. Эти вопросы
исследовали в своих работах В. И. Азар, А. Ю. Александрова, М. А. Ананьев,
И. Т. Балабанов, А. Б. Гайдук, Л. Гринев, А. П. Дурович, П. В. Жук, И. Зорин,
А. И. Игнатюк, Каверин, и другие авторы.
Целью статьи является анализ ключевых теоретических аспектов и
определения факторов влияния на конкурентоспособность туристических
предприятий, а также разработка основ повышения их конкурентоспособности
как ведущего направления устойчивого развития в туризме.
Суть конкуренции в любой отрасли экономики выражается пятью
силами. В сфере туристического бизнеса такими силами следует считать
соперничество

между

существующими

конкурентами;

появление

туристических услуг аналогичного или более высокого уровня; появление
новых конкурентов; постоянное изменение предпочтений потребителей
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относительно характера услуги; изменение общей ситуации в стране, которая
может помешать развитию туристического бизнеса [1].
Конкуренцию на туристическом рынке можно также рассматривать как
на макро-, так и микро уровне. На макроуровне она представлена
соревнованием государств за привлечение наибольшего количества туристов,
которые принесут им значительные доходы. Потенциальный турист во время
выбора той или иной страны для путешествия принимает во внимание такие
факторы,

как

политическая

и

экономическая

стабильность,

наличие

рекреационного потенциала, предложения туристических компаний, цены,
характер

транспортных

туристического

продукта,

связей,

реклама,

географические,

отзывы

от

природные,

потребителей
климатические,

культурные и религиозные характеристики страны.
Конкурентоспособность туристской индустрии означает способность
использовать имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы удовлетворить спрос
наибольшего количества потребителей - потенциальных туристов.
Именно численность посетителей является показателем развития конконкурентоспособности этой отрасли.
В

области

международного

туризма

целесообразно

выделить

следующие группы факторов, анализ которых позволяет сделать вывод о
степени конкурентоспособности страны в области туристического бизнеса:
– социальная и политическая ситуация в стране;
– климат и географическое расположение;
– историко-культурные памятники; инфраструктура;
– ассортимент туристических услуг; стоимость туристических услуг;
– политика развития туристической отрасли;
–

трудовые ресурсы для работы в отрасли [2].

Конкуренция на микроуровне является более острой. Она означает борьбу
между отдельными компаниями
Конкуренция

на

микроуровне

за долю на мировом рынке туризма.
предусматривает

наличие

определенной

взвешенной стратегии соревнования, которая позволит занять нишу на рынке,
привлечь большое количество туристов, работать на рынке долгое время и быть
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интересной для потенциальных потребителей. На рынке туристических услуг
существуют и активно используются 5 основных конкурентных стратегий:
– установление цены ниже, чем цена на аналогичную туристическую
услугу компании-конкурента;
– проведение сегментации рынка и ориентация деятельности на
определенную группу потребителей;
– проведение активной рекламной компании, участие в туристических
выставках и ярмарках, выпуск каталогов, буклетов;
– предложение нового уникального туристического продукта;
– быстрое реагирование на рыночные изменения [3].
Выводы. Для повышения конкурентоспособности туристской индустрии,
необходимо,

чтобы

турпредприятия,

но

были
и

конкурентоспособны

уровень

развития

не

только

туристской

отдельные

индустрии

был

сбалансирован. Это означает, что на микро- и макроуровне туристской
индустрии должны формироваться новые системные свойства туриндустрии.
Если в месте назначения существуют привлекательные туристские ресурсы и
есть необходимые места размещения, но нет качественных средств доставки
туристов, нет дорог, то такое направление будет неконкурентоспособным и
невозможно будет обеспечить достаточный туристский поток.
Литература:
1. Конкуренція в сфері туристичного бізнесу [Элекронный ресурс]. Режим доступа : http://www.virtual.ks.ua/students/1468-competition-in-tourismbusiness.html. – Загл. с экрана.
2. Румянцев А. П. Мировой рынок услуг / А. П. Румянцев, Ю. О.
Коваленко. – Киев : Центр учебной литературы, 2006. – 456 с.
3. Cтратегії турфірм бізнесу [Элекронный ресурс]. – Режим доступу :
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/cenoobrazovanie_na_uslugi/cen
ovye_strategii_turfirm/18-1-0-67. – Назва з екрана.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Діагностика

фінансово-господарської

діяльності

підприємства

є

процесом, цілеспрямована і систематична реалізація якого дає змогу
ідентифікувати фінансову ситуацію, причини і перспективи її зміни, оцінити
ефективність господарських рішень і на цій основі здійснювати економічно
обґрунтоване

та

скоординоване

стратегічне

управління

фінансово-

господарською діяльністю підприємства відповідно до умов функціонування і
стадії його розвитку.
Діагностика може мати за об’єкт дослідження фінансовий стан
підприємства у комплексі, а може бути зосереджена на окремому його
параметрі, для прикладу, на фінансовій стійкості. Крім того, можлива ситуація,
коли параметри фінансового стану досліджуються з позицій їх зміни під
впливом окремих господарських рішень. Тож для уникнення плутанини, що
виникає при визначенні діагностики фінансово-господарської діяльності
підприємства як оцінки якості його фінансового становища, доцільно вказати на
ієрархію цих понять, де діагностику фінансового стану виділяємо як один із
видів діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства. Проте,
залежно від об’єкта дослідження виділяють й інші види діагностики фінансовогосподарської діяльності.
Зокрема, діагностика фінансової безпеки покликана з’ясувати стан
захищеності ключових інтересів підприємства у сфері фінансів та зміцнення
його здатності протидіяти загрозам та ризикам діяльності.
Основним завданням діагностики фінансової гнучкості є визначення
ефективності процесів формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів підприємства та зробити ці процеси максимально адекватними,
оперативними та результативними.
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Діагностика фінансового потенціалу передбачає розгляд ефективності
задіяння наявних та використання потенційних можливостей залучених
фінансових ресурсів підприємства у поєднанні з аналізом впливу зовнішніх
чинників на ці процеси та узгодженням із цілями підприємства.
В ході діагностики фінансової привабливості визначають здатність
підприємства профінансувати обраний комплекс адаптаційних заходів, що
відповідає обраній стратегії адаптації до стохастичних змін бізнес-середовища,
сфер його практичного використання [1, с. 51].
Вибір напрямку дослідження, його термінів, застосовуваної методики в
значній мірі визначаються запитами користувачів результатів діагностики. За
цією ознакою виділяємо зовнішню (що задовольняє інформаційні потреби
потенційних інвесторів, акціонерів, кредиторів, державних контролюючих
органів) та внутрішню діагностику (результатами якої користуються управлінці
і власники підприємства).
Природно, що кожен із видів діагностики передбачає існування
притаманних лише йому організаційних та методологічних особливостей,
проте, як слушно зауважує С. Приймак [2], усі вони тісно взаємопов’язані між
собою, оскільки спрямовані на досягнення двоєдиної мети: зменшення
інформаційної асиметрії та нейтралізації принципал-агент конфлікту між
суб’єктами фінансових відносин. Тому, виходячи з єдності мети дослідницьких
процедур, їх доцільно об’єднати під загальною назвою «діагностика фінансовогосподарської діяльності підприємства».
Наслідком

реалізації

кожного

із

видів

діагностики

фінансово-

господарської діяльності підприємства, незалежно від об’єкта та суб’єкта
дослідження, повинні стати не стільки висновки про його становище та
визначення проблемної ситуації, скільки розробка конкретних рекомендацій,
цінність яких полягає у недопущенні повторів аналогічних проблем у
майбутньому.
Як справедливо відзначають О. Мороз та О. Сметанюк [3, с. 40], у цьому
контексті

своєчасне

проведення

діагностики

підприємства

передбачає

проведення динамічної комплексної діагностики усіх його часових лагів:
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ретроспекції, поточного аналізу і проспекції (прогнозування фінансового стану
підприємства), що у підсумку визначає прийняття ефективних управлінських
рішень. Ретроспективна діагностика направлена на оцінку ефективності
фінансово-господарської діяльності підприємства у минулих періодах, на
визначення рівня досягнення поставлених перед підприємством цілей та
результативності фінансових планів, що дозволяє дати об’єктивну оцінку
ефективності управління підприємством, зокрема управління фінансовогосподарською діяльністю. Поточна діагностика визначає тенденції розвитку
підприємства та міру досягнення його тактичних цілей. Прогнозна діагностика
направлена на оцінку можливостей підприємства реалізувати його стратегічні
цілі.
Зважаючи на різноманіття видів діагностики фінансово-господарської
діяльності, для найбільш повного та реального відображення ситуації, що
характеризує

стан

та

оцінює

перспективи

розвитку

окремо

взятого

підприємства, доцільно застосовувати синтез різних видів діагностики.
Попри усю суб’єктивність виділення окремих видів діагностики в
науковій

літературі,

дослідження

діагностики

фінансово-господарської

діяльності підприємства вимагає більш детального розгляду таких її видів, як
діагностики фінансового стану та діагностики ефективності прийняття
господарських рішень.
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TRATEGIC PLANNING OF UNITED TERRITORIAL
COMMUNITIES DEVELOPMENT
Starting to plan the strategy for the development of society it should be
understood that unlike of the regional level there is no regulatory framework that
would define the procedure and requirements regarding the design strategy for the
development of the territorial community. In Ukraine for many years the various
foreign technical assistance programs have been working that aimed at helping the
cities to develop strategies of urban development. Since the united territorial
communities by 2016 in Ukraine there was no real experience how to develop the
strategy of society development but the experience of working on the strategies of
cities and regions can and should be used. Therefore, we propose to act according to a
specific algorithm development which were applied to the regional development
strategy of the region.
Region and united community are different sizes but now linked with the local
community in its size is quite large territorial formations and also characterized by
the presence of areas with quite different problems and levels of development.
Moreover, the united territorial community may used even the State strategy of
regional development of Ukraine as the base until 2020 for their development
strategy and take into account the regional development strategy which is a territorial
community. This would be logical since the new State strategy of regional
development based on the increasing of regions competitiveness and ensuring the
unity of the Ukrainian space as well as improving the quality of population regardless
life of person’s residence place. Improving the competitiveness of regions by
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optimizing and diversifying the economic structure, ensuring effective specialization
of the regions with the priority use of its own resource potential and the achievement
of even and balanced development of territories, prevention of deepening socioeconomic disparities, socio-economic unity and uniform development of regions with
the aim of creating equal conditions for human development; State regional
development strategy of Ukraine 2020 [1].
Such tasks accurately approach to planning the development of the joint
community. In the State strategy of regional development the operational objectives
are defined which may also be suitable for strategizing in UTG: enhancing the role
and functionality of cities in further development; creating conditions for spreading
positive processes of urban development in other areas, development of rural areas;
increasing the efficient use of internal development factors. UTG was created usually
as around a dominant central settlement – city, town, part of a large village. The
challenge of UTG is now to spread the effect of the dominant settlements in the
surrounding rural areas of the community. The city must begin to repay debts to the
village. True in strategic planning it is very important that we study the situation in
the united territorial community clearly able to identify the so-called «anchor» point
which can be the basis for the growth of the local economy. The objective of this note
is not a detailed consideration of strategic method planning and the algorithm of
search for competitive advantage UTG and «anchor» points, therefore, confine
ourselves to such an important warning regarding the strategy document: while
planning the development of society we must focus on three components of the
strategy is the development of local economy, human capital development,
preservation of the natural environment.
Working on the Strategy/strategic plan of UTG development it should be
remembered that this document is being prepared for the medium term. It should be
based on specific competitive UTG advantages; to respond to the CPP area and the
state; to be real; it can be used for the real finances that you can attract; the process of
preparation must comply with the rules of public participation and lobbying
engagement. Strategic planning of its development UTG is making thanks to the such
projected financial resources: own revenues; use of

SFPD funds for projects
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development; use of state subventions for the development of UTG infrastructure;
attraction of international technical assistance funds (ITA) [1].
However, you should understand that for all you need to have the relevant
projects. The project must fit the shape which is defined by those who provide the
funds for the project; to have a clear goal, identified issues that it resolves; wellreasoned budget; the possibility of created object existence, the institutes after the
completion of financing project from an external source. By the money from SFPD
fund the projects of strategic nature should be financed but not by the current repairs.
The objective of Health insurance is to use SFPD primarily on the projects that build
infrastructure which leads to capitalization of land, creation of value, income growth
of households.
During 2016–20 years, a lot of funds in the form of ITAs should come to
Ukraine which are designed to support decentralization and UTG: EU Project
«ULIT» – the total amount of 97 million Euros; the US Project «DOBRE» – the total
amount of $ 50 million; The projects of the Council of Europe, the Kingdom of
Sweden, Kingdom of Denmark, the Kingdom of the Netherlands, Swiss
Confederation, Finland, Canada – just over 20 million Euros. Using SFPD funds
subventions for the development of UTG infrastructure should adhere to the certain
approaches that would ensure the effectiveness of tools that should be used wherever
it will be most effectively; quick wins – the first funds should be used where it will be
immediately obvious result (for example light); long-term positive effects – the
growth of municipal property capitalization and land; transparency – people should
know where and why this money is going; competitiveness – funds are spent on the
basis of open tenders (tender right saves up to 30% of the funds).
United territorial communities are now entering a new phase of life. They have
gotten the powers, its own resources and external resources. They are responsible to
their residents by creating a comfortable and safe living environment. For this you
need the development, predictable and motivated development. Planning and
planning of space are necessary for it. There is no experience here but the process is
not stopped, need to go forward and learn while living.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Для того, щоб реклама була ефективною і більшою мірою сприяла
досягненню стратегічних цілей підприємства, підвищенню економічної
ефективності, у т. ч. збільшенню продажів і підвищенню його іміджу,
підприємству необхідно володіти великим обсягом інформації про внутрішнє і
зовнішнє середовище, свої позиції на ринку, поточний і потенційний попит,
мотиви споживачів і т. ін.
Інформаційне забезпечення реклами здійснюється за допомогою системи
маркетингової інформації підприємства. Між підсистемою інформаційного
забезпечення реклами і маркетингової інформаційної системою існує тісний
взаємозв’язок, тому часто важко виділити рекламну інформацію із загальної
маси маркетингової інформації. Проте вимоги до рекламної інформації
традиційні:
– повнота;
– об’єктивність;
– систематизованість;
– доступність для користувача.
Щоб інформація відповідала цим вимогам, доцільно використовувати не
тільки джерела внутрішньої фірмової і зовнішньої поточної інформації, але і по
можливості проводити рекламні дослідження.
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Рекламні дослідження є різновидом маркетингових досліджень. Їх
проведення призначене для формування або оцінки проведеної рекламної
стратегії підприємства, розробки рекламних заходів та контролю за їх
ефективністю.
Рекламні дослідження в більшості випадків носять якісний характер. До
основних напрямів рекламних досліджень можна віднести наступні напрямки:
– дослідження характеристик споживачів;
– дослідження товару;
– аналіз мотивацій;
– вивчення реклами конкурентів;
– дослідження та визначення ефективності певних носіїв реклами.
Аналіз стану інформаційного забезпечення маркетингу показав, що
середні і дрібні підприємства не менш гостро, ніж великі, потребують якісної та
своєчасної рекламної інформації, однак можливостей для проведення власних
великомасштабних досліджень у них немає.
Якщо підприємство обмежене в коштах, то воно може вдатися до
недорогих методів дослідження ринку.
Серед відносно недорогих способів збору первинної маркетингової
інформації

можна

запропонувати

інтернет-опитування,

роздачу

анкет,

маркетинговий тест і групи обговорення.
Як інтернет-опитування, так і письмові анкети – хороший спосіб зібрати
інформацію про клієнтів, їх смаки і уподобання, думку про товар підприємства,
джерела рекламної інформації. Анкети краще роздавати потенційним покупцям
на спеціалізованих виставках або розсилати поштою. Але розсилка поштою
менш ефективна, оскільки повертається в середньому лише 5 % анкет.
Інтернет-опитування дає великий відсоток опитаних, але вимагає викладати
питання коротко і конкретно.
Маркетинговий тест проводять перед впровадженням на ринок нового
товару з метою визначення реакції покупців. Один з варіантів – залучення
постійних клієнтів до апробації або тестуванню товару за невеликі винагороди
(даний товар у подарунок або право на його продаж). Результати подібного
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експерименту дозволяють фірмі перевірити правильність обраної стратегії
просування товару, методів продажу, а також припустити, як товар буде
прийнятий ринком.
Група обговорення, або дискусійна група, являє собою зібрання невеликої
кількості (8–10 чоловік) запрошених клієнтів, яка проводить обговорення
заданої компанією теми. Обговорення може вестися за такими напрямами, як
характеристики товару і претензії до нього покупців, порівняння товару фірма з
конкуруючими товарами й оцінка його позицій, пропозиції клієнтів щодо
вдосконалення товару або методів його просування та продажу. Оплатою за
участь в обговоренні може бути вечеря за рахунок підприємства або подарунки.
Результати подібного обговорення допоможуть фірмі знайти нові
варіанти вирішення проблем, однак не дадуть кількісних даних, на основі яких
можна було б будувати прогноз. Дискусійні групи добре тестують схему
позиції підприємства.
Всі перераховані способи збору первинної маркетингової інформації
дають можливість підприємствам заощадити значні кошти, проте все ж
набагато ефективніше і надійніше доручити проведення рекламних досліджень
професіоналам, а не проводити цю роботу самим. Це допоможе уникнути
багатьох помилок при розробці стратегії підприємства, плануванні своєї
діяльності та прогнозуванні ринку.
Література:
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механізму ефективного управління промисловим підприємством в умовах
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Київський національний університет культури і мистецтв
Київ, Україна
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ФРАНЧАЙЗИНГУ В ТУРИЗМІ
Впровадження франчайзингу в туристичну діяльність визнано значимою
сферою соціально-економічної діяльністі підприємців сфери подорожей.
Вирішення цього питання забезпечує не тільки отримання ВВП, а й, що
особливо важливо в сучасних умовах, сприяє інтелектуалізації суспільства,
збільшення потоку туристів до туристичних дестинацій. В умовах економічного
спаду та жорсткої конкуренції величезне число невеликих турагенцій просто
перестало існувати, не витримавши навантаження. У такій ситуації тільки
франчайзинг дозволяє зберегти бізнес. Ведення франчайзингового бізнесу має
як плюси так і мінуси, тому удосконалення системи туристичних відносин є
вагомим питанням ринку подорожей України і Світу.
Проблеми

визначення

сутності

туристичного

франчайзинку,

закономірностей його розвитку та ролі у світовій системі туристичних процесів
висвітлено в працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Тошина Н. М., Карягін
Ю. О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г. Б., Ткаченко Т. І., Головчан
А. І., та ін.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій [1–6; 7] свідчить, що в науковій
та практичній літературі, яка стосується сфери туризму, є єдиний підхід до
визначення сутності франчайзингу і його застосування в туризмі, тому не має
розбіжностей в обґрунтуванні його функцій, складових елементів і призначення
в сучасній економічній системі.
Франчайзинг в туристичному секторі економіки останніми роками
перетворюється на дієвий механізм розвитку взаємовигідних відносин між
правовласниками розкручених брендів та бажаючими отримати прибутковий
бізнес при мінімумі затрат на рекламу. Як вважає Н. Тошина, сучасною
тенденцією розвитку маркетингової діяльності підприємств в різних галузях є
організація продажу товарів та послуг на умовах франчайзингу [1].
Найвідомішими франчайзерами в туристичному бізнесі, які працюють на
вітчизняному ринку, є TUI, Join Up!, Coral Travel, Anex Tour та «Сеть
Магазинов Горящих Путевок». Бурхливий розвиток франчайзингових схем
ведення бізнесу, що пов’язаний із ефективністю виведення на ринок нових
туристичних суб’єктів, мінімальними операційними витратами та затратами
часу, новітніми формами й методами надання послуг, високим рівнем
обслуговування, сучасними, вже апробованими маркетинговими технологіями
тощо, призводить до актуалізації питання бухгалтерського обліку франшиз та
роялті в системі управління підприємства-франчайзера та франчайзі.
Кілька р. тому вести туристичний бізнес було набагато простіше. Зараз
багато що змінилося. Туристи стали перебірливими, поняття «недорогі тури»
міцно закріпилося в обороті, та й серця людей не так прискорено калатало від
усвідомлення того, що скоро вони відправляться в закордонну подорож. Але,
незважаючи на все це, туристичний бізнес залишається одним з найбільш
перспективних і дохідних занять.
Звичайно, відкривати турагентство з нуля сьогодні – вкрай невдячне
заняття, але зате сьогодні можна купити франшизу або вже готове турагентство
і отримувати свій прибуток.
Франчайзер – це людина, яка змогла створити процвітаючий бізнес, що
приносить йому прибуток. Така модель бізнесу повинна легко та успішно
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повторюватися. Це означає, що можна відкривати ще більше підприємств,
робота яких будувалася б за такою самою моделлю, як і бізнес франчайзера.
Всі кошти та досвід, що надаються франчайзерами індивідуальним
франчайзі, призначені для підтримки і посилення значущості франшизи.
Найбільшою перевагою є відносини між франчайзером і франчайзі.
Франчайзинг дає підтримку франчайзі в період перед відкриттям бізнесу.
Франчайзі завжди має можливість стати фахівцем у новому бізнесі, не
витрачаючи роки на навчання в школі бізнесу або просто працюючи в цій
галузі.
Після

відкриття

франчайзингового

бізнесу

франчайзі

продовжує

отримувати професійні послуги від франчайзера з питань щоденного ведення
бізнесу і маркетингу. Якщо виникають проблеми, то їхнім першим завданням
буде перевірити всі надані матеріали та допомогу.
Франчайзинг дає можливість використовувати репутацію і товарний знак
франчайзера. Під час виконання франчайзингового договору франчайзі отримує
повноваження від франчайзера на використання торгового знака франчайзера.
Тільки франчайзі, які працюють у системі даної франшизи, мають ексклюзивне
право використовувати товарний знак франчайзера.
Недоліки для франчайзі є: невиконання контракту за франчайзинговим
договором.

Франчайзі

повинен

дотримуватися

правил

франчайзингової

системи; погляд на франчайзингову систему як таку, що обмежує ініціативу
франчайзі; на додаток до франчайзингового договору франчайзі повинен
дотримуватися спеціальних правил, що стосуються щоденних операцій у
бізнесі

і

використання

товарного

знака

франшизи;

встановлення необхідної співпраці серед усіх франчайзі системи. Хоча
франчайзі є незалежним власником свого бізнесу, він – важлива сполучна ланка
в

мережі

Потенційний

власників
франчайзі

франшизи;
повинен

відсутність
уважно

підтримки

ознайомитися

франчайзера.
з

роботою

франчайзингової системи, щоб визначити, чи надає франчайзер необхідну
підтримку з менеджменту або ведення робіт.
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Переваги для споживачів: у більшості випадків товари і послуги, що
реалізуються під одним товарним знаком, мають однакову якість та
інфраструктуру наданих послуг; якщо закривається якась певна торгова точка,
можна звернутися в головну компанію; за рахунок контролю якості
франчайзером

франчайзингові

фірми

зазвичай

надають

виший

рівень

обслуговування.
Недоліки для споживача:
– франчайзинг може обмежувати конкуренцію і, як наслідок, обмежує
вибір товарів і послуг;
– франчайзі може бути недостатньо кваліфікованим.
Отже, не зважаючи на активізацію облікових наукових досліджень у
сфері

туристичного

невирішеними.

франчайзингу,

Насамперед

вони

багато
пов‘язані

проблем

досі

залишаються

із специфікою первинного

документування розрахункових відносин в системі ―франчайзинг- франчайзі,
обліковим відображенням франшизи та роялті, їх оподаткуванням та
відображенням у звітності. Їх вирішення становитиме предмет моїх подальших
досліджень.
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ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗАСАД
СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Нестійке

поводження

різних

економічних

динамічних

систем

є

характерним для економічних еволюційних процесів. Лінійність і стійкість
мають не універсальний, а дуже обмежений характер, що підкреслює В.-Б. Занг
та В. С. Пономаренко. Таке розміщення акцентів відмінне від тих, на яких
будується традиційна економіка. Так, наприклад, П. А. Самуельсон в
економічних явищах намагався виявити саме лінійність і стійкість як базові
властивості, адже при використанні традиційного статичного аналізу і
принципу відповідності можна мати справу лише з тими системами, у яких малі
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зміни параметрів приводять до малих змін характеристик.
Синергетичний підхід, на противагу традиційній динаміці, розкриває ті
властивості дисипативних систем, для яких малі зрушення параметрів
спричиняють якісні зміни динамічного поводження. Коли система стає
динамічно нестійкою, наприклад, внаслідок «збурювання» параметрів, для
з’ясування характеру її поводження стають дуже важливі нелінійні члени.
В зв’язку з цим «наявність аналогій в основних положеннях різних теорій
означає, що повинна існувати більш загальна теорія, що поєднує частки й
уніфікує їх щодо цих загальних властивостей».
В. С. Пономаренко, О. М. Тридід та М. О. Кизим з цього приводу
вказують на нездатність традиційної економічної теорії «наблизитися впритул
до емпіричної дійсності. Відстоюється наукова цінність абстрактних понять і
формальних теоретичних побудов. Вони спираються у своїх дослідженнях на
аналіз рівноваги, що залишає науку сліпою до явищ, пов’язаних з історичними
змінами. А це призводить до неправильного припущення про те, що можна
заздалегідь передбачити всі можливі випадки і оцінити їх наслідки».
Синергетична економіка відноситься до області економічної теорії, що
має велике практичне значення при галузевій та конкретній господарській
діяльності. Вона стосується тимчасових і просторових процесів економічної
еволюції.

Зокрема,

синергетична

економіка

має

справу

з

хитливими

нелінійними системами і фокусує увагу на нелінійних явищах в економічній
еволюції, таких, як структурні зміни, біфуркації і хаос.
Розгляд значення використання синергетичного підходу для вирішення
задачі управління розвитком соціально-економічних систем пов’язано з
визначенням співвідношення між синергетичною і традиційною економікою.
Оскільки синергетична економіка має справу з економічною еволюцією, вона
являє собою частину теорії економічної динаміки. Під це поняття підпадає
чимало теорій (теорія ділових циклів, теорія економічного росту) і аналітичних
методів, таких, як принцип відповідності.
Всі ці теорії і методи складають зміст традиційної теорії економічної
динаміки. Синергетична економіка являє собою розширення традиційної теорії
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економічної динаміки в силу того, що результати останньої можуть бути
пояснені в рамках цієї нової теорії, окрім цього, вона намагається пояснити й
інші економічні явища, що традиційна теорія ігнорує. З погляду синергетичної
економіки, підходи, які складають традиційну теорію економічної динаміки, не
є універсальними, а лише окремими випадками. І хоча не можна стверджувати,
що синергетична економіка вирішує всі проблеми економічної еволюції, можна
зробити висновок, що ця нова теорія дозволяє динамічній економіці пояснити і
навіть прогнозувати деякі динамічні економічні процеси, які не можуть бути
пояснені за допомогою традиційних теорій і методів.
Синергетична економіка пропонує новий напрямок щодо пояснення
складних економічних явищ, до яких зокрема відноситься управління
потенціалом соціально-економічної системи в умовах нестабільного ринкового
середовища.
Фундаментальною відмінністю синергетичної економіки є те, що вона
надає особливого значення нелінійним формам економічного еволюційного
процесу, нестійкості та структурним змінам. Синергетична економіка трактує
нелінійність і нестійкість як джерело різноманіття і складності економічної
динаміки саме в управлінні. А оскільки потенціал соціально-економічної
системи є динамічною та відкритою системою, то застосування принципів і
методів синергетичної економіки вважаємо науково доцільним і правомірним.
В основу запропонованої наукової концепції покладена особлива
важливість і необхідність інтеграції потенціалу соціально-економічної системи,
у складну системну сукупність, що забезпечує його стійкий розвиток.
Оптимізація взаємозв’язків і залежностей чисельних і різноманітних ресурсів,
можливостей і переваг підприємства якісно перетворюють і підсилюють
потенціал соціально-економічної системи.
Потенціал

соціально-економічної

системи

повинний

враховувати

комплекс вже сформованих зв’язків і відносин, що відбивають минуле і
сьогодення процесу функціонування і розвитку соціально-економічних систем
у вигляді реального рівня ресурсного потенціалу, а також детальний
диференційований аналіз стратегічних зв’язків і відносин з довгостроковим
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прогнозом можливостей і ресурсів з урахуванням їхнього оптимального
використання через нормативний рівень потенціалу.
Такий комплексний потенціал соціально-економічних систем розглядався
як стратегічний потенціал соціально-економічної системи.
Таким чином, стратегічний потенціал варто аналізувати у вигляді системи
функціональних відносин, що склалися між складовими підсистемами
реального рівня потенціалу і нормативного рівня розвитку потенціалу.
УДК [378.147:33]:001.895
Спіцина А. Є., канд. політ. наук, доц.
кафедри економіки,
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
Економічна освіта – це поєднання економічної і педагогічної науки, яка вивчає
економічні і соціальні відносини, у центрі уваги яких є розвиток людини як
кваліфікованої робочої сили і як громадянина. Освітні категорії поділяються на
зовнішні (об’єкт макроекономічні взаємозв’язки, закономірності зв’язків між освітою
та економікою) і внутрішні (економіка освітнього процесу, процесу навчання,
навчання, навчальні заклади.
Характерними ознаками розвитку європейської вищої освіти наприкінці ХХ –
початку ХХІ ст. стає необхідність перетворення вищої освіти на провідну галузь
економіки; зростання потреби у формуванні базових навичок та компетенцій,
відображення їх змісту в міждисциплінарних освітніх програмах і модульних
технологіях; необхідність кардинальних змін навчальних планів, які повинні
орієнтуватися на потреби завтрашнього дня; надання можливості «переривання»
реалізації освітніх програм та виходу на ринок праці до завершення навчання;
підготовка випускників до нових ринків праці (запровадження нових курсів,
освоєння сучасних освітніх технологій тощо); переорієнтація освітнього процесу зі
системи «пропозиції» на систему «попиту»; формування соціального ландшафту
європейської вищої освіти; інноваційність та широке впровадження результатів
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науково-дослідних робіт; збільшення спеціальностей і програм, студентського
контингенту, а також розширення доступу громадян до вищої освіти [1, с. 241].
Проведений науковий пошук дає змогу стверджувати, що система вищої
економічної освіти ще не має чітко визначених ціннісних орієнтацій. Кожному
періоду притаманні соціально-економічні відносини як на загальнонаціональному,
державному рівні, так і на територіальному, галузевому тощо. Істотні зміни
суспільного життя обов’язково відбиваються на побутовому рівні кожної людини.
Економічна освіта повинна враховувати тенденції перетворення соціальноекономічних систем.
У «Концепції розвитку економічної освіти України» дається наступне
визначення: «Економічна освіта у вищих навчальних закладах III−IV рівнів
акредитації має за мету підготовку фахівців-економістів із сучасним світоглядом,
професійними знаннями інноваційного характеру, вміннями їх практичного
використання при розв’язанні соціально-економічних проблем на базі постійної
самоосвіти» [2, с. 4 – 5].
Зміст економічної освіти студентів розглядається дослідниками [1, 3, 4] як
система економічних знань, відповідних навичок і вмінь, спрямованих на
вироблення економічної свідомості спеціаліста, його світогляду, поглядів та
переконань. Зміст економічної освіти студентів базується на засадах врахування
взаємозв’язку між потребами держави та природними, економічними, науковотехнічними, практичними сторонами їх вирішення та врахуванні розвитку
наукового ставлення до природи, економічної і практичної діяльності, що
забезпечують формування економічної культури особистості. Ефективність
економічної підготовки студентів зростає, коли майбутні фахівці в доступній формі
одержують знання основ економіки, усвідомлюють, що таке менеджмент,
виробнича програма, а також чинники підвищення продуктивності праці.
Узагальнивши підходи до розуміння економічної освіти, можна сформулювати
наступне визначення: економічна освіта – це економіко-педагогічний процес
вироблення у студентів чіткого уявлення про наукові закономірності розвитку
економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, системне формування у
майбутніх фахівців економічних знань, високодуховних морально-етичних якостей,
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чіткої організованості та творчої ініціативи, підготовки їх до високопрофесійної
праці, вмілого, вироблення навичок використовувати економічні знання у практичній
діяльності; це підготовка і перепідготовка фахівців економічного спрямування
відповідного рівня, задоволення потреб особи в поглибленні і розширенні знань,
здобутих на базі середньої загальної, середньої професійної освіти, що реалізується в
освітніх установах вищої освіти економічного спрямування.
Оскільки економічна підготовка – це спосіб формування наукової економічної
свідомості, то психолого-педагогічний вплив, що здійснюється у вищому
навчальному закладі, має бути спрямований на реалізацію таких функцій
економічної освіти, як-то: пізнавальна, що спрямовується на розкриття студентами
можливостей пізнання та свідомого використання економічних законів, а також
усвідомлення суттєвих зв’язків між явищами та закономірностями економічної
діяльності в різних галузях функціонування суспільства − соціально-політичній,
духовній, правовій, творчо-ініціативній; регулятивна, що базується на логічному
обґрунтуванні правових норм і правил відповідного виду суспільних відносин −
приватної та державної власності; правильного ставлення до економічних інтересів,
виховання діловитості, бережливості, ініціативності, вміння працювати, дотримання
норм і правил особистістю, що визначає рівень економічної свідомості, а отже і
результат впливу викладача на розвиток економічного мислення студента; соціальноперетворювальна, що полягає, насамперед, у забезпеченні творчої участі студентів в
організації суспільно корисної, продуктивної праці, створенні студентських
об'єднань на зразок малих підприємств, кооперативів, бригад та інших форм.
Практична діяльність студентів є умовою розвитку економічного мислення. В свою
чергу, економічне мислення виступає важливим чинником розвитку позитивного
ставлення до праці; виховна, що полягає у формуванні за допомогою цілеспрямованої
діяльності певних соціальних рис світогляду у підростаючих поколінь, визнання
ними прийнятих у суспільстві норм поведінки, ціннісних орієнтацій, тобто у
підготовці молоді до виконання певних соціальних обов'язків [4, c. 55–57].
Отже, головною парадигмою економічної освіти є розуміння того, що
розвиток економічної галузі держави значною мірою зумовлений характером
життєдіяльності людини, її світоглядом, соціально відповідальною поведінкою.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАКЛАДІВ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Останнім часом конкуренція серед підприємств індустрії гостинності
стрімко загострилася. Викликано це особливостями політико-економічної
ситуації в країні, в результаті чого різко зменшилися туристичні потоки, а отже,
суперництво за право володіння увагою та прихильністю потенційних гостей
значно посилилось. Тому для закріплення своїх позицій на ринку та отримання
максимального прибутку кожному підприємству необхідно визначитись із
оптимальними заходами та інструментами ведення конкурентної боротьби.
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність використовувати
свої сильні сторони та концентрувати свої зусилля в тій сфері виробництва
товарів чи надання послуг, де воно може зайняти лідируючі позиції на
внутрішньому та зовнішньому ринках [4, с. 91–95].
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Досягнення високого рівня конкурентоспроможності є стратегічною
ціллю діяльності підприємства в умовах ринку, для досягнення якої необхідна
консолідація всіх підрозділів і ланок системи управління підприємства [3].
З урахуванням специфіки готельного бізнесу як складової сфери послуг
доцільно розглядати конкурентоспроможність закладу готельного господарства
як його характеристику з точки зору ступеню реалізації потенційної
спроможності формувати, утримувати і використовувати стійкі конкурентні
переваги з урахуванням мінливості зовнішнього середовища для залучення
туристичних потоків і досягнення лідируючих позицій серед аналогічних
готельних підприємств [2].
Конкурентоспроможність є найбільш містким поняттям, що відображає
ступінь загальної ефективності ведення фінансово-господарської діяльності
готелю відносно закладів-конкурентів та багато в чому залежить від рівня
стратегічної орієнтації менеджменту підприємства.
Як

стверджує

вітчизняний

науковець

Бабанчикова

О.

А.,

конкурентоспроможність можна описати наступною формулою:
Конкурентоспроможність готелю = конкурентоспроможність готельних
послуг +імідж (бренд) [1].
Проте, якщо розглядати конкурентоспроможність вітчизняних готелів за
цією формулою, можна сміливо сказати, шо далеко не всі вони здатні надавати
якісні конкурентоспроможні послуги гостям, а, що стосується іншої складової –
бренду, то вітчизняні готелі не сприймаються гостями як бренд, тому їм
складно конкурувати із такими міжнародними готельними ланцюгами, як Hyatt
International, Radisson, Hilton, Rixos.
Для цього є вагомі причини:
– матеріальна база вітчизняних закладів готельного господарства
потребує значного поліпшення;
– існує певний розрив у стандартах обслуговування в різних містах;
– далеко не всі готелі забезпечені компетентними кадрами, які готові
задовольняти вимоги гостей [6, с. 42–43].
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Саме

конкурентні

переваги

грають

визначальну

роль

у

виборі

конкурентної стратегії, а отже, і у подальшій конкурентній боротьбі.
М. Портер надає узагальнене визначення конкурентоспроможності
підприємства, ґрунтуючись на понятті «конкурентна перевага», та визначає
конкурентоспроможним те підприємство, що має порівняльну перевагу по
відношенню до інших [5].
Необхідно підкреслити, що для забезпечення стійких конкурентних
позицій

на

ринку

підприємству,

перш

за

все,

необхідно

володіти

конкурентними перевагами на ринку, вправно використовуючи всі свої ресурси
та можливості.
Конкурентні переваги ж – це сильні сторони підприємства, які
забезпечують йому (підприємству) певний пріоритет над конкурентами.
Проте,

конкурентні

переваги

трактують

і

як

певні

унікальні

характеристики підприємства, за допомогою яких його відрізняють від
конкурентів.
Наявність стійких конкурентних переваг, а також їх розвиток надає
можливості розвивати свій стратегічний потенціал, забезпечує ще більш високу
ефективність використання ресурсів підприємства, ніж у конкурентів.
Головною

умовою

формування

конкурентних

переваг

на

ринку

готельного бізнесу є цінність послуги, яка в свою чергу визначається
відношенням до неї споживачів, і визначається через їхні споживчі вимоги,
специфічний досвід, статус. Тому важливим моментом для появи конкурентної
переваги послуги є не просто наявність певної її особливості, а відповідність
потребам конкретного сегмента ринку.
Для досягнення максимальних результатів у процесі протистояння
конкурентам, підприємству необхідно визначитись та використати наступні
джерела формування конкурентних переваг:
– підвищення якості послуг. Тут важливе значення має підвищення
кваліфікації та компетентності співробітників закладу за допомогою
ефективного інвестування в освіту: проведення національних та
міжнародних програм тренінгів, індивідуальні стажування, що
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найкращим чином вплинуть на позитивне сприйняття готельних
послуг споживачами;
– регулювання цін. В умовах досить агресивних цінових воєн важливо
сформувати правильний баланс між якістю послуг та витратами на її
створення, водночас використовуючи стратегію, яка буде більш
гнучкою в ціні, але буде скорочувати витрати на її надання без
погіршення якості;
– безперервний аналіз діяльності конкурентів;
– впровадження довгострокового кадрового аутсорсингу [6, с. 42–43.];
– застосування технологій, що забезпечують можливість надання
унікальної послуги.
Необхідно також пам’ятати, що конкурентні переваги окремих послуг
мають тимчасовий характер, тісно пов’язаний із циклом життя послуги й
безперервною зміною кон’юнктури ринку.
Тому управління конкурентоспроможністю послуг є безперервним
процесом, який пов’язаний з необхідністю вчасно реагувати на коливання будьякого з показників конкурентоспроможності, вживаючи ряд заходів із
попередження втрати ринкових позицій й фінансових засобів.
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УДК 338.48.001.73 (477)
Сторожук В. О., магістр,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
РОЗРОБКА НОВОЇ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В
ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ ЯК СКЛАДОВА ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день, в підприємницькій діяльності України, для
кращого її розвитку, важливе місце займає мотиваційний аспект. Спочатку
треба визначити, що собою представляю поняття «мотивація». Це називається
процедура чи спосіб, завдяки якому відбувається заохочення працівників до
трудової діяльності, з використанням ієрархії мотивів працівника, для того, щоб
досягти поставленої мети.
Процес мотивації у туристичній сфері досліджується для того, щоб
забезпечити оптимальне використання ресурсів, мобілізацію всього персоналу
туристичної фірми, так як, завдяки цьому можна максимально використовувати
потенціал трудового ресурсу, забезпечити стабільний прибуток готельних
підприємств України та ін.
Так як, на сьогоднішній день ми живемо у епоху ринкової економіки,
важливе місце у економіці України, займає людський ресурс. У зв’язку з цим,
все більше піддається реформації система уявлень про стимули та потреби, на
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яких має будуватися головні принципи стимулювання. Виділяють методи
фінансових та нефінансових винагород. Проте для дослідження їх особливостей
не придатні сучасні теорії менеджменту та практики управління. Вони не є
універсальними та ефективними. Так як, важливо враховувати не тільки
загальні принципи управління, але й особливості місцевості, виду діяльності,
масштабу туристичної фірми.
Як вже зазначалося раніше, механізми стимулювання спираються на
особливості розвитку ринкової економіки та на принципи регулювання
державного апарату України. Тобто, для того, щоб туристичний бізнес
розвивався, наша держава займається створенням нормативно-правових,
регулятивних,

інституційних

та

фінансових

механізмів

реформування

туристичної сфери, яка зможе процвітати та приносити прибуток, для того, щоб
підвищити економічний потенціал України. Але важливо, щоб продукт, який
буде представлятися на ринку зміг конкурувати з іншими європейськими та
американськими пропозиціями. Тобто, після того, як наша держава зможе
вийти на європейський ринок, і бути на рівні з міжнародними підприємствами,
наші туристичні фірми повинні бути готові змінити свою модель мотиваційного
механізму для того, щоб досягти найкращих результатів і усунути основні свої
проблеми. Досліджуючи туристичну сферу України, науковці прийшли до
висновку, що головним завданням є боротьба з загальною трудовою пасивністю
персоналу; зміна відношення до нематеріальних стимулів праці; розроблення
способів визначення, який соціальний статус займає працівник, якщо критерій
використовується не трудовий; стимулювання персоналу до повноцінного та
сумлінного виконання своїх обов’язків за відповідну та стабільну заробітну
плату.
Тобто, основною метою є пов’язати будь-які види стимулювання з
підвищенням продуктивності для того, щоб туристичний бізнес України
приносив прибуток обом сторонам, і перш за все, стимулював розвиток
економіки країни. На сьогоднішній день різноманітні мотиваційні механізми у
вигляді фінансового стимулу залежить, в більшій мірі, не від того, які
досягнення має працівник, як він працює, а які стосунки він має з керівництвом.
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Тому з часом працюючі втрачають будь-які бажання продуктивно займатися
своєю діяльністю.
Тому, в першу чергу, треба налагодити механізми стосунків працівника та
керівництва, і почати цим займатися на державному рівні. Так як, розвиток
певного туристичного підприємства не тільки залежить від певної місцевості,
від її фінансового потенціалу, функціональних умов, а й від того, наскільки
сама держава сприяє та допомагає в не залежності від масштабів підприємства.
Отже, для того, щоб отримувати потрібний результат від своїх
працівників, туристична фірма має створювати відповідні умови, а для цього
держава повинна взаємодіяти, сприяти розвитку та контролювати розвиток
туристичного підприємства. Тоді туристи, які будуть відвідувати нашу країну
будуть залишати у нас свої кошти, тобто створювати робочі місця, працівники
будуть вмотивовані на успішну діяльність для того, щоб їх компанії, в яких
вони працюють, розвивалися та представляли свій продукт на міжнародному
ринку.
УДК 338.439
Ткаченко О. Г., канд. екон. наук, доц.,
Ревіка К. А., аспірант,
Донецький державний університет управління,
м. Маріуполь, Україна
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДИНАМІКИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Відмінною рисою зовнішньоекономічних зв’язків економіки України
постає високий ступінь структурної неоднорідності, що знаходить своє
вираження

в

галузевій

диференціації

експорту,

імпорту

і

іноземного

інвестування. Наявність такої сегментації пояснюється тим, що національна
економіка має деформовану структуру, що зумовлюється рівнем розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин, ступенем активності національного
господарства в міжнародному поділі праці, а також історичними факторами і
специфічними особливостями.
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Аналіз структурної динаміки постає одним із важливіших засобів
дослідження закономірностей розвитку економічних явищ у часі. Структурні
зміни в національній економіці відображають різні темпи зростання за видами
економічної діяльності, галузями, територіальними виробничими комплексами,
видами продукції, що виробляється і знаходиться в обігу, зміну питомої ваги
зайнятого населення, його вікові характеристики, тощо. В ході аналізу
структурні зрушення мають розглядатися не лише як результат економічного
розвитку, а і як важливий фактор активізації позитивних змін.
У науковій літературі є багато теоретичних і практичних напрацювань
щодо аналізу і оцінки структурної динаміки відносно економічних систем в
цілому, в дослідженні структурних зрушень. У статистичному аспекті
структурна динаміка досліджує зміну часток окремих груп у складі сукупності.
Методологія статистичного дослідження змін структури соціально-економічних
явищ рахується універсальною і використовується для різноманітних цілей.
Найбільше розповсюдження отримав метод приватних показників, на
онові яких можна роботи висновок про інтенсивність змін об’єму окремих
часток сукупності, тобто різниці в темпах зростання цих часток. Для цього
використовуються дві групи показників. Перша базується на використанні
різниці між питомою вагою часток сукупності (абсолютний приріст питомої
ваги, середній абсолютний приріст питомої ваги), друга – на їх співвідношенні
(темп росту питомої ваги, середній темп росту питомої ваги, середня питома
вага) [1]. Ці показники дозволяють оцінити зміну окремих часок сукупності, але
не надають узагальнюючої характеристики змін всієї структури.
Систему узагальнюючих показників структурних зрушень одним із
перших запропонував Л. С. Казинець. Це лінійний і квадратичний коефіцієнти
абсолютних і відносних структурних зрушень, які представляють собою
модифіковані варіанти класичних показників варіації.
Статистичний зміст лінійного коефіцієнту структурних зрушень полягає у
арифметичному усередненні модулів абсолютних приростів усіх часток, що
порівнюються. Цей коефіцієнт характеризує середнє відхилення від питомих
ваг, тобто показує, на скільки відсоткових пунктів в середньому питомі ваги
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відхиляються друг від друга у сукупностях, що порівнюються. Чим більше
величина лінійного коефіцієнту структурних зрушень, тим в більшому ступені
відхиляються друг від друга питомі ваги окремих часток за два періоди, що
порівнюються, тобто тим сильніші абсолютні зміни відбулися. Другий із
названих коефіцієнтів (квадратичний коефіцієнти абсолютних структурних
зрушень) дозволяє оцінити, на скільки відсотків в середньому відхиляються
друг від друга питомі ваги у сукупностях, що порівнюються.
Відносні показники структурних зрушень побудовані на розрахунку
темпів росту питомих ваг, оцінці ступеню їх варіації [2]. Лінійний коефіцієнт
відносних структурних зрушень показує не середню швидкість, а середню
інтенсивність зміни питомих ваг часток сукупності. Чим більше кількісне
значення цього коефіцієнту, тим більш значущими є відносні структурні
зрушення і навпаки. Квадратичний коефіцієнт відносних структурних зрушень
показує, на скільки в середньому відхиляються коефіцієнти (темпи) росту
окремих часток сукупності від їх середнього значення.
Ці коефіцієнти дозволяють отримати зведену оцінку швидкості зміни
питомих ваг окремих частин сукупності, порівнювати ступінь зміни структур за
декілька

періодів,

характеризувати

силу

структурних

відмінностей

у

територіальному плані тощо [3]. Найбільший інтерес із точки зору оцінки
структурної динаміки зовнішньоекономічних зв’язків коефіцієнти відносних
структурних зрушень, тому що вони дозволяють оцінити рівномірність зміни
окремих часток цілого в динаміці.
Досить

широке використання

в міжнародній

практиці

отримали

узагальнюючі показники, запропоновані К. Гатєвим [1] і А. Салаі [1].
Коефіцієнт К. Гатєва враховує інтенсивність змін по окремим групам і питому
вагу груп в структурах, що порівнюються, а коефіцієнт А. Салаі враховує і
інтенсивність змін, і питому вагу, а також кількість груп, що входять до
сукупності.
Дослідження структурної динаміки необхідне для розуміння внутрішньої
логіки економічного розвитку і визначення стратегії структурних перетворень.
Процес зміни якостей системи супроводжується, перш за все, зміною зв’язків в
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середині системи, дослідження яких дозволяє оцінити стійкість і спрямованість
руху. Зміст структурної динаміки економічної системи показує зміну системних
взаємозв’язків, що може приводити до модифікації її основних характеристик і
дозволяє оцінити наявність або відсутність нових якостей системи в цілому.
Тому

при

виборі

показників

для

оцінки

структурної

динаміки

зовнішньоекономічних зв’язків економіки України необхідним є використання
певних критеріїв.
Література:
1. Елисеева И. И. Общая теория статистики : учеб. / И. И. Елисеева,
М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой. − 5-е изд., перераб. и доп. – Москва
: Финансы и статистика, 2008. − 656 с.
2. Перстенева Н. П. Критерии классификации показателей структурных
различий и сдвигов / Н. П. Перстенева // Фундаментальные исследования. –
2012. – № 3/2. – С. 478–482.
3. Казинец Л. С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике /
Л. С. Казинец. – Москва : Экономика, 1981. – 184 с.
Ткачов М. М., аспірант,
науковий керівник: Яковлєв А. І,
д-р. екон. наук, проф.,
завідувач кафедри маркетингу,
Національний технічний університет «ХПІ»,
Харків, Україна
ОЦІНКА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРАВОВЛАСНИКІВ ПРИ
ПОРУШЕННІ ЇХ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ
Моральна (нематеріальна) шкода (збитки) завдається правовласнику як
фізичній особі (додатково до прямих та потенційних економічних збитків за
рішенням суду), так і як юридичній особі – шкода, завдана діловій репутації
правовласника (зменшення вартісної оцінки гудвілу). Останнє може бути
визначене на основі певних кількісних економічних розрахунків, так як, на
відміну від моральної шкоди фізичній особі, є певна науково-методична база
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для розрахунків вартості гудвілу до порушення прав правовласника і після того,
як це порушення було здійснено [1–6].
На нашу думку, слід розрізняти моральну шкоду, яка надається фізичній
та юридичній особі. Сам термін «моральна шкода», на нашу думку, більш
притаманний фізичній особі, про що певним чином і наголошується в
Цивільному кодексі нашої країни [4], а для юридичної особи більш підходящим
є термін «втрати немайнового характеру». Але в подальшому і Цивільний
кодекс, інші законовідтворюючі документи та й практика судового розгляду
використовують

термін

«моральна

шкода»

в

універсальному

сенсі,

узагальнюючи його зміст і для фізичної і для юридичної особи.
Зазначимо, що під моральною шкодою, відповідно до чинного
законодавства України, розуміються втрати немайнового характеру внаслідок
моральних та/або фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних
фізичній особі протиправними діями або бездіяльністю інших осіб [3, с. 509].
Більш конкретне визначення видів моральної шкоди надає ст. 23
Цивільного кодексу України [4], відповідно до якої моральна шкода може
полягати:
– у фізичному болі та стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
– у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з
протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких
родичів;
– у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із
знищенням або пошкодженням її майна;
– у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або
юридичної особи.
Під моральною (немайновою) шкодою в контексті нашого дослідження
пропонуємо розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи
фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній або
юридичній

особі

(правовласнику,

винахіднику,

авторові

твору

науки,

літератури, мистецтва і архітектури і т. ін.) в результаті порушення особистих
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немайнових (виключних) прав, тобто незаконними діями або бездіяльністю
інших осіб. На нашу думку найбільш характерним видом моральної шкоди, яку
зазнають правовласники від порушення їх виключних прав, є останній з
рекомендованих Цивільним кодексом видів, тобто «приниження честі, гідності,
а також ділової репутації фізичної або юридичної особи».
Згідно законодавства України судові розгляди всі видів не потребують
особливих обґрунтувань розміру моральної шкоди. Їх розмір при винесенні
судових рішень залежить від стану та впевненості доводів адвокатів та інших
осіб, які надають юридичну підтримку позивачу. Разом з тим, по даним наших
досліджень, більшість правовласників, які довели справу з порушенням свої
виключних прав до судового засідання, не володіють навіть елементарними
знаннями щодо джерел виникнення та можливого розміру моральної шкоди,
що, на нашу думку, суттєво послабляє їх позовні позиції до порушника
виключних прав.
Комплексна структурна модель визначення загальної суми моральної
шкоди правовласників від порушення їх виключних прав Змш пропонується
нами для практичного використання в наступному вигляді:
Змш = Здр + Знпр + Зфс + Ззц + Зпдс + Зпар + Зкт,
де Здр – оцінка вартості приниження ділової репутації правовласника за
рахунок ринкових та поза ринкових дій порушника виключних прав;
Знпр – моральна шкода правовласника за рахунок не правдивої рекламної
кампанії, що має ознаки дискредитації, проведеної конкурентом або
виробником контрафактної продукції;
Зфс – вид моральної шкоди при запозиченні великою та авторитетною
фірмою частини елементів товарного знаку або інших видів ОІВ, при якому
невелика фірма має вигляд такої, що сама порушує виключні права великої
фірми;
Ззц – моральна шкода за рахунок значного зниження ціни на контрафактну
продукцію, що веде до формування практично нового сегменту ринку;
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Зпдс – моральна шкода, заподіяна підривом довіри споживачів до
оригінальної продукції, що може в ряді випадків привести до банкрутства
підприємства правовласника;
Зпар – вид моральної шкоди при появі в рекламній кампанії практично
фіктивної фірми по відношенню до оригінальної продукції інформації, яка
наполегливо і очевидно пародіює товарний знак правовласника, що надає
підстави вважати ганебним, принижуючим або образливим;
Зкт – моральна шкода в наслідок розголошення інформації, яка складає
комерційну таємницю підприємства правовласника.
Література:
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Перерва П. Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні

проблеми його використання / П. Г. Перерва, О. В. Жегус. – [Електронний
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
Сегодня

туристическая

отрасль

считается

одной

из

наиболее

перспективных направлений социально-экономического развития. Туризм
является одной из ведущих отраслей мирового хозяйства и составляет около
5 % ВВП в мире, в развитых государствах в туризме занято более 10 %
населения. Поэтому анализ современного состояния туристической отрасли
Украины является актуальным.
Целесообразно провести анализ конкурентоспособности туристической
отрасли Украины при помощи индекса конкурентоспособности сектора
путешествий и туризма (Travel and Tourism Competitiveness Index). Данный
индекс составляется каждые два года и охватывает 141 страну. Содержащийся в
докладе

анализ

факторов

конкурентоспособности

секторов

туризма и

путешествий даёт информацию для сравнений, полезную при принятии
решений

бизнесом

и

ценную

для

правительства,

стремящегося

совершенствовать условия для туристической отрасли.
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Таблица 1
Индекс конкурентоспособности путешествий
и туризма Украины за 2011, 2013* гг. [1, 2].
Субиндексы и группы
показателей индекса
туристической
конкурентоспособности

Общий индекс

2011 год

Место в
рейтинге
/139

Индекс

85

3,8

64

2013 год
Место в
рейтинге

Абсолютное
изменение 2013/2011
гг.

Индекс

Место в
рейтинге

Индекс

76

4,0

-9

0,2

4,6

60

4,7

-4

0,1

107

3,8

114

3,9

7

0,1

88

4,2

92

4,3

4

0,1

82

4,5

77

4,7

-5

0,2

17

6,5

8

6,6

-9

0,1

101

4,1

84

4,2

-17

0,1

76

3,5

71

3,6

-5

0,1

93

2,6

78

2,8

-15

0,2

74

3,4

73

3,5

-1

0,1

53

4,4

50

4,6

-3

0,2

68

3,2

70

3,1

2

0,1

119

4

110

4,0

-9

0

/140

Субиндекс 1.
Структура
регулирования сферы
путешествий и туризма
Государственная политика
и регулирование сферы
туризма
Экологическая
устойчивость
Уровень безопасности и
защиты
Уровень здравоохранения
и санитарии
Место путешествий и
туризма в системе
национальных
приоритетов
Субиндекс 2.
Бизнес-среда и
инфраструктура
Инфраструктура
воздушного транспорта
Инфраструктура наземного
транспорта
Туристическая
инфраструктура
Инфраструктура
информационных и
коммуникационных
технологий
Ценовая
конкурентоспособность в
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туристической отрасли
Субиндекс 3.
Человеческие,
культурные и природные
ресурсы
Человеческие ресурсы

118

3,3

99

3,6

-19

0,3

68

4,9

65

4,9

-3

0

71

4,6

72

4,7

1

0,1

63

5,1

44

5,2

-19

0,1

117

4,2

101

4,3

-16

0,1

Природные ресурсы

119

2,3

102

3,0

-17

0,7

Культурные ресурсы

86

1,9

80

2,1

-6

0,2

Обучение и образование
Наличие
квалифицированного труда
Уровень благосклонности
к туризму

* Украина не включена в Отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма 2015 года.

Согласно Индексу конкурентоспособности путешествий и туризма
Украина в 2013 г. поднялась на 9 позиций по сравнению с 2011 г.
Положительная динамика наблюдается во многих группах показателей, таких
как: уровень здравоохранения и санитарии, уровень безопасности и защиты,
инфраструктура воздушного транспорта, наличие квалифицированного труда.
По показателю ценовой конкурентоспособности в туристической отрасли
Украина поднялась на 9 пунктов, при этом стоит заметить, что туристические
предложения в Украине на данный момент становятся значительно более
конкурентоспособными по цене благодаря снижению курса гривны по
отношению к иностранной валюте.
В

свою

очередь,

значительное

негативное

влияние

на

индекс

конкурентоспособности оказывают государственная политика и регулирование
сферы туризма, экологическая устойчивость, инфраструктура информационных
и коммуникационных технологий, уровень благосклонности к туризму.
В целом, можно сказать о позитивной динамике показателей индекса
туристической конкурентоспособности.
Таким образом, Украина имеет большой туристический потенциал и
возможность увеличить конкурентоспособность туристической отрасли. Для
этого необходима эффективная стратегия развития отрасли на национальном
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уровне, направленная на совершенствование государственной политики и
регулирование сферы туризма; повышение человеческого, культурного и
природного потенциала страны.
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf. –
Загл. с экрана.
УДК 339:65.012.12
Тучковська І. І., канд. екон. наук, доц.
кафедри «ІС у менеджменті»
Львівська комерційна академія,
м. Львів, Україна
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНОСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА
ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Поява у системі планів суб’єктів господарювання бізнес-плану пов’язана
зі зміною економічних умов їх функціонування. Для підприємництва, зокрема
торговельного, найхарактерніші плани та програми реалізації окремих угод.
У практиці господарювання, зокрема зарубіжній, такі плани отримали назву
бізнес-планів. Це зумовлює необхідність розроблення теоретичних засад їх
створення та адаптації зарубіжного досвіду бізнес-планування до умов
економіки України.
Споживачі

впливають

на

інтереси

конкуруючих

торговельних

підприємств (ТП) за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що
приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її
асортименту, збільшення кількості і якості послуг, які споживаються,
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ускладненню опосередкованих зв’язків між суб’єктами ринкових відносин.
Тому на ТП бурхливо протікає процес вдосконалення форм і методів роботи.
Складність сучасної економічної ситуації, відсутність чітких орієнтирів в
розвитку підприємств і організацій, нестабільність фінансових і господарських
відносин ставлять сьогоднішнього підприємця в залежність від ряду тих, що
важко піддаються аналізу і контролю чинників.
Відмова

від

планових

форм

господарювання,

централізованого

управління економікою, планового встановлення цін на продукцію і споживані
ресурси ставить перед сучасним підприємцем абсолютно незнайомий йому круг
завдань, від якості рішення яких значною мірою залежить фінансовоекономічний стан ТП, його конкурентоспроможність, можливість динамічного
розвитку. В коло цих завдань входять: виробнича і цінова політика, маркетинг і
збут, питання стратегічного управління і планування, фінансування і
кредитування поточних витрат і капітальних проектів. Саме, стратегія
формулює головні цілі і основні шляхи їх досягнення таким чином, що
підприємство отримує єдине направлення дій. Виходячи із цього, стратегічне
планування є тим засобом, за допомогою якого підприємство має реальну
можливість підвищити свої шанси на успіх.
Найбільше відповідає вимогам і здатна до вирішення широкого кола
актуальних завдань комплексна економічна модель функціонування і розвитку
підприємства, іменована бізнес-планом. З метою збільшення об’єму прибутку,
рентабельності своєї роботи ТП повинне постійно розробляти проекти, які
передбачають вкладення фінансових ресурсів в створення нових технологій,
організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих платежів і
устаткування для випуску конкурентоздатних товарів на внутрішньому і
зовнішньому ринках, будівництво філіалів і цехів, наближеним до джерел
сировини і ринку збуту. Кожний з цих проектів повинен бути заснований на
бізнес-плані від ідеї до розрахунку конкретної суми прибутку, яка буде
отримана від його реалізації.
Найактивніше бізнес-план використовується при пошуку інвесторів:
нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень. Допомагає бізнес-план
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крупним підприємцям і фірмам, які збираються розширити справу, купивши
пакет акцій існуючої фірми або організувавши нову організаційно-виробничу
структуру. Таким чином, бізнес-план є програмою, яка описує економікоорганізаційну сторону проекту, реалізація якого повинна принести прибуток
підприємству- інвесторові.
Одним з головних питань є методика складання бізнес-планів, необхідних
для вирішення питань, пов’язаних з обґрунтуванням перспектив розвитку
підприємств і організацій, можливості отримання банківських кредитів,
здійснення

структурної

перебудови

виробництва,

створення

умов

для

організації ефективнішої і рентабельнішої роботи. Бізнес-план дозволяє
обкреслити коло проблем, з якими зіткнеться підприємець при реалізації своїх
цілей в мінливому, невизначеному, конкурентному середовищі, сформувати і
забезпечити шляхи вирішення цих проблем. За сучасних умов господарювання
планування практично є робочим інструментом, що використовується в усіх
сферах підприємництва.
Суть планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всього
підприємства і кожного підрозділу окремо на встановлений період часу;
визначенні

маркетингових

завдань, засобів

їх

досягнення, термінів і

послідовності реалізації; виявленні матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань. Таким чином,
значення планування як функції управління полягає в прагненні завчасно
врахувати всі внутрішні і зовнішні чинники, що забезпечують сприятливі умови
для нормального функціонування і розвитку підприємств.
Література:
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Останнім часом у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі з проблем
розвитку економіки широко досліджуються питання якісних змін, що склались
у господарському середовищі країн. При цьому ключовою категорією цих
досліджень стає «інтенсивний розвиток». Згідно Вікіпедії інтенсивні фактори
економічного розвитку визначаються удосконаленням та підвищенням якості
систем управління, технологій, використанням інновацій, модернізацією
виробництва та підвищенням якості людського капіталу. Одним з таких
факторів

для

національної

економіки

стає

модернізація

структури

внутрішньорегіонального простору, яка полягає у переході від жорстких
суспільно-господарчих структур до гнучких, сітьових структур, які мають
значний потенціал адаптації до сучасних викликів.
В цілому появу внутрішньорегіональних структур вчені пояснюють
двома напрямками сучасної економічної науки – теорією контрактів та теорією
економічної політики [1, с. 122]. Так, у відповідності з теорією контрактів
територіальні економічні системи, як масштабні просторові суб’єкти ринкових
зв’язків, зацікавлені у підвищенні своєї конкурентоспроможності. Тому для
створення нових конкурентних переваг та зниження витрат вони прагнуть
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удосконалювати свою внутрішню структуру, знаходити та підкріплювати у
своєму внутрішньому середовищі зони перспективного зростання. Отримані
конкурентні переваги реалізуються у контрактах, які укладаються регіоном із
суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища. Теорія економічної
політики полягає у тому, що при виділенні субрегіональних структур у просторі
будь-якого регіону необхідно враховувати роль інституту влади, тобто
потенціал економічної політики держави.
Історія

структуризації

внутрішнього

середовища

територіальних

економічних систем України почалася з 90-х рр. ХХ ст., коли виникли перші
локалізації, або спеціальні (вільні) економічні зони у деяких приграничних
регіонах та території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності. Поява подібних способів локалізації відбулася
внаслідок еволюції у господарському просторі пострадянських країн, яка
полягає у децентралізації влади, у зміні так званої стратегії «розширення» на
стратегію «зосередження» [1, с. 122; 2, с. 90–91]. Зокрема, стратегія
«зосередження» дає можливість сконцентрувати зусилля на прирощенні
внутрішнього потенціалу території як цілісної системи зі своїми структурою,
функціями, зв’язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами
життя населення.
Початок 2000-х рр. характеризувався формуванням таких достатньо
складних структурних утворень, як субрегіональні економічні системи. Цьому
сприяло переплетіння процесів диференціації та інтеграції економічних
відносин. Виникнення субрегіональних систем з одного боку означає
поглиблення диференціації внутрішнього середовища економічної системи
регіону, а з іншого – створює нові можливості для інтеграційної взаємодії на
різних рівнях з метою підвищення ефективності відтворювальних процесів
[2, с. 88–89]. Так, в даний час виділяють декілька типів субрегіональних
структур в залежності від того, кому належить ініціатива їх утворення
(органам місцевого самоврядування, органам державної влади, а також на
основі

зустрічних

ініціатив

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування) [3]. У нашій країні об’єднання першого типу представлено
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асоціаціями міст і територіальних громад, взаємодією муніципалітетів в межах
угод, контрактів (Асоціація міст і територіальних громад «Регіональна
агломерація «Дрогобиччина»); другий тип – міжтериторіальними об’єднаннями
«програмного управління» (Програми комплексного розвитку Українського
Придунав’я); об’єднання третього типу – агломерації та кластери, створені за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USАID) у рамках проекту
«Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (Таврійський
субрегіон; субрегіон «Дніпро-Бузька золота дельта»; Одеський субрегіон;
Придунайський

субрегіон;

Центрально-Луганський

субрегіон;

Північно-

Західний субрегіон або субрегіон «Інноваційний Донбас»; ЦентральноВолинський субрегіон) [4].
Перший досвід функціонування зазначених структур свідчить, що
механізм вбудовування субрегіонального рівня в ієрархію територіальних
соціально-економічних систем потребує удосконалення. Водночас подібний
шлях оптимізації взаємодії державних та муніципальних рівнів спроможний
забезпечити очікувані результати щодо розвитку регіональної, отже й
національної економіки. Субрегіон є достатньо специфічним утворенням з
точки зору управління, оскільки в процесі його функціонування переплітаються
три рівня інтересів: муніципалітету, регіону і, власне, самого субрегіону. Саме
із субрегіональним рівнем взаємодіють більшість компаній, що відносяться до
дрібного та середнього бізнесу, а також локальні підрозділи компаній
національного та транснаціонального рівнів. Від ефективності організації цієї
взаємодії прямо залежить якість виконання державними органами влади своїх
функцій щодо забезпечення максимально високого рівня життя населення та
найбільш привабливих моделей бізнесу.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
Досліджуючи практику провідних країн й країн, що розвиваються можна
сформувати

заходи

ефективної

реалізації

програми

реформування

інфраструктури регіону, котрі ґрунтувалися б на урахуванні особливостей
регіону, ґрунтовному аналізі вибору форми передачі державної власності, а
також оцінки витрат та наслідків проведення реформування регіональної
інфраструктури країни.
У багатьох сегментах транспортного сектору: залізниці, автоперевезення,
порти, авіалінії, міжміські перевезення – тиск між- та внутрішньо-модальної
конкуренції виправдовує істотна лібералізація й приватизація в більшості країн.
Це складно для регуляторів і постачальників послуг передбачити ефективність,
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чутливих до ринку вертикальних відносини й комбінації логістичних ролей
серед залізничного транспорту, автоперевезень, перевезень на баржі, портової
діяльності, авіаліній, складів, і т. ін. Але досвід як розвинених індустріальних
економік, так і економік, що розвиваються підтверджує те, що пророкує теорія:
децентралізоване, орієнтоване на ринок управління, викликані ринком стимули
– це самий вірний спосіб досягти ефективних, інноваційних рішень щодо
потреб цих транспортних засобів.
Важливо, однак, розрізнити транспортні послуги – які є взагалі
конкурентоспроможними або конкуруючими – і транспорт – у якого можуть
бути природні монополістичні особливості. Для залізничної платформи,
основної й доступної інфраструктури порту, і частини засобів аеропорту –
монополія неминуча бо залучений істотний амортизований капітал, суспільне
регулювання є істотним.
Реструктурування електромереж й приватизація більш проблематичні в
економічних системах розвитку й переходу. У більшості з них ціни на
електромережі історично були низькі, і їхня перебудова за основними
витратами була відвернена політичними діячами (спроби влади країн підняти
тариф під час серйозних нестач привели до бунту). Приватні учасники, що
зіткнулися з істотними капіталовкладеннями, природно намагалися б щоб
майбутні ціни забезпечили відповідний дохід. Нова модель, здійснена
правильно, пропонує занадто великі пільги, щоб їх проігнорувати як для
держави, операторів, так і споживачів. Однак, це не повинно переслідуватися в
певній країні або промисловості, ретельно не оцінюючи її інституціональні й
структурні передумови, і без явної уваги до проблем, що їх викликали.
Первинна позитивна сторона роз’єднання то, що воно розбудовує конкуренцію,
гарантуючи, що фірми надають свої послуги за ефективними цінами.
Розєєднання, імовірно, буде особливо привабливо, коли розмір ринку й
щільність дозволять багатьом операторам функціонувати, забезпечуючи
активну й потенційну конкуренцію[1].
Але в багатьох країнах, що розвиваються ринки є занадто малими, щоб
зєявилася істотна конкуренція. Крім того, забезпечення багатьох інноваційних,
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чуйних

до

ринку

інфраструктуру.

сервісних
У

послуг

незв’язаних

вимагає

інвестицій

системах

у

фізичну

постачальникам

конкурентоспроможних заключних послуг може бути складно скоординуватися
з монополістичними власниками мереж інфраструктури, якщо їх стимули для
інвестицій не перебувають у гармонії. Все-таки обставини в більшості
економіках, що розвиваються абсолютно протилежні. Ці країни вимагають
істотних нових інвестицій в інфраструктуру, або тому що їхні мережі
слаборозвинені або тому що вони не були відповідно підтримані або
модернізовані (або те й ін.).
Перш, ніж державна власність витісниться іншою власністю, важливо
оцінити властивості й вимоги запропонованої альтернативи, приймаючи до
уваги особливості сектору (його основні економічні ознаки й технологічні
умови виробництва) і економічні, інституційні, соціальні, і політичні
особливості країни.
При проведенні оцінки реформ слід сказати, що ніякий публічний
порядок не може бути виправданий на просто економічних підставах, якщо
населення країни вважає результати несправедливими. У такий спосіб слід
оцінити наслідки реформ особливо їх вплив на основні послуги для слабо
забезпечених домашніх господарств і інших, що перебувають у невигідному
становищі. У країнах і секторах, у більшій частині ці реформи значно
поліпшили роботу інфраструктури. Інвестиції і якість обслуговування
збільшилися, продуктивність і рентабельність підвищилися. Ціни стали більш
близько вирівняними до основних витрат. І послуги стали більш чуйними до
споживача й діловим потребам і до можливостей інновацій.
У багатьох розвинених індустріальних економічних системах зміни
пов’язані з реформуванням ґрунтувалися на попередніх інструкціях і
зменшували негарантоване урядове вторгнення. На відміну від цього, майже в
кожній

економіці,

що

розвивається,

відсутній

регулюючий

механізм

приватизації послуг. Регулювання, яке забезпечує обов’язкову охорону
інтересів і інвесторів і клієнтів–- особливо, коли економічні шоки створюють
політичний тиск, щоб перемістити рівновагу серед конкуруючих сил й
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зацікавлених груп – надто важливо для залучення довгострокового приватного
капіталу, повинно було забезпечити адекватне, надійне надання послуг
інфраструктури. Успішна реформа вимагає регулювання, яке роз’яснює права
власності, гарантує приватним інвесторам, що їх вкладені інвестиції не
зазнають регулюючого опортунізму [1].
Регулювання, що дозволяє підвищити добробут, полегшити інвестування,
інновації повинне бути сумісним з особливостями країни – особливо її
розміром, технічною експертизою, ревізією технологій, фінансовими умовами й
ефективністю системи оподатковування, і економічними особливостями її
промисловості. У такий спосіб це є часто дорогим для економічних систем, щоб
спробувати копіювати досвід регулювання у розвинених індустріальних країн.
Література:
1. Reforming Infrastructure Privatization, Regulation, and Competition (2004)The
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, NW
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УДК 330.341.1
Фролова З. В., канд. техн. наук, доц.,
Приазовский государственный технический университет,
г. Мариуполь, Украина
АКТИВИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ
В современных условиях трансфер технологий является необходимым
элементом инновационного развития любого производства, а коммерческая
реализация технологий является элементом сложной системы научнотехнического

сотрудничества.

По

данным

Инвестиционного

центра

интеллектуальной собственности, порядка 60 % всех изобретений поступает от
госбюджетных организаций, тогда как заинтересованность бизнеса в научном
продукте оценивается всего на уровне 1–2 % [1,2].
Согласно данным ИЦИС, с 1992 по 2015 г. в Украине зарегистрировано
свыше 220 тыс. патентов. На один миллион жителей приходится более 2 тысяч
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изобретений. Однако статистика внедрения изобретений показывает, что
реальностью становятся единицы разработок. Эксперты ИЦИС отмечают, что
большая

часть

изобретений

регистрируется

либо

авторами,

то

есть

физическими лицами, либо неприбыльными организациями, например, научноисследовательскими институтами и вузами. Соответственно финансовые
ресурсы, которые нужны на реализацию проектов, существенно ограничены
[2, 3].
Если анализировать зарубежный опыт в этой области, то видно, что
структуры,

занимающиеся

коммерциализацией

научных

исследований,

создаются при университетах. И это естественно, так как основные научные
исследования на Западе проводятся учеными в лабораториях университетов.
Эти структуры оказывают консультационные услуги ученым, способствуют
привлечению инвестиций со стороны бизнес-организаций, а также проводят
тематические тренинги, семинары, учебные курсы по промышленному
освоению

научных

разработок.

Все

это

очень

помогает

ученым

и

исследователям приобретать необходимые знания для успешного внедрения
своих изобретений. Очень часто университетские консультационные структуры
реорганизуются в самостоятельные учебные организации и проводят обучение
в области инновационного менеджмента и трансфера технологий. В таких
учебных

структурах

используются

разнообразные

формы

обучения:

дистанционное обучение, очные тренинги, краткосрочные курсы, семинары,
вебинары и пр. Учебные мероприятия рассчитаны на слушателей с разным
начальным уровнем подготовки, что дает им возможность планировать свое
обучение в соответствии со своими возможностями и потребностями [3].
В Украине в советские времена все основные научно-технические
разработки проводились в закрытых НИИ и финансировались министерством
обороны. Проблемы внедрения разработок ученых не беспокоили. В настоящее
время

те отдельные организации,

которые

еще

занимаются

научной

деятельностью, понимают, что их открытия и разработки (как нынешние, так и
оставшиеся со времен СССР) никто, кроме самих разработчиков, не будет
«проталкивать» в производство. И вот тут возникает самая большая проблема –
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ученые и специалисты просто не знают, как грамотно это сделать. В советские
времена этому их никто не учил, и в настоящее время такой системы обучения
не существует, несмотря на крайнюю в ней необходимость. Те же
образовательные мероприятия по теме инновационного менеджмента и
трансфера технологий, которые проводятся некоторыми университетами и
госструктурами, малоэффективны и не имеют систематического характера.
Учиться же этому за рубежом весьма проблематично как по финансовым
причинам, так и по причинам языкового барьера. Кроме того, такое обучение не
учитывает особенностей национальной нормативно-правовой базы и не
знакомит с лучшим отечественным опытом в этом вопросе [3, 4]. Тогда, как
показывает анализ, из трех основных составляющих бизнеса, основанного на
инновационных технологиях: финансов, менеджмента и технологий, успех все
больше зависит от правильно организованного менеджмента.
Все более очевидным становится то, что в условиях жесткой конкуренции
на мировом рынке добиться результата в инновационном бизнесе можно только
путем целенаправленного объединения усилий:
– владельцев интеллектуальной собственности
– (идей, новых технологий, продукции, материалов);
– ведущих специалистов из разных областей знаний;
– промышленных компаний;
– инвестирующих организаций;
– специализированных трансфертных фирм.
Таким образом, для успешной активизации трансфера технологий в
Украине, являющегося залогом эффективного инновационного развития, как
отдельных предприятий, так и всей экономики в целом, необходимо
формирование механизмов трансфера технологий из НИИ и ВУЗов. Для этого
требуются

программы

коммерциализации

по

стратегическому

инноваций,

развитию

планированию

инфраструктуры

процессов
поддержки

деятельности ученых по коммерциализации и передаче технологий, которые
должны создаваться при активном законодательном и финансовом участии
государственных структур.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ ТА ЙОГО
ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
На сьогоднішній день туризм – це одна з найбільш привабливих і
перспективних галузей економіки. У світі велика увага приділяється розвитку
туризму. І це не випадково, так як ця галузь приносить високі доходи. Туризм в
світі посідає третє місце за валютними надходженнями.
Дослідники у сфері туризму Хунцікер і Кранф в 1924 р. дали таке
визначення туризму: – «Туризм є сукупністю умов і відносин економічних,
соціальних, культурних, що відбуваються у зв’язку з переміщенням людей з
місця постійного проживання, якщо це переміщення не викликано причинами,
пов’язаними з пошуками постійного або тимчасового заробітку». Таке
визначення є загальноприйнятим і в даний час.
Згідно з рішенням М. Фігоролли, з цього визначення випливає наступне,
більш тісно пов’язане з економікою. «Туризм – це діяльність, яка передбачає
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переміщення осіб, пов’язане з витратою доходів, метою якого є використання
пропозиції послуг з відпочинку та розваг підприємств, в які вкладено певні
кошти для отримання прибутку».
Індустрія туризму, як сфера господарської діяльності, є дуже складною
системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки
країни в цілому, тому що відповідно до економічної теорії ні одна система не
функціонує у вакуумі, а перебуває в сильно диференційованому економічному
середовищі.
Одним із перспективних видів туризму можна вважати спелеотуризм.
Спелеотуризм – це спеціальні категорійні туристські походи, що
передбачають проходження маршрутів по печерах і карстових порожнинах під
землею.
В Україні існує достатня кількість спелеологічних ресурсів для розвитку
цього напрямку туризму.
Найбільш популярним місцем для спелеотуризму в Україну є Кримські
гори. Тут розташовано більше восьмисот печер. Чотири печери в Криму –
обладнані і пристосовані для масових відвідувань. Це «Мармурова» (одна з п–
яти найкрасивіших печер планети), у Європі «Червона печера» (17 км), печера
«Еміне-Баїр-Хосар», на плато Чатир-Дагу, і «Трьохглазка», розташована на
плато Ай-Петрі.
Слід назвати також Оптимістичну печеру (Тернопільська область, селище
Королівка Борщевського району), яка була відкрита в 1966 р. Львівськими
спелеологами і по теперішній час досліджується ними. Зараз Оптимістична
складається з 10 районів, які відрізняються один від одного морфологією ходів,
кольором і структурою гіпсу, кількістю кристалів, їх розмірами, формою,
відтінком.
У Закарпатті є понад десяти вертикальних і горизонтальних печер, але
лише кілька з них пристосовані для відвідування туристами.
Найбільш відомими і відвідуваними на сьогоднішній день є печери
Тячівського району. Багатьом зацікавленим пропонують відвідати печери
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Закарпаття. Найбільш відомими є печера «Дружба» (біля с. Мала Уголька) і
Молочний камінь (на р. Велика Уголька).
В Україні починає розвиватися лікування у соляних печерах.
Перебування в соляній печері (галокамере – спеціальне приміщення з
дизайном, що імітує природну соляну печеру та використовується для
лікування, спелеокімната) дозволяє в короткий термін і з найменшими
зусиллями лікувати такі хвороби, як астма, бронхіт, невроз, захворювання
серця, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, алергологічна
захворювання, дерматози тощо. Така печера є в санаторії «Перлина Карпат». У
місті Соледар Донецької області знаходиться санаторій «Соляна Симфонія», де
спелеовідділення розташоване під землею, в товщі соляного пласту. В селищі
Солотвино Тячевського району Закарпаття також йдеться видобування солі, у
підземних таборах на сьогодні розташовуються відділення алергологічних
клінік, а соляні озера стали популярним місцем відпочинку та оздоровлення.
В Україні діє Українська Спелеологічна Асоціація, яка діє з 1992 р. і є
членом Міжнародного Спелеологічного Союзу (UIS – Union International of
Speleology. Асоціація є добровільним громадським формуванням, яке об’єднує
на основі єдності спелеологічних та інших інтересів громадян України,
іноземних громадян та осіб без громадянства, які здійснюють чи мають на меті
безпосередньо здійснювати або підтримувати ініціативну діяльність по
розвідуванню, вивченню, рекреаційно-спортивному й іншому раціональному
використанню та охороні печерних ресурсів – спелеологію, задля спільної
реалізації і захисту названими особами їхніх індивідуальних і колективних прав
та свобод, задоволення і захисту їхніх охоронюваних законом економічних,
соціальних, правових, національно-культурних, творчих, спортивних та інших
спільних інтересів, а також задля поєднання зусиль, спрямованих на досягнення
мети та реалізацію основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим
Статутом.
На сьогодні в Україні приділяється не достатньо уваги до природних
ресурсів і можливостей, які вони нам надають. При розумному використанні
туристичні ресурси, в т. ч. і спелеоресурси, зможуть підняти економіку
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України, забезпечити достатню кількість робочих місць для місцевого
населення,

покращити

інфраструктуру,

сприяти

залученню

іноземних

інвестицій в країну.
УДК 331.556
Чуприна О. О., канд. з держ. упр., доц.
кафедри маркетингу,
Донецький державний університет управління,
м. Маріуполь, Україна
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Сьогодні державам не уникнути міграційних процесів. І актуальним для
будь-якої країни є вплив на міграцію по тих напрямках, які відповідають
нормам дотримання прав людини і дають найкращі результати з точки зору
соціальних і економічних умов, як для мігрантів, так і для суспільства
приймаючої країни.
Аналіз закордонного досвіду свідчить про те, що управління легальною
міграцією і боротьба з її нелегальними формами є важливим завданням.
Стратегія його розв’язання передбачає реалізацію комплексу заходів,
який спрямований на інтеграцію іноземців у суспільне життя, і ґрунтується на
визнанні того, що інтеграційні процеси здійснюються у зустрічних напрямках.
Ядром цієї стратегії довгі роки було переконання, що багато міграційних
проблем, з якими стикаються уряди європейських країн, повинні вирішуватися
шляхом послідовних кр. у різних областях, зокрема, таких, як економіка,
надання політичного притулку, ліквідація різниць у правових режимах або
репатріація [1, с. 7].
У даний час такий підхід більш не прийнятний. Це обумовлено тим, що
нестача стратегічної компоненти в сучасній схемі управління міграцією в
недалекому майбутньому може обернутися серйозними проблемами. Стратегія
управління повинна бути єдиною і довготривалою. Необхідні заходи слід
застосовувати в комплексі, в іншому випадку розпочаті кроки в одній області
приведуть до створення нових проблем в іншій.
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Безумовно, регулювання міграційних процесів має здійснюватись
системно, тобто у відповідності до заздалегідь прийнятої стратегії –
«документу, який закріплює перелік довгострокових дій, які позитивно
сприймає більшість населення, для досягнення публічно обговорених і
сприйнятих суспільством цілей. Вона має спиратись на наявний у країни
потенціал й ураховувати тенденції його розвитку у світлі глобальних
трансформаційних процесів» [2, с. 18].
Тому,

з

метою

підвищення

ефективності

концепції

управління

міграційними процесами представляється доцільним формування стратегії
державної міграційної політики, підґрунтям якої є сучасні тенденції розвитку
міграційних процесів, яка має відповідати тенденціям та цілям соціальноекономічного і демографічного розвитку країни на довготривалу перспективу.
Слід зазначити, що саме стратегічний підхід, в основі якого є формування
і реалізація стратегії, здатен систематизувати і конкретизувати законодавчі,
нормативні та ін засади регулювання міграційних процесів, сформулювати
механізми реалізації, і разом з іншими державними стратегічними документами
є основою для подальшого розвитку законодавчої і нормативної бази в цій
сфері.
Необхідно звернути увагу, що стратегія управління потрібна не тільки
для регулювання потоків мігрантів та їх інтеграції в суспільство країни
перебування. Сьогодні предметом управління є глобальний міграційний процес,
який включає ряд органів, учасників та окремих осіб, таких як туристичні бюро,
транспортні компанії, юридичні і консалтингові фірми, неурядові організації
тощо.
При цьому система концептуальних положень управлінської стратегії має
бути спрямована на:
– комплексне досягнення економічних і соціальних цілей розвитку
територій;
– використання потенціалу трудової міграції для розвитку економіки
країни;
– ефективний територіальний поділ праці, міжрегіональну інтеграцію;
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– здійснення ефективної міграційної політики; використання переваг
прикордонних регіонів щодо транскордонного і прикордонного
співробітництва.
Необхідно зазначити, що стратегія має складатись з аналітичної та
безпосередньо стратегічної частин. У першій доцільно сформулювати системну
соціально-економічну проблему, що вирішується стратегією. Стратегічна
частина окреслює ключові стратегічні цілі, основні стратегічні пріоритети,
визначає напрямки, механізми і можливі варіанти вирішення проблеми, містить
формулювання ключових заходів щодо практичного впровадження стратегії.
Стратегія має ґрунтуватись на тому, що Україна є країною з постійним
переміщенням населення. Серед основних стратегічних напрямів слід
відзначити наступні:
– розширення можливостей легального працевлаштування українських
громадян за кордоном;
– протидія нелегальній міграції;
– забезпечення соціальної захищеності українських громадян в
країнах-реципієнтах;
– стимулювання

інвестування

зароблених

мігрантами коштів у

економіку України;
– пом’якшення дії факторів, які стимулюють виїзд на роботу за кордон;
імміграційна політика.
Серед загальних цілей формування міграційної стратегії слід виокремити
такі:
– визначення напрямів міграційної політики;
– з’ясування в ході обговорень і обміну інформацією найімовірніших
дій державних, громадських і приватних організацій у сфері
міграційної політики;
– сприяння суб’єктам економічної політики в прийнятті ними
конкретних рішень, що дозволяють підвищити цілеспрямованість та
координованість дій.
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У процесі зміни соціально-економічної, політичної ситуації в країні
(світі) і враховуючи результативність здійснюваних заходів, у розроблену
стратегію вносять корективи, які спрямовані на усунення нових викликів та
забезпечення максимального використання наявних можливостей. Варто
відзначити, що стратегія має стати основоположним документом під час
розробки та реалізації програм за окремими напрямами міграційної політики і
соціально-економічного розвитку країни.
Результатом реалізації стратегії має стати затвердження в Україні
стратегічної міграційної моделі, спрямованої на соціально-економічний
розвиток країни, підвищення ефективності використання її інтелектуального
потенціалу.
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РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ТА
ОПЛАТИ ПРАЦІ
Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є
найважливішим

економічним

ресурсом

підприємства,

джерелом

його

прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. У наш час дуже важливим
є дослідження впливу мотивації на продуктивність праці робітників, а також
аналіз внутрішнього бажання людини діяти певним чином для задоволення
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своїх потреб. Мотивація праці працівників у сьогоднішніх ринкових умовах є
однією з найактуальніших проблем [1; 128].
Метою є аналіз шляхів удосконалення операційних процесів в управлінні
організацією за допомогою впровадження інформаційних технологій та
інформаційних систем безпосередньо в управлінську діяльність підприємства.
Розглянути складності, проблеми, стратегію впровадження та використання
способів ефективного збору, систематизації та аналізу інформації, необхідної
для прийняття управлінських рішень [3; 86].
Дослідженню питання управління персоналом та побудови систем оплати
праці і мотивації присвячено роботи таких науковців і практиків: І. Бутенко,
Л. Лавриненко, Т. Мазило, Х. Мехран , Л. Моліно, А. Полякової, Д. Потапова,
П. Пузирьової, С. Роббінса, С. Стрехової, Ж. Стюкера, Л. Шірінян та ін.
Об’єктом дослідження є теоретичні засади оплати праці працівників на
підприємстві.
Предмет дослідження – мотиваційна складова у формах та системах
оплати праці працівників.
Під системою оплати праці слід розуміти чинний на підприємстві
організаційно-економічний механізм взаємозв’язку між показниками, що
характеризують міру (норму) праці й міру її оплати відповідно до практично
досягнутих результатів праці, (відносно норми), тарифних умов оплати праці та
погодженою між працівником і роботодавцем ціною на послуги робочої сили.
[3].
Провідна роль у процесі мотивації належить потребам людини, які в
«укрупненному» вигляді можуть розглядатися як сукупність трьох основних
груп: матеріальних, трудових і статусних. Тому мотивацію доцільно поділяти
на матеріальну і нематеріальну. Матеріальна мотивація – це найбільш
очевидний спосіб винагороди працівників. Вона є системою матеріальних
стимулів праці, метою якої є забезпечення співвідношення заробітної плати
працівників із кількістю та якістю праці.
Прагнення

людини

до

поліпшення

свого

добробуту

зумовлює

необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості,
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якості

та

результативності

праці.

Особливо

актуальною

є

проблема

матеріальної мотивації для країн із ринковою економікою, до яких належить і
Україна. Це зумовлено, принаймні, двома причинами:
– низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та
диференціації;
– необхідністю становлення нових за змістом форм і методів
матеріального стимулювання.
Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить
заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. По-перше,
вищий рівень заробітної плати (проти середньоринкового її значення) сприяє
зниженню плинності кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного
трудового колективу. У разі зниження плинності персоналу роботодавець має
можливість скоротити витрати на його найм і навчання, спрямувавши
вивільнені кошти на розвиток виробництва, що, у свою чергу, забезпечить
підвищення

конкурентоспроможності

продукції.

По-друге,

проведення

політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на ринку праці найбільш
підготовлених, досвідчених, ініціативних, орієнтованих на успіх працівників,
продуктивність праці яких потенційно вища за середній рівень.
Слід зазначити, що сьогодні заслуговують на увагу сучасні системи
мотивації персоналу, що застосовуються в західних фірмах, а саме матеріальні
винагороди:
– ставка заробітної плати;
– додаткові виплати;
– участь в акціонерному капіталі;
– медичне обслуговування;
– страхування;
– відпочинок за містом. [1]
Не менш важливе значення відіграє нематеріальна мотивація. На
підприємствах доцільно використовувати такі методи нематеріальної мотивації
персоналу:
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– постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних
цілей;
– систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей;
– залучення працівників до різних програм навчання і підвищення
кваліфікації;
– створення якомога прозорішої системи оцінки й оплати їх праці;
– делегування працівникам управлінських повноважень;
– підвищення персональної відповідальності кожного працівника з
наданням права вибору методів вирішення поставлених завдань;
– публічне визнання успіхів працівників у роботі, підтвердження їх
цінності для підприємства різними доступними для керівництва
способами.
Отже, система мотивації на рівні підприємства має базуватися на певних
вимогах, а саме:
– надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового
просування за критерієм результативності праці;
– узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання
особистого внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий
розподіл доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності
праці;
– створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та
добробуту всіх працівників;
– підтримування в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в
реалізації загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між
керівниками та робітниками.
Література:
1. Лебедєва А. В. Формування системи мотивації праці на підприємстві /
А. В. Лебедєва // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – С. 127–129.
2. Собчук А. С. Мотиваційна складова у формах і системах оплати праці
працівників / А. С. Собчук // Управління розвитком. – 2014. – № 3. – С. 114–
116.
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Л. І. Гур’янова // Економіка і менеджмент культури . – 2013. – № 1. – С. 85–88.
УДК 332.1:330.534.4
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ
ПРОЦЕСОМ
Підвищення ефективності державного управління на кожному етапі
його розвитку, за кожним з його напрямів є одним із головних факторів, що
визначають рівень ефективності суспільного виробництва. Тому сьогодні
найважливіше соціальне завдання – забезпечити посилення управлінського
впливу шляхом постійного вдосконалення його форм і методів, що потребує
ґрунтовних досліджень станів і властивостей відповідних об’єктів та суб’єктів
управління, механізмів їх функціонування
Питання

дослідження

механізмів

управління

протягом

останніх

десятиліть перебувають у сфері наукових інтересів багатьох учених, таких як В.
Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Афанасьєв, В. Бакуменко, Є. Григоніс, Л. Григорян,
Н. Єсипчук, В. Князєв, М. Корецький, О. Коротич, М. Круглов, П. Надолішній,
Н. Нижник, О. Оболенський, Г. Одінцова, Ю. Тихомиров, Л. Юзьков та ін. [2].
Практика

державного

управління

неможлива

без

осмислення

теоретичних засад механізмів державного управління. Без розкриття категорії
«механізм державного управління» неможливо вирішити проблему підвищення
його ефективності. Механізм державного управління – це механізм як система,
призначена для практичного здійснення державного управління та досягнення
поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти
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впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, нормативним та
інформаційним забезпеченням.
Розглядаючи структуру механізму державного управління Р. Рудніцька
наголошує, що «у механізмі державного управління можна виділити такі
головні елементи: методи, важелі, інструменти, політика, правове, нормативне
та інформаційне забезпечення» [4].
Ми погоджуємося із трактуванням структури механізму державного
управління, запропонованим Р. Рудніцькою, і можемо лише додати, що склад
механізму державного управління визначеною сферою суcпільного розвитку
змінюватиметься, залежно від особливостей тієї чи іншої сфери.
Структура механізму державного управління свідчить не тільки про
необхідний склад його компонентів, але й логіку формування. З урахуванням
того,

що

кожний

із

методифункціонування,

компонентів,
впливає

на

маючи
одну

своє
із

призначення,

суттєвих

зміст,

характеристик

управлінського процесу, тобто має відносний пріоритет, то їх оптимальне
поєднання забезпечує формування ефективних управлінських рішень, їх
реалізацію

та

активізацію

властивостей

суб’єкта

управління

щодо

саморозвитку.
Отже,

формування

механізму

управління

виступає

як

головна

передумова підвищення ефективності управлінського процесу. Враховуючите,
що компоненти структури механізму управління є лише складовою механізму
як системи, то проблемне поле подальших наукових розвідок у цій сфері має
становити

формулювання

моделі

комплексного

механізму

державного

управління, конкретизація методів та визначення інструментів, застосування
яких впливає на підвищення ефективності діяльності органів публічної влади.
Література:
1. Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління (Опорний
конспект лекцій до навчальної дисципліни) : навч. посіб. / П. Надолішній. –
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 126 c.
2. Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного
управління та державного регулювання / Л. Приходченко // Актуальні
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3. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність і зміст /
Р. М. Рудніцька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д-р. екон. наук,
проф. М. Д. Лесечка, канд. екон. наук, доц. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ
НАДУ, 2005. – 28 с.
4. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління //
Демократичне врядування : наук. вісн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik fail/O_Fedorchak.pdf. – Назва з
екрана.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ
РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Пріоритет (лат. Prior – перший, старший) – це поняття, що показує
важливість, першість. Пріоритет розвитку визначає порядок виконання дій в
часі. Відповідно, стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства –
порядок дій на певний проміжок часу (30–50 р.), який приведе лісове
господарство до стратегічного бачення майбутнього розвитку господарства.
Лісове господарство є такою галуззю, де важко складати точний порядок
дій. Це пояснюється великою залежністю від умов місця і часу, а також
зумовлюється складністю об’єкта, різноманіттям лісів, тривалим терміном їх
відтворення. Тому особливо важливо правильно оцінити намічені принципові
відмінності в його системах, передбачати напрямок їх розвитку.
Визначаючи пріоритети, варто відповісти на такі запитання [1, с. 35]:
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– чи реалізація визначених пріоритетів приведе до досягнення
стратегічного бачення майбутнього розвитку лісового господарства?
– чи вірно визначена загальна кількість пріоритетів (для ґрунтовної
роботи за багатьма напрямами може не вистачити ресурсів)?
– чи достатньо чітко сформульовано пріоритети?
– чи можливо для кожного пріоритету визначити якийсь кількісний
індикатор, яким можна буде вимірювати поступ?
– чи не суперечать один одному певні пріоритети?
Алгоритм визначення стратегічних пріоритетів наведений на рис. 1.1.
Перший крок (теоретичний) полягає у зборі інформації про лісове
господарство. Інформація повинна бути чіткою та стислою. Основними
методами збору первинної інформації є опитування суб’єктів господарювання,
спостереження, експеримент, імітація (моделювання), а також інтернет як
сучасний метод збору первинної інформації.
Крок перший
(Теоретичний)
Крок другий
(Аналітичний)

Збір інформації про лісового господарства України,
визначення специфічних рис господарювання

Проведення загальногалузевого аналізу, SWOT-аналізу, виявлення
позитивних та негативних тенденцій розвитку лісового господарства

Крок третій
(Визначальний)

Визначення стратегічний цілей
Визначення стратегічних пріоритетів розвитку

Крок четвертий
(Заключний)

Розробка моделі реалізації стратегічних пріоритетів
розвитку

Рис.1.1. Алгоритм визначення стратегічних пріоритетів розвитку лісового
господарства
Другий крок (аналітичний) полягає у проведенні аналізу діяльності
лісового господарства, який включає:
– аналіз узагальнюючих показників діяльності лісового господарства
України за 5–10 р.;
– визначення тенденцій розвитку та потенціалу лісового господарства
України;
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– виявлення головних проблем галузі;
– аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ (SWOT-аналіз);
– визначення тенденцій розвитку світового ринку лісових ресурсів та
їх вплив на розвиток лісової господарства України.
Третій етап (визначальний) полягає у визначенні стратегічних цілей і
стратегічних

пріоритетів

розвитку.

Стратегічні

цілі

призначені

для

конкретизації пріоритетів. Формулювання стратегічних цілей мають бути
специфічними, чіткими і стислими.
Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України
мають відповідати певним вимогам:
– не суперечити світовим пріоритетам розвитку лісового господарства;
– враховувати особливості лісового господарства як первинного
сектора економіки;
– не суперечити економічним та природнім законам розвитку.
Пріоритетів не повинно бути багато (3–5). При визначенні пріоритетів
слід пам’ятати, що стратегія є вибором, тобто обираючи певний пріоритет, ми
автоматично від чогось відмовляємось. Саме тому пріоритетів не може бути
дуже багато. В умовах обмежених ресурсів на досягнення інших все одно не
вистачить коштів [1, с. 35]. У світовій практиці лісового господарства кількість
стратегічних пріоритетів розвитку варіює від 3 до 5; бути довгостроковими
(30–50 р.).
Основними

методами,

які

використовуються

при

визначені

стратегічних пріоритетів розвитку за Купчаком П. М. [2] є метод узгодження
інтересів, метод вирівнювання технологічних виробничих циклів (усунення
дисбалансів розвитку), метод маркетингових досліджень.
Отже, загальна структура визначення стратегічних пріоритетів
розвитку лісового господарства України наведена на рис. 1.2. Вона є основою
для визначення стратегії господарювання.
Четвертий крок – це головний і заключний етап, який полягає у
розробці моделі реалізації стратегічних пріоритетів розвитку.
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Стратегія розвитку лісового господарства
Стратегічна мета
Бачення майбутнього
Стратегічний
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Рис.1.2. Структура формування стратегічних пріоритетів розвитку
лісового господарства України
Слідуючи алгоритму, отримаємо стратегічні пріоритети розвитку, на
основі яких можна побудувати модель розвитку лісового господарства України.
Ліси вимагають вмілого поводження з ними. Лісові багатства повинні бути
примножені і передані наступним поколінням не в гіршому, а в кращому стані.
Література:
1.

Берданова О. Стратегічне планування : навч. посіб. / О. Берданова,

В. Вакуленко, В. Тертичка. – Київ ; Львів : ЗУКЦ, 2008. – 138 с.
2.

Купчак П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації

інтеграційних та глобалізаційних процесів : монографія / за ред. доктора
економічних наук, профа Л. В. Дейнеко. – Київ : Рада по вивч. прод. сил
України НАН України, 2009. – 152 с.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
На

будь-якому

підприємстві

всі

управлінські

рішення

повинні

прийматися з урахуванням даних, отриманих при проведенні маркетингових
досліджень. Це стосується, насамперед, і підприємств туристичної галузі.
Економічна криза змусила багато вітчизняних туристичних підприємств
переглянути методи організації і планування маркетингової діяльності, щоб
вижити в умовах кризи і конкуренції.
Маркетингові дослідження в туристичній галузі повинні забезпечувати
інформаційну базу для прийняття вірних управлінських рішень, а їх результати
– дозволяти виявити наступне:
– проблеми, що заважають ефективному веденню бізнесу;
– причини виникнення проблем та можливі шляхи їх вирішення;
– майбутні тенденції на туристичному ринку.
Маркетингові дослідження також повинні забезпечити основу для:
– бачення нових можливостей підприємства на ринку;
– визначення ефективних шляхи розвитку підприємства;
– зниження ймовірність ризику відповідно до ринкових змін.
Маркетингові дослідження, які зменшують ризик в процесі прийняття
рішень, в значній мірі визначають успіх функціонування туристського
підприємства.
Проведення маркетингових досліджень необхідно на всіх етапах
діяльності туристичні підприємства – від розробки продукту і його просування
до продажу і після продажного обслуговування.
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Туристичні підприємства можуть проводити два види досліджень:
– поточне маркетингові дослідження, проведене постійно з метою
виявлення всіх змін і тенденцій, що мають місце на туристичному
ринку (навіть незначні зміни в навколишньому фірму середовищі
можуть вплинути на результати управлінських рішень);
– маркетингові дослідження однієї певної ситуації (проблеми) з метою
перевірки припущення або аналізу змін на туристичному ринку.
Туристичне підприємство повинно здійснювати комплексні маркетингові
дослідження ринку з метою оцінки загальної ситуації, загроз і можливостей.
Туристичне підприємство може також виділити ресурси на проведення
маркетингового дослідження з якої-небудь однієї або декількох проблемних
ситуацій, що склалися в ході щоденного функціонування підприємства. Крім
того, туристичному підприємству слід системно досліджувати зовнішні і
внутрішні чинники впливу, вивчати ефективність рекламної кампанії, потенціал
ринку, тенденції в розвитку туристичного бізнесу.
Таким чином, менеджери туристичних підприємств можуть ефективно
планувати, здійснювати і контролювати свою діяльність за умови системних і
комплексних маркетингових досліджень.
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ
Готельно-ресторанний бізнес, як підгалузь туристичного бізнесу несе в
собі величезний потенціал для українського ринку, який здатний приносити
стійкий дохід у бюджет держави. Потягом останніх р. у світі, зокрема і в
Україні, активізувалися наукові дослідження з питань позиціонування
готельно-ресторанних підприємств.
Науковці відзначають, що на сучасному етапі розвитку ринкових
відносин серед підприємств готельно-ресторанного бізнесу відбуваються
кардинальні зміни, які відбулися останнім часом в економіці країни. Тому,
серед підприємств готельно-ресторанного бізнесу спостерігається сильна
конкуренція на споживчому ринку.
Базуючись на дослідженні: ринку, споживачів, конкурентів та внутрішній
аналіз підприємств, формується конкурентоспроможна позиція підприємства
на ринку послуг. Яка виступає підґрунтям для наступних дій у процесі
формування маркетингової стратегії. Позиціонування сприяє створенню
комплексу просування підприємства, яке забезпечує образ та відмінність від
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конкурентів. У загальному вигляді позиціонування виступає етапом створення
конкурентної стратегії підприємства на ринку.
Сьогодні в готельно-ресторанного бізнесу особливе значення набуває
інформаційне забезпечення підприємства як передумова його ефективного
функціонування. Ефективним засобом є застосування бізнес-комунікацій.
Бізнес-комунікації як діяльність суб’єкта – це комплекс зусиль зі
створення розвитку та підтримки репутації в очах цільових груп громадськості
та суспільства в цілому задля досягнення довіри до суб’єкта та реалізації цілей
у його основній діяльності.
Бізнес-комунікації є сукупністю елементів, які пов’язані із цілями,
функціями та організаційною структурою підприємств готельно-ресторанного
бізнесу. А також є напрямом та змістом інформаційних потоків, каналів та
засобами передачі інформації. Тому, бізнес-комунікації відіграють важливу
роль у розвитку підприємства. Донесення правильно сформульованих
комунікативних повідомлень суб’єкта до цільових груп позиціонує стійкість
підприємств на ринку.
У

діяльності

підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

використовуються різні засоби, види і форми комунікацій. За характером і
виявом комунікація визначається як:
– інформаційна – передання інформації аудиторії, одній особі або групі
осіб, інформування про якісь події (виступ на радіо);
– експресивна – виразна, що характеризується експресією, силою
вияву почуттів, переживань (несподівана зустріч);
– переконуюча

–

прагнення

вплинути

на інших

(висловлення

захоплення, прохання, що особливо важливо для працівників
готельно-ресторанного сервісу);
– соціально-ритуальна – використання норм і звичаїв соціальнокультурної поведінки (процедура знайомств, звичаї гостинності);
– паралінгвістична – спілкування за допомогою міміки, виразу очей і
рота, а також поз і рухів (передання різних відтінків повідомлення,
його прихованого змісту).
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У готельно-ресторанному бізнесі комунікації забезпечують як успіх так і
невдачу. Комунікації однаково важливі як для організації, так і для окремих
людей. Саме через комунікації науковий керівник реалізує свою роль у
міжособистісних стосунках, інформаційному обміні і процесі прийняття
рішень. Комунікації є зв’язуючим елементом процесу управління. Будь-яка
діяльність в організації вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди
не зможуть обмінюватись інформацією, вони не зможуть працювати разом.
Щоб

відокремити

підприємство,слід

велике

значення

приділити

організаційній комунікації, тобто процесу, за допомогою якого науковий
керівники розвивають систему надання інформації, великій кількості людей
всередині організації та окремим індивідуумам і інститутів за її межами.
Вони служать необхідним інструментом в координації діяльності
підрозділів організації, дозволяє отримати необхідну інформацію на всіх рівнях
управління
Проте, комунікації – це складний процес, що передбачає певні
взаємозалежні дії. Кожна з цих дій є важливою для того, щоб зробити наші
думки зрозумілими для інших.
Дослідження свідчать, що науковий керівник на комунікації може
витрачати до 90 % усього часу. Отже, ефективність його діяльності залежить
від уміння забезпечувати комунікації не лише у власній діяльності, а й у
діяльності своїх підлеглих можуть бути помилковими, персонал може
неправильно розуміти науковий керівника, на міжособистісному рівні можуть
виникати конфлікти.
Отже, для забезпечення комунікативних зв’язків потрібно враховувати
стан співрозмовника (втомленість, стресові навантаження і т. ін.) і вести
розмову так, щоб підтримати, а ще краще підвищити або врівноважити
душевний стан співрозмовника.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Протягом останніх р. в Україні створювалися умови для розвитку
інноваційної

діяльності,

удосконалювалися

формувалася

механізми

нормативно-правова

здійснення

інноваційної

база

політики,

та

проте,

незважаючи на це більшість експертів науковців визначають, що інноваційна
інфраструктура розвивається слабкими темпами, низький рівень готовності
підприємств до впровадження інновацій. Успішні підприємства, які не
займаються інноваціями, рано чи пізно все ж зіткнуться з труднощами, у з
в’язку з тим, що ринок вимагає постійного удосконалення технології
виробництва продукції.
У даний час для реконструкції та технічного переозброєння виробництва,
оновлення обладнання, українські підприємства використовують як власні, так і
залучені ресурси. І в ряді випадків перевага віддається першому, так як при
цьому

не

виникає

боргових

зобов’язань

і

витрат,

пов’язаних

з

їх

обслуговуванням. Разом з тим, розраховувати на самофінансування можуть
тільки підприємства з високими доходами[1].
Залучення інвесторів є досить складним завданням тому, що впровадження
нових розробок пов’язане з підвищеним ризиком, які тягнуть за собою цілий
ряд перешкод: обмежене фінансування, високі відсоткові ставки. У даній
ситуації держава повинна підтримувати інноваційний розвиток підприємства
шляхом надання пільгових кредитів. Власні ресурси підприємства, які
доповнюються пільговими кредитами є своєрідним страхуванням від ризиків.
У активізації НДДКР позитивну роль могли б зіграти кредити під витрати
незавершеного виробництва з науково-дослідними роботами. Вони не
вимагають застави матеріальних цінностей до закінчення робіт і здачі їх
замовнику за планом за умови одноразової оплати [2].
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Для здійснення інноваційної діяльності і Україні необхідно побудувати
діючу фінансову базу, в яку будуть залучатися кошти організацій, що будуть
знаходитися в повному їх розпорядженні після сплати податків.
Забезпечення стабільного податкового законодавства, створення умов для
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інноваційну діяльність є
одними з основними напрямків у розвитку інноваційної діяльності.
Механізм

оподаткування

та

пільговий

режим

щодо

вітчизняних

підприємств повинен бути спрямований у першу чергу на розвиток
інноваційно-інвестиційних процесів, підтримку підприємництва, забезпечення
збалансованості

ринкових

механізмів,

демонополізації

виробництва.

розвиток

Можливо

малого

запропонувати

бізнесу
пільги

та

щодо

оподаткування суб’єктів господарювання [2].
Пільгове оподаткування суб’єктів господарювання дозволить ефективно
використовувати внутрішні та залучати зовнішні інвестиції в інноваційну
діяльність українських підприємства та здійснювати інноваційні перетворення.
Маючи найнижчі інвестиційні потреби, швидкий та ефективний обіг
капітальних вкладень, малі підприємства повинні бути зацікавлені у
прискореній розробці та застосуванні нових технологій. Виробництва продуктів
на основі нових технологій. Великі підприємства, які є монополістами в своїх
галузях стають перешкодою для розвитку малих підприємств.
Розглядаючи державне стимулювання інноваційної діяльності необхідно
враховувати такий ряд факторів що гальмують розвиток:
– низька

вартість

робочої

сили,

що

супроводжує

відплив

кваліфікованих кадрів за кордон;
– недостатня підтримка державної політики малого підприємництва;
– недосконала правова база, що створює перешкоди на шляху розвитку
підприємництва;
– відсутність працюючих центрів трансферту технологій;
– низькі темпи впровадження технологій, що стримують розвиток
суб’єктів господарювання;
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– низька розвиненість інноваційної інфраструктури (технопарки,
технополіси, бізнес-інкубатори, інноваційні центри).
Для

того

щоб

підвищити

ефективність

інноваційно-інвестиційної

діяльності підприємств в сфері природокористування необхідно впровадити ряд
заходів:
– державна підтримка повинна бути направлена на створення умов для
формування інноваційно-інвестиційного комплексу;
– запровадження

державного

замовлення

на

впровадження

пріоритетних інновацій;
– збільшення частки вітчизняної продукції за допомогою підтримки
товаровиробників на внутрішньому ринку;
– адаптація вітчизняного інноваційного законодавства внутрішніх
особливостей країни;
– розширення міжнародного співробітництва в науково-технічній
сфері;
– стимулювання інноваційної діяльності через зниження податкових
ставок.
– створення механізму надання податкових канікул та запровадження
пільгового

оподаткування

для

пріоритетних

інноваційних

підприємств;
– створення

механізму

державного

впливу

на

суб’єктів

господарювання який підтримував би систему оплати праці до рівня
середньоєвропейського показника.
– підтримка

інноваційних

фінансово-кредитної

установ

системи,

шляхом

яка

створення

сприятиме

надійної

забезпеченню

фінансовими ресурсами банків і кредитних установ.
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європейську і євроатлантичну інтеграцію / В. П. Горбулін. – Київ : ДП «НВЦ»
Євроатлантикінформ, 2010. – 272 с.
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Секція 5
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
УДК 651.5:01
Абраюкова О. С., студентка V курсу,
факультет магістерської підготовки
Науковий керівник: Гуменчук А. В., канд. іст. наук, доц.
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ
ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Дане питання формуівання документних ресурсів системи електронної
держави вивчали такі наукоівці як: М. П. Василіьченко, Г. Г. Воробійов, Л. Й.
Костеінко, А. А. Соляніик, Ю. Н. Столяіров, В. І. Терешіин та ін.
Електіронним урядом є єдина інфраструктура міжвідомчої автоматичної
інфорімаційної

взаємодії

органіів

держаівної

влади,

органіів

районіного

самоврядування з городянами та суб’єктами господарювання. Він не
вважається доповіненням або ж аналогом звичаійного уряду, а тількіи визнаічає
свіжиій метод взаємодії на базі інтенсивного застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) з метою збільішення продуктивності наданіня
держаівних пропозицій.
Головні засадіи електіронного управління:
– одноразова реєстрація документа;
– ймовірність паралельного виконання всіляких операіцій з метою
зменшення

часу

перемііщення

документів

і

збільішення

оперативності їх виконання;
– безперервність перемііщення документа;
– розвинена систма звітності за різними статусами і атрибутами
документів
1.

Дослідити створення інформаційних ресурсів.
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Державні інформаційні ресурси розуміється як систематизовані або
узагальненні

відомості

про

опубліковані

чи

неопубліковані

факти

з

першоджерел, які містять систематизовані знання з певної тематики. До
державних ІР висуваються такі вимоги :
–

актуальність і достовірність наведених у них даних;

–

вичерпна повнота інформаційних джерел;

– компактність викладу;
– оперативність пошуку.
Отже, якщо процес розумової праці розглядати з погляду його результату
– інформаційного продукту (послуги), то він є процесом виробництва, а засоби і
предмети праці – засобами інформаційного виробництва.
Нормативно-правова база електронного урядування.

2.

Розвиток

інформаційного

суспільства

в

Україні

передбачає

цілеспрямовану узгоджену діяльність всіх органів державної влади та органів
місцевого

самоврядування.

інформаційного

Державна

політика

у

сфері

суспільства та електронного урядування

розвитку

базується

на

наступних нормативно-правових джерелах (із змінами та доповненнями):
– Конституція України;
– Закон

України

«Про

електронні

документи

та

електронний

документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV;
– Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 №
852 IV;
– Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V;
– Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011
№ 2939-VI;
– Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203VІ;
– Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №
2297-VI;
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– Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом
Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
– Концепція розвитку електронного урядування в Україні, затверджена
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220-р
«Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 «Деякі
питання електронної взаємодії органів виконавчої влади»;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р
«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні»;
– Розпорядження від 11.09.2013 № 718-р «Про затвердження плану
заходів

щодо

створення

Єдиного

державного

порталу

адміністративних послуг»
3.

Провести

досліідження

документних

ресурсів

у

системі

електронної держави та електронного урядування, перспективи дослідження.
Формування інформаційних ресурсів органів державної влади, вагому
частку яких складає інформація, що надходить від юридичних та фізичних осіб
як реакція на прийняті органами влади рішення. На сьогодні в Україні
розроблено та схвалено (Розпорядження КМ від 13.12.2010 р. N 2250-р)
Концепцію розвитку електронного урядування [2], яка визначає мету, основні
завдання, пріоритети, етапи побудови електронного урядування на період до
2015 р., а також очікувані наслідки від його впровадження. При цьому, проект
електронного уряду в Україні вже має певне практичне втілення. Позитивним
прикладом може слугувати досвід податківців та митників (представлення
податкової

звітності

в

електронному

вигляді

та

створення

системи

електронного декларування, відповідно), інформаційні послуги загального
призначення надаються органами виконавчої влади громадянам та юридичним
особам з власних веб-сайтів та за допомогою Єдиного веб-порталу. Разом з тим,
порівнюючи послуги, що надаються вітчизняними органами влади, з базовими
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послугами ЄС, слід відзначити, що в більшості сайтів застосовані режими рівня
інформування

(надання

(адміністративні)

послуги)

безпосередньої
та

інформації

односторонньої

про

взаємодії

державні
(забезпечена

можливість користувача отримати електронну форму документа), але все ще
відсутні режими двосторонньої, інтелектуальної взаємодії (не забезпечена
можливість обробки електронної форми документа, включаючи ідентифікацію)
та проведення трансакцій.
Електронне урядування здатне змінити саму природу влади, зробити її
більш прозорою та підконтрольною громадськості. Електронне урядування
створює умови для нормального розвитку бізнесу, поліпшення інвестиційного
клімату, зростання економіки, а також забезпечує реальну участь громадян у
політичних процесах, зокрема у законотворчості.
Наслідками запровадження електронного урядування буде відкритість та
прозорість діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
економія

часу

та

матеріальних

ресурсів;

підвищення

якості

надання

адміністративних послуг.
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Науковий керівник: Борисенко С. А., канд. іст. наук
Київський університет культури, м. Київ, Україна
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В сучасних умовах інформаційного суспільства, де роль значення і
використання інформації набули

небувалих масштабів,питання зберігання

інформації є чи не найбільш актуальним і важливим.
До недавнього часу основним матеріальним носієм зберігання інформації
був папір, термін зберігання інформації на папері становить до кількох століть,
в залежності від якості паперу, умов зберігання та використання.
Зараз обсяги інформації в комп’ютеризованому вигляді потребують
вирішення питань пов’язаних із надійністю, збереженням інформації та
питанням терміну її зберігання.
Проблематика зберігання документів на електронних носіях має в своїй
основі різні аспекти, зокрема такі головні як психологічна і технічна.
Заміна звичайних паперових носіїв інформації на електронні викликає
певні психологічні труднощі у старшого і більш консервативного прошарку
людей, яким важко змінювати старожитні уявлення.
Однак найбільш складною проблемою все-таки є питання надійності та
довготривалості збереження інформації на електронних носіях тобто технічний
та технологічний аспекти.
На превеликий жаль, рівень захищеності та довготривалості зберігання
електронних форм документів є досить не надійним і проблемним.
Проблеми несанкціонованого доступу до інформації на електронних
носіях та відсутності гарантій щодо приватності іі зберігання на даний час є
одними з найбільш серйозних, тому потребують всебічного і глобального
підходу до їх вирішення.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Питання класифікації документів, як і їх пізнання, має велику історію.
Організаційне утвердження української історичної науки як соціального
інституту, що припадає на XIX ст., виявляється у швидкому структуруванні,
тобто формуванні спеціалізованої мережі адміністративних, методичних,
освітніх центрів, громадських, наукових товариств, комісій, архівів, музеїв,
фахової періодики тощо. Дев’ятнадцятим століттям датуються перші схеми
класифікації джерел, що носили формальний, описовий характер. Зразки їх
розподілу, що з’явилися в результаті досвіду, надбань, попереднього часу,
стали засобом ви будови нових класифікаційних систем і того, без чого
здійснення подібного розроблення неможливе, а саме – пошуку, збирання,
упорядкування документів, складання понятійно-категоріального апарату
історії, архівознавства, джерелознавства та інших спеціальних історичних
дисциплін, їх теорії. У XX ст. тема класифікації документів не втрачає
актуальності, а підвищення інтересу до цього питання у 1920–30-ті та 1960–80ті рр. спродукувало значний обсяг літератури різних наукових планів, вартості,
методичного й теоретичного змісту [65].
Не просто складалася ситуація навколо визначення понять «класифікація
документів», «схема класифікації документів. Наріжним каменем термінологічної
дискусії між представниками різних галузей знань щодо визначення
класифікації, а отже й того, якою вона має бути, є відсутність конкретного
сутнісного розмежування

таких понять, як

групування, типологізація,

систематизація, і власне, класифікація.
Групування

документів

починається

із

виявлення

їх

зовнішньої

подібності, тобто без з’ясування належності об’єкта як цілісності до тієї чи
іншої якісної визначеності. Порівняння та аналогії екстернальних атрибутів
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документа хоча визначають його місце з-поміж собі подібних, утім, не
дозволяють установити їх взаємозв’язок на рівні генетичних, структурних,
функціональних ознак тощо. Розкриття внутрішньої структури документа як
усієї сукупності об’єктів і, разом з цим, кожного з них відбувається на вісі
тотожність – відмінність. Такий метод наукового пізнання, який дозволяє
бачити між документні взаємозв’язки у просторово-синхронній, часоводіахронній системі координат називається типологізацією [47]. Типологія
документа – це віднесення документа до певного типу по сукупності ознак.
Типологічний критерій також може бути встановлений в основу організації
класифікаційних рядів документів. Найбільш суттєві ознаки для класифікації
документів – це цільове призначення документа, читацька адреса, характер
інформації або стиль викладу (жанр) твору і ін.
Типологізація документів супроводжується їх систематизацією, тобто
групуванням за кількісними, зовнішніми характеристиками типів документів,
приведенням їх до певної системи. Цей вид технології впорядкування
документів базується на їх подібності у межах одного типу, роду, виду, та ін.,
що визначається шляхом з’ясування наявності у них певних загальних рис,
виявлення яких відбувається паралельно зі з’ясуванням відмінностей між ними.
Реалізація принципу системності в антологічному плані протікає безполярно: у
напрямку основи ієрархії та складових систем задля виведення об’єктивної
системи основи документів і в напрямку «вершини» ієрархії – суб’єктивного
документального фрагменту як складової системи [121].
Отже, первинне групування документів відбувається шляхом констатації
документа як факту, явища визначення абсолютної чи порівняльної цінності
його для інформаційного простору. Типологізація документів розгортається на
основі поверхневих генетичних зв’язків між ними, що аргументується й
інтерпретується у межах логічних реляцій. І лише класифікація акцентує увагу
на причинно-наслідкових зв’язках між змістом і формою, умовами існування
різнотипних документів, пояснені обставини функціонування, і їх самих як
вияву багатьох часово-просторових пластів дійсності, які діалогізують між
собою. Якщо типологізація протікає шляхом об’єднання документів в
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однотипні групи (за походженням, узагальненням інформації, шляхом
документування тощо), то класифікація переслідує обернену мету. Їх пізнання
завдяки класифікації відбувається шляхом дроблення загального об’єкту на
скінчене число гносеологічних частковостей, що не претендують на вичерпну
однину

«прочитання»

і

сприйняття.

Тому

поступово

у

проведені

класифікування документів окреслюються спочатку помітні риси внутрішньої
документної диференції, а згодом – зовнішньої між документальної інтеграції з
подібними і неподібними документами. Це різнить у відмінностях і єднає у
подібностях типологізацію та класифікацію документів [121].
Таким чином, пошук методів і засобів класифікації документів виводить
дослідників першопочатково на їх упорядкування і систематизацію, а за тим,
після причинно-генетичних пояснень, ми отримуємо можливість виходу на
рівень теоретичних узагальнень, відкриття якісних (еволюційних) і кількісних
(динамічних)

закономірностей

історії.

Від

механічного

накопичення

дескриптивних відомостей про документ на рівні групування до видових
узагальнень на рівні типологізації, підсумовувань результатів взаємодії,
функціонування складників документу на рівні класифікації – таким є шлях
розподілу документів задля раціональної організації їх впорядкування,
розташування, зберігання і використання.
Підсумовуючи, варто зазначити, що на основі комплексу ознак
утворюються типи документів, за якими будується загальна, виовремлена від
галузевої специфіки, основна класифікація документів. Між типами і видами
документів існує тісний взаємозв’язок, тому існують труднощі в їх чіткому
розмежуванні. Все це засвідчує, що сучасний стан теорії класифікації
документів потребує подальшого розроблення її аспектів для загальної системи
класифікації та традиційного використання.
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ДОКУМЕНТ, АРХІВ І ТЕОРІЯ ПАМ’ЯТІ АЛЯЙДИ АССМАН
Останні десятиріччя минулого століття в Західній Європі та США
відзначились для соціогуманітарного знання нечуваним зростанням інтересу до
студіювань пам’яті як соціального, національного, культурного, колективного,
особового явища. Звичним стало проведення міждисциплінарних тематичних
теоретико-методологічних досліджень і видання їх результатів, опублікування
антологій, хрестоматій із «меморіальними» студіями, обговорення фахівцями
перспективних, активно затребуваних проблем на конференціях, семінарах
різного рівня, у викладацьких майстернях, створення баз інтердисциплінарних
метаданих, відкриття відповідних магістерських програм тощо.
В Україні культурна пам’ять стала помітним об’єктом монографічних,
дисертаційних досліджень та студій меншого формату, тематикою конференцій,
семінарів, академічних наукових проектів із 2000-х рр. Виокремилося коло
постійних шанувальників новітнього напряму в українській соціогуманітаристиці.
З-поміж таких укажемо на Г. Г. Грінченко, В. О. Жадька, О. П. Кісь, К.
В. Кислюка, Л. В. Стародубцеву та ін., котрі здійснюють успішний науковий
пошук у «меморіальній» царині [3–13]. Попри відчутні відмінності між ними в
тематиці, головним концептом залишається пам’ять, програми реалізації якого
перегукуються з західноєвропейськими новітніми студіями.
Особливої увагою вітчизняні вчені відзначили студії знаної сучасної
німецької дослідниці Аляйди Ассман (Aleida Assmann). Її праці викликають
непідробний інтерес, а цікавість багатьох до новаторських ідей авторки спонукала
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вдатися до перекладів найпомітніших із них, що зробило здобутки колеги
доступними для україномовного читача. Цікавість до її творчості вмотивована
оригінальністю мислення та свіжістю методологічних підходів до розкриття
звичних тем, несподіваним їх баченням. Тому книга А. Ассман «Простори
спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті» (далі – «Простори спогаду»,
1999 р.), що з’явилася в науковому обігові української аудиторії в 2012 р., відразу
стала знаковою подією й набула важливе значення для філософів, літераторів,
істориків, культурологів та інших представників гуманітарної науки [1]. Проте
невиправдано залишилася мало відомою для документознавчого, архівознавчого
вченого загалу. Утім її роздуми про функції, засоби і носії культурної пам’яті
викликають цікаві фрейми, що дозволяють розширити обрії наукового пізнання
документа як джерела інформації та засобу комунікації, збагачуючи, таким чином,
теорію документознавства й архівознавства.
Пам’ять – поняття й категорія полісемантичні, має складну будову.
Дослідники виокремлюють декілька її видів. Інтегральне, широке значення
належить культурній пам’яті [2, с. 9]. Саме вона й стала об’єктом надуваги
А. Ассман у «Просторах спогаду». Окреслюючи термінологічно лексему
«культурна пам’ять», вкажемо на непростий перебіг визначень сутності дефініції.
Після багаторічних дебатів дослідників із основоположником цього терміну
М. Альбваксом, поширення здобуває позиція А. Ерл та Дж. Оліка. Ідеться про
визначення культурної пам’яті як взаємодію сучасного з минулим у соціальнокультурних контекстах. Це уможливило розширення об’єктно-предметної сфери
тематичних студій за рахунок вивчення різних видів пам’яті, пригадування,
спогадів, ненаративних знаків тощо [2, с. 10].
Культурна пам’ять має власні показники ідентифікації, якими виступають
сліди минулого (віддаленого і близького). Пам’ять про них підтримується завдяки
формам існування (текст, документ та ін.) й інституційним видам комунікації
(музей, архів тощо). Заслугою А. Ассман є виокремлення накопичувальної та
функційної пам’яті. Ії концепт накопичувальної пам’яті дозволяє ставитися до
документаційного, архівного простору як певного сховища, місця зберігання
інформації про минуле, з недоторканним текстом і автономним статусом
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документа,

вмістом

реконструює/деконструює

архіву.
смисл,

Натомість
значення

функційна
документа,

пам’ять

архіву

для

пригадування/забування, перспективи ідентифікування нації, суспільства, родини,
сім’ї, особи. При цьому А. Ассман орієнтується на селекційну змінність цих явищ,
що залежить від внутрішніх, зовнішніх чинників накопичення/вилучення
документації, інформаційного збагачення/збідніння архівів. Виведення зв’язку
між накопичувальною та функційної пам’яттю створює передумови для осягнення
документа, архіву як соціального феномену в межах теорій культурної пам’яті,
маркує горизонт нових відкриттів у науці про документ та архівістиці.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЮНАЦЬКИХ БІБЛІОТЕК ПО ЗАДОВОЛЕННЮ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ МОЛОДІ У СУЧАСНОМУ
ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
Проблеми формування і розвитку бібліотечної установи не можуть
вирішуватися окремо від питань управління, комплектування, використання та
збереження фондів як невід’ємної частини інформаційного та культурноісторичного потенціалу країни.[1, c. 35]
Після здобуття Україною незалежності поступово змінилися акценти щодо
принципів управління бібліотечними фондами та питань їх комплектування.
Сьогодні найважливішими чинниками комплектування вважаються:
– профілювання;
– відповідність запитам користувачів та їх віку;
– планомірність;
– оптимальна повнота;
– надійність;
– оперативність;
– висока якість видань (яка забезпечує досить довге користування
ними у бібліотеках).
З початку 90-х рр. суттєво змінилися умови функціонування бібліотек, що
позначилося на характері читання, структурі документообігу, складі користувачів.
Бібліотеки стали більш залежними фінансово. В умовах обмеженого фінансування
повноцінне оновлення фондів практично припинилося. Перед бібліотеками
постала проблема поступового скорочення бібліотечного фонду за рахунок
рекомплектування, тобто вилучення з фондів літератури, яка не користується
попитом, морально та ідеологічно застаріла [2, c. 19].
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Кінець 90-х рр. для бібліотек став часом стабілізації. У цей час
спостерігається особливо жвавий інтерес молоді до якісного складу фондів.
Причин багато: потреба юнацтва в засвоєнні нових навчальних програм,
виконанні

самостійних

творчих

завдань,

підвищенні

кваліфікації

та

перекваліфікації, бажання отримати літературу для дозвіллєвого читання.
Останнім часом розширився асортимент українських та зарубіжних газет і
журналів, які привертають увагу юнаків та дівчат, але ціни не дозволяють
багатьом з них передплачувати ці видання. І тут у нагоді стають фонди бібліотек
для юнацтва. Читачі – учні шкіл, гімназій, ліцеїв, студенти та працююча молодь –
є найбільш матеріально незахищеними. Періодика для них залишається одним із
найдоступніших інформаційних джерел, що допомагає засвоїти навчальну
програму та сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань [6, c. 53].
Бібліотекарі сьогодні активно вивчають каталоги, прайси книговидавництв та
книготорговельних установ, переглядають інформацію про нові видання на
Інтернет-сайтах та сторінках журналів, газет, «de visu» знайомляться із
запропонованим асортиментом [2, c. 47].
Щоб залучати нових читачів до бібліотеки і не втрачати тих, що є, знайомити
їх з найкращою літературою, привчати до роботи з книгою та іншими носіями
інформації, виховувати любов до книги, бібліотеки намагаються комплектуватися
якісними документами і використовують для цього традиційні і нетрадиційні
джерела комплектування.
Видавництва,

книготоргові

організації,

обмінні

фонди,

дари

та

пожертвування від друзів книги і бібліотек, участь у конкурсах – ось хто і що
допомагає бібліотекам у процесі комплектування своїх фондів. Значну допомогу
бібліотекам надають місцеві автори, літературні об’єднання. З метою поповнення
своїх фондів бібліотеки області успішно співпрацюють з редакціями місцевих
газет та журналів. Все активніше для поповнення фондів новою літературою
бібліотеки використовують добровільні пожертвування громадян, читачів, для
чого проводять благодійні акції. Вони мають різні назви, але спільну мету:
«Дарунок бібліотеці», «Книга в дар бібліотеці», «Книзі – друге життя» [2 c. 54].
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Під час формування бібліотечних фондів брак нових цінних видань, особливо
художніх творів, можна компенсувати завдяки отриманню їх у рамках
«Бібліотечної серії», яка включає художню та науково-популярну літературу,
зокрема книги українських, російських авторів та кращі зарубіжні твори.
Повноцінна робота бібліотек з юнацтвом можлива тільки у співпраці з
організаціями, що займаються освітою та вихованням, забезпеченням соціальних
гарантій. До їх числа належать управління у справах молоді та спорту, юстиції,
центри соціальних служб сім’ї та молоді, здоров’я, служби у справах
неповнолітніх, товариства Червоного хреста, осередки Всеукраїнської екологічної
ліги (ВЕЛ), Партії зелених, обласні організації Національної спілки письменників
України, місцеві представництва Всеукраїнського товариства, військові частини
тощо [1, c. 98].
Ефективність співпраці зі згаданими структурами досягається завдяки
спільній з ними реалізації цільових комплексних програм: «Бібліотека як інститут
соціалізації молоді», «Творча молодь – майбутнє України» (Черкаська ОЮБ),
«Молодь і суспільство: проблеми та реалії» (Миколаївська ОЮБ), «Молодь проти
наркотиків», «Поринемо в світ книги» (Хмельницька ОБЮ), «Збережемо світ, в
якому ми живемо», (Рівненська ОБЮ).
Програми охоплюють усі основні напрями бібліотечної діяльності:
формування

бібліотечних

фондів

з

означеної

проблеми,

інформаційне

забезпечення, творчі акції, методичне забезпечення [2, c.15].
Обласні бібліотеки для юнацтва сприяють комплексному вихованню і
соціалізації, забезпеченню доступу до соціально значимої інформації. З цією
метою застосовуються різні форми індивідуальної та масової роботи, які, зокрема,
допомагають розвиткові молодіжних ініціатив [3, c. 115].
Однією з найбільш складних частин роботи з молоддю є індивідуальна
робота.
Основні форми індивідуальної роботи: бесіда, діалог між бібліотекарем і
читачем (при записі, бесіда-екскурсія по бібліотеці, бесіда для уточнення запиту, з
метою вивчення читацьких потреб та інтересів, бесіда-рекомендація книг, про
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прочитану книгу, бесіда-інформація про масові заходи, нові книги) в повній мірі
застосовуються в обслуговування юнацтва та задоволенні їх потреб.
Крім цього в індивідуальній роботі добре себе зарекомендували такі форми
як бліц-опитування, соціологічні дослідження з різних тем, спостереження, обмін
думками, поради, міні-діалоги, години спілкування.
Не припиняється пошук ефективних форм масової роботи. Бібліотеки
проводять літературні вечори-зустрічі з літераторами та митцями, запрошуючи на
гостини студентів вузів, технікумів, учнівську молодь. Адже особисте спілкування
з поетами та письменниками має велике значення в житті молодих читачів
.[5, c. 44].
Зміст і форми масової роботи у бібліотеці повинні постійно оновлюватися
відповідно до змін у молодіжному середовищі. Потрібно, щоб відповідні заходи
формували культурну та соціальну самосвідомість, виховували громадянську
відповідальність, сприяли естетичному та екологічному вихованню. Фахівцями
Державної бібліотеки України для юнацтва було розроблено та запропоновано
використовувати у роботі з молоддю такі інтерактивні форми роботи, як тренінги,
дебати, ситуаційні та рольові ігри, ток-шоу та інші.
Важливим напрямком роботи юнацької бібліотеки є добре налагоджене
бібліотечно-бібліографічне

інформування

читачів,

підвищення

рівня

їх

бібліотечно-бібліографічної культури, вироблення у них навичок пошуку та
використання інформаційних джерел .
Цьому сприяють дні інформації: «Одухотворене життя», «Ударив чорний
дзвін» (Харківська ОЮБ); дні бібліографії «Не тільки дань пам’яті» (Харківська
ОЮБ).
В організації довідково-інформаційної діяльності значну роль відіграють
інформаційні списки літератури: «Молодь. Суспільство. Ринок», «Природа і
совість», «Відродження і оновлення» (Харківська ОЮБ).
Зважаючи на потреби молодих читачів та їх вікові особливості, бібліотеки
зосереджують свою увагу на створенні «малих форм» інформаційного
обслуговування бібліографічними посібниками: анотованих рекомендаційних
листків, буклетів, серій тощо.
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Бібліотеки активно пропагують свій фонд не тільки через тимчасові заходи,
але й через виставки літератури.
Навчально-виховна робота здійснюється з урахуванням культурних традицій
і завдань регіону, аудиторії користувачів, наявних ресурсів.
Важливою її рисою є постійний розвиток, систематичне змістовне оновлення.
Сприяння соціальній адаптації молодої людини – надання молоді правової та
медико-психологічної

допомоги,

прищеплення

патріотичного

світогляду,

громадянських переконань, екологічної культури; допомога молоді з особливими
потребами [1, c. 89].
Таким чином, підсумовуючи роботу бібліотек для юнацтва, можна
стверджувати, що, незважаючи на безліч проблем, діяльність юнацьких бібліотек
для задоволення інформаційних потреб української молоді відзначається
творчістю та різноаспектністю. Бібліотеки намагаються дотримуватися принципу
актуальності у визначенні змістовної направленості своєї роботи, активно
сприяють соціальній адаптації, громадянському становленню, естетичному
розвитку юнацтва.
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ДОКУМЕНТ ЯК ИНФОРМАЦЙНИЙ ОБ’ЄКТ І СОЦІАЛЬНИЙ
ФЕНОМЕН
Актуальність роботи обумовлена значенням ролі документа в житті
будь-якої людини. Практично в будь-якій сфері нашої діяльності потрібна
наявність документа.
З розвитком суспільства постійно ускладнюється процес управління та
доводиться вирішувати все більш складні комплекси взаємопов’язаних завдань.
Їх рішення грунтується на інформації про керовані об’єкти, носієм якої
виступає документ.
Розвиток людства об’єктивно супроводжує зростання обсягів інформації
та її носіїв – документів.
Документ супроводжує людину від народження до смерті і в ньому
фіксуються найважливіші події всього його життя У далекому минулому
документ з’являється насамперед для того, щоб закріпити, підтвердити право
окремої особи, сім’ї, роду на землю, якесь майно, право на владу.
Наявність або відсутність будь-якого документа може змінити все життя
людини. Ще більшу роль документ відіграє в житті суспільства, закріплюючи і
відбиваючи у законах порядок організації та управління державою, правила
поведінки людей, порядок їх взаємовідносин, прийняту мораль. Таким чином,
документ може виконувати багато функцій, мати різні призначення.
З’являються нові способи документування, форми і види документів,
розширюються сфери їх застосування. Використання документа в електронній
сфері ставить нові запитання перед вченими і спеціалістами.
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На сьогоднішній день дослідження документа йде не в глибину, а в
ширину. При цьому під ним мається на увазі явища дійсності, феномени, які у
своєму різноманітті практично не мають кордонів.
Теоретичні

уявлення

про

документ

сформувалися

на

основі

інформаційного підходу, суть якого у вивченні гранично-різних об’єктів
інформаційних феноменів, як різновидів і конкретних проявів єдиної і загальної
сутності інформації [1, с. 2].
Ми розглядаємо документ не тільки як один з таких об’єктів як
інформаційний феномен, але, насамперед, як соціальний феномен.
Для визначення її меж пропонуємо ввести в категоріальний апарат
документознавства поняття «статус документа». Статус визначається як
сформоване положення, стан [2, с. 952].
Отже, вона може розглядатися як стан, в якому матеріальний об’єкт із
зафіксованою інформацією стає документом.
Статус документа – стан інформаційного об’єкта, при якому він має
регламентований формуляр, має властивість юридичної сили і може бути
використаний в якості інструменту докази і цілераціональної дії.
Феноменальність документа полягає у тому, що він являє собою
доступне людському пізнанню і сприйняття явище предметного світу, феномен.
Властивість причинності проявляється у вольовому рішенні про створення
документа, обумовлене тією чи іншою доцільністю, об’єктивною необхідністю.
Документ являє собою матеріальний об’єкт, предмет, річ, оскільки
документування – це запис інформації на різних матеріальних носіях за
встановленими правилам [3, с. 2].
Документ – це матеріальний об’єкт зі складною композиційною та
інформаційною структурою.
Записана на матеріальному носії інформація документа, структурна як у
формулярній, так і в змістовній частині.
Структура запису в документі, як правило, уніфікована.
Результатом уніфікації є уніфікована форма документа, яка являє собою
систему впорядкованих реквізитів, що сприяють виконання дій, відбивають
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зв’язок документа з системою документації, документною або інформаційною
системою.
Фактичність документа, що фіксує інформацію про явища, події, факти
об'єктивної дійсності, означає відповідність вимогам документальної точності
[4, с. 829].
Документ характеризується властивістю стабільності (константності,
незмінності, цілісності). Незмінність – його ключова характеристика. Документ
залишається незмінним протягом усього життєвого циклу, в іншому разі він
втрачає свій статус або перетворюється в інший документ.
Якість документа визначається як сукупність формальних і змістовних
його характеристик, що забезпечують виконання ним своїх функцій [5, с. 29].
Атрибутивною властивістю документа є юридична сила, забезпечена
його формуляром, яка дозволяє використовувати документ як інструмент дії.
З впровадженням автоматизованих інформаційних технологій поряд з
документами в інформаційні системи стали включатися записи.
Поняття «запис», що використовується в міжнародних стандартах в
області управління якістю та управління документами, за значенням відповідає
нашим уявленням як «офіційний документ» і «службовий документ».
В офіційному перекладі на російську мову стандарту системи
менеджменту якості запис (record) – документ, що містить досягнуті результати
та свідоцтва діяльності [6].
Отже, в документних системах запис отримує статус документа.
Таким чином, документ являє собою не тільки інформаційний об’єкт,
службовець для передачі інформації у часі і просторі, поряд з іншими
інформаційними об’єктами, такими як книги, твори образотворчого мистецтва
та ін., але також винятковий соціальний феномен, наділений роллю
об’єктивного реєстратора явищ, дій, подій та фактів.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ
Організація пошуку і обробки документів залишається актуальною для
установ сучасної України, але з розвитком й удосконаленням носіїв інформації
набуває різних форм. Відповідно з’являються нові засоби і методи обробки
документації, які уможливлюють оптимізацію процесів і переведення їх на
якісно новий щабель. Документообіг паралельно існуючи і в паперових
документах і у їхніх електронних образах, названих М. Ю. Круковським
«композитним документообігом»

[1, с. 1],

забезпечують

ефективність
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підготовки та прийняття управлінських рішень у ході автоматизації організації
сучасного документообігу.
На ринку програмного забезпечення автоматизації діловодства такі
продукти, як «Documentum», «LanDocs», «eDOCS», «OPTIMA-Work-Flow»,
ISIDA

eDoc,

«CORPORATE

BUSINESS»,

«ЕВФРАТ-Документооборот»,

«ДЄЛО», «UMS Docs», «DocUnity», «1С:Документооборот 8», «Мастер-Док»,
«DocsVision»,

«ЕСКАДО»,

відображенням

роботи

«Босс-Референт»,

специфіки

«IT-підприємство»

будь-якого

підприємства

або

є
його

структурного підрозділу, виконують різні функції, що відповідають завданням
кожного окремого структурного підрозділу установи [3, с. 163].
Системи автоматизованого документообігу формують нове покоління
систем автоматизації підприємства, основними об’єктами автоматизації яких є
документи (у найширшому їх розумінні, від звичайних паперових до
електронних

будь-якого

формату

і

структури)

і

бізнес-процеси,

що

представляють рух та обробку цих документів. Такий підхід до автоматизації
підприємства є універсальним і конструктивним, забезпечуючи автоматизацію
документообігу і бізнес-процесів підприємства в рамках єдиної концепції та
єдиного програмного інструментарію.
Використання

в

сучасному

діловодстві

комп’ютерних

технологій

підвищує ефективність управлінської діяльності, прискорює рух документів на
підприємстві та зменшує трудомісткість і затрати часу на їх опрацювання.
Організація комплексної системи

сучасного документообігу дозволяє

ефективно вирішити завдання автоматизації. Вище наведене програмне
забезпечення сприяє оптимізації сучасного документообігу в службах
діловодства: реєстрацію (облік) документів, довідкову, контрольну й пошукову
роботи, збереження відповідної інформації у процесі створення документів
тощо [2, с. 305].
Отже, новітні технології організації сучасного документообігу в
установах України підтримують такі функціональні можливості системи,
завдяки яким:
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– реєстрація в автоматизованому режимі переданих електронною
поштою або через інтернет-портал вхідних документів, у тому числі
таких, що мають електронний цифровий підпис і криптозахист
займає мінімум часу при зменшенні трудозатрат працівника;
– сканування і розпізнавання паперових документів за допомогою
вбудованих технологій не перевищують тривалості робочого дня;
– прикріплення
документа

до

у

реєстраційної

вигляді

файлу

картки

електронного

(файлів)

будь-якого

образу
формату

уможливлюють безперебійне їхнє пересилання за допомогою мережі
інтернет;
– розмежування прав доступу до прикріплених файлів електронного
образу документа забезпечують дотримання режиму доступу до
інформації осіб;
– розсилання

електронних

документів

і

доручень

мережею

(по кабінетах посадових осіб) скорочує часові затрати на подолання
відстаней, особливо щодо територіально відокремлених структурних
підрозділів;
– формування і оформлення справ, тобто групування виконаних
документів

у

систематизацією

справи

відповідно

документів

до

всередині

номенклатури
справи,

справ

і

обумовлюють

точність виконання вимог Правил роботи архівних установ та
формування електронних архівів, архівного збереження електронних
документів та справ.
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ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ, ЯК ОСНОВА
СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї
сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, і
перебувають поза сферою державного директивного регулювання. У такому
суспільстві самовияв вільних індивідів і добровільно сформованих організацій
громадян захищені законом від прямого втручання і довільної регламентації з
боку органів державної влади. Це справа розвитку вільного ринку,
безперешкодного поширення духовних, моральних, національних цінностей
тощо. Підґрунтям громадянського суспільства є життя індивідів як приватних
осіб, сукупність вільно встановлених міжособистісних зв'язків (сімейних,
общинних, економічних, культурних, релігійних тощо), розмаїття властивих їм
інтересів та можливостей [5, с. 54].
Виникнення

громадянського

суспільства

пов’язується

з

появою

громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який
усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і
свобод і відповідає перед суспільством за всі своїдії.
Платон і Арістотель – ототожнюючи суспільство з державою, водночас
розгляда липитання взаємовідносин людини і влади в контексті аналізу різних
форм державного правління [1, с. 346].
К. Маркс – вважав, що громадянське суспільство існує поза державою як
політичним інститутом, розглядав це суспільство як сукупність сімей,
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суспільних станів і класів, відносин власності й розподілу, взагалі всіх форм і
способів

поза

державного

існування

та

функціонування

суспільства

[2, с. 246]. На сучасному етапі громадянське суспільство ототожнюється з
інформаційним суспільством. В більшості джерел Інформаційне суспільство
має чітке визначення. Інформаційне суспільство (англ. Informationsociety) –
теоретична

концепція

постіндустріального

суспільства,

історична

фаза

можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання
продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами
виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання.
Станом
«інформаційно

на

кінець

2005

госуспільства»

р.

європейські

зробили

дослідники

висновок,

що

статистики

«концептуальне

визначенняі нформаційного суспільства це гармонізовані формати даних, різна
кількість і діапазони показників, різні методологічні підходи у збиранні даних».
Те саме підтвердив і в 2010 р. угорський дослідник Ласло Карвалікс [6, с. 46].
У формуванні громадянського суспільства інформаційні потреби займають
одне із провідних місць. Такі нформаційні потреби, які виникають у людей,
спонукають їх шукати необхідну інформацію у різних джерелах та купувати її
носія. Таким чином виникають ринкові відносини між виробником інформації
та споживачем, в результаті яких обидві сторони задовольняють свої потреби.
Зокрема, споживачі нформації отримує необхідні йому відомості та знання, а
виробник – прибуток та можливість впливу на реципієнта інформації [4, с. 72].
В основі теорії задоволення інформаційних потреб лежить ідея, що
головними мотивами людей є задоволення певних потреб, тобто вона описує
мотиви, наприклад, чому ми обираємо дане видання, а інше нам набридло
читати. Тобто замість дослідження як медіа використовує нас, досліджується,
як ми використовуємо медіа.
Фахівці визначають інформаційні потреби, як «мегапотребу», оскільки
реалізація

у

сіх

інших

потреб

передбачає,насамперед,

задоволення

інформаційних. Зокрема, В. Коган стверджує, що реалізація всіх iнших потреб:
у працi, освітi, дозвіллi, культурних i наукових благах тощо – як обов’язкова
умова припускає попереднє задоволення потреби в iнформації [3, с. 127].
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Дослідники вважають, що інформаційні потреби – це потреба знань, яка
притаманна кожному суб’єкту, що відображає його індивідуальність і отримує
конкретний вияв у формі інформаційних запитів. Вони мають індивідуальний
характер. Поняття «інформаційна потреба» та «інформаційний запит» тісно
пов’язані

між

собою,

оскільки

інформаційний

запит

є

вираженням

інформаційної потреби. Особливістю інформаційних потреб є те, що
першопричиною їх появи постає нестача знань, яка вимагає задоволення і
представлена в інформаційномузапиті та неможливість повного її задоволення,
тобто виникає пертинентне відношення до інформації, що сприяє виникненню
нових потреб. Кожна людина обирає те, чи інше джерело інформації керуючись
різними причинами, зокрема мотивами звернення до преси, на першому місці, є
прагнення

орієнтуватись

в

тому,

що

відбувається,

розбиратись

в

закономірностях життя, і лише потім – бажання отримати певну корисну
інформацію, з користю провести час. Як наслідок, для діяльності преси є
характер ним вільне представлення подій у супроводі серйозних коментарів і
звернення до фундаментальних закономірностей життя. Крім того, важливою є
практична спрямованість інформації, а орієнтація на відпочинок може бути
послабленою і може використовуватись як фонова.
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ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: НОРМАТИВНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Важливу роль в духовно-культурній атмосфері сучасного суспільства
відіграють об’єкти культурної спадщини, які є основою всебічного осмислення
життя українського народу та сприяють розвитку національної культури.
Однак, для того, щоб використовувати потенціал культурних пам’яток для
популяризації національних надбань, потрібно потурбуватися про їх належне
утримання та збереження.
Серед значного переліку пам’яткоохоронних заходів, першочергове місце
відводиться нормативно-правовому регулюванню та збереженню об’єктів
культурної

спадщини.

культурної

спадщини

Питанням

нормативно-правового

присвячені

праці

регулювання

А. Семенчук

[2],

Л. Савостіної [3], О. Попельницького [4] та ін.
Чинний Закон України «Про охорону культурної спадщини» замінив
поняття «Державний список пам’ятників історії та культури», до якого
заносилися об’єкти, що перебували на державному обліку відповідно до
законодавства Української РСР, на «Державний реєстр нерухомих пам’яток
України» (далі – Реєстр), до якого мали заноситись усі пам’ятки.
Державна система охорони культурної спадщини починається з обліку та
формування цього Реєстру. Об’єкт культурної спадщини набуває статусу
пам’ятки з моменту включення його до Реєстру. Відповідно до Закону «Про
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охорону культурної спадщини» державний облік об’єктів культурної спадщини
включає:
– виявлення, обстеження, дослідження, графічну та фотофіксацію
об’єктів

культурної

спадщини,

визначення

їх

археологічної,

історичної, архітектурної, естетичної, етнологічної, мистецької,
наукової або художньої цінності;
– прийняття рішень щодо включення виявлених об’єктів до переліків
щойно виявлених об’єктів культурної спадщини;
– складання облікової документації на об’єкти культурної спадщини;
– подання пропозицій Мінкультури для занесення об’єктів культурної
спадщини до Реєстру і ведення самого Реєстру [1, с. 143].
Державну реєстрацію об’єктів культурної спадщини регулюює Порядок
визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1761 [1, с. 547].
З часу прийняття цієї постанови і дотепер з наявних в Україні близько 140
тис. пам’яток до Реєстру занесено тільки 6374 пам’ятки, з них 891 – за
категорією національного значення і 5483 – місцевого значення. Водночас,
протягом 2015 р. жодна пам’ятка не була занесена до Реєстру у зв’язку з
уповільненям його формування.
Місцеві органи охорони культурної спадщини, від яких залежить подання
пропозицій до Реєстру, дезорієнтовані в сучасних реаліях, або не розуміють
важливості

цього

напрямку

пам’яткоохоронної

діяльності.

Натомість

Міністерство культури України самоусунулося від вирішення цих важливих
питань в умовах сьогодення.
У 2001 р. була ухвалена досить складна і коштовна процедура підготовки
облікової документації об’єктів культурної спадщини, яка залишається
актуальною на сучасному етапі державотворення. Включені до переліку
обов’язкової облікової документації паспорт на об’єкт культурної спадщини та
довідка про майнову цінність вимагають значних фінансових затрат на їх
виготовлення. Водночас, занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру
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без облікової документації не допускається. Після того, як ухвалена в 2003 р.
Комплексна програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003–
2010

рр.

[5,

с.

195–199]

була

припинена,

бюджетне

фінансування

унеможливлює виготовлення паспортів і довідок про майнову цінність об’єкта
культурної спадщини, що суттєво позначилося на процесі формування Реєстру.
Невтішні результати 15-літньої роботи щодо включення об’єктів культурної
спадщини в Державний реєстр сьогодні набувають особливої актуальності.
У перше десятиріччя ХX ст. виготовлення Паспорта на об’єкт культурної
спадщини та довідки про майнову цінність доцільно було проводити після
занесення його до Реєстру. Для вирішення питання щодо історичної, наукової
та культурної цінності щойно виявленого об’єкта культурної спадщини
достатнім було подати облікову картку, коротку історичну довідку, акт
технічного стану з матеріалами фотофіксації. Процедурою передбачалося, що
об’єкти культурної спадщини, які визнані такими, що не підлягають занесенню
до Реєстру у зв’язку з втратою предмета охорони та/або невідповідності
визначеним Порядком критеріям, вважаються знятими з державного обліку.
У 2013 р. Міністерство культури затвердило Порядок обліку об’єктів
культурної спадщини (наказ від 11.03.2013 № 158), що значно спростило
процедури і зменшило набір обов’язкової документації на пам’ятки.
Однім із останніх нормативних документів спрощення процедур
передбачає реалізація наказу Міністерства культури України 22.10.2015 р.
№ 838 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини»,
що випливає з прийнятого Верховною Радою України пакету законів про
декомунізацію, зокрема Закону «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди

їхньої

символіки»,

у

якому

визначено,

що

пам’ятники

комуністичним діячам та відповідним подіям періоду СРСР не підлягають
включенню до Реєстру. Місцевими органами охорони культурної спадщини
здійснюється перевірка лише фактичної наявності таких об’єктів, а також
уточнюється їх місцезнаходження, за результатами чого складається перелік,
який не підлягає розгляду науково-методичною, консультативною, науковою
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(вченою) радами. Виявлені об’єкти культурної спадщини автоматичною
втрачають свій статус, що є підставою для не включення їх до Реєстру.
Отже, нормативно-правовий аспект проблеми обліку об’єктів культурної
спадщини може бути частково вирішений шляхом спрощення механізму
занесення об’єктів до Реєстру. Водночас, для ефективного формування та
зменшення непродуктивних витрат з державного і місцевого бюджетів на
виготовлення повного пакету облікової документації, необхідно й надалі
продовжувати роботу над удосконаленням механізму занесення/незанесення
об’єктів культурної спадщини до Реєстру.
Література:
1. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної
спадщини / упоряд. Сердюк О. М., Бобровський Т. А., Кириленко Л. М. –
Чернігів : ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011. – 796 с.
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ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 322–335.
4. Савостіна Л. Є. Проблеми формування державного реєстру нерухомих
пам’яток України / Л. Є. Савостіна, О. О. Попельницький // Праці Науководослідного ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С.
504–513.
5. Пам’яткознавство : правова охорона культурних надбань: зб. док. /
упоряд. Л. В. Прибєга. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2009.
– 416 с.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Одна із провідних світових тенденцій сьогодення пов’язана із впливом
глобалізації на всі процеси суспільного буття, що, у свою чергу, потребує
докорінно нових підходів застосування зовсім інших підходів до державного
управління і передбачає надалі зростання ролі соціуму, активну участь
громадян в управлінні державою, децентралізацію та демократизацію влади.
Так,

електронне

урядування

–

один

із

інструментів

розвитку

громадянського суспільства, становлення якого сприяє створенню умов
відкритого

та

прозорого

державного

управління,

забезпечуючи

більш

ефективне і менш витратне адміністрування.
Електронне урядування – процес електронного управління державою,
тобто використання в органах влади сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій для забезпечення ефективної взаємодії влади із громадянами і
скерований на оптимізацію надання державноуправлінських послуг через
Інтернет [2].
Важливим елементом електронного урядування є залучення інтегрованої
системи електронного документообігу, що значно покращить збирання,
перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку
та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. Труднощі, що заважають
впровадженню електронного документообігу носять міжвідомчий характер і не
можуть бути

вирішені на рівні окремого органу влади. Здійснення

електронного документообігу буде ефективним за умов: формування єдиної
інфраструктури

міжвідомчого

обміну

даними

в

електронній

формі;

використання стандартизованих форматів даних, протоколів обміну даними і
наявності єдиних класифікаторів, довідників, а також доступу до них;
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запровадження обміну електронними документами на основі повної сумісності
використовуваних ресурсів; належного фінансування матеріально-технічного
забезпечення діловодних служб.
Успішна реалізація державної політики у царині інформаційного
суспільства неможлива без належного забезпечення навчання, виховання,
професійної підготовки людини для роботи у ньому. Електронна освіта, як
форма здобуття, тільки починає своє становлення в Україні. За для цього
задіяно

багатофункціональну,

єдину,

загальну

інформаційно-виробничу

систему збору, обліку даних про фізичних осіб і їх документальний супровід.
Метою

розробки

результативного

інформаційно-виробничої
автоматизованого

комплексу

системи
для

є

створення

інформаційного

забезпечення аналізу кількісного та якісного складу спеціалістів, що
забезпечують

функціонування

країни,

прогнозування

та

вироблення

управлінських рішень у сфері освіти для змін складу фахівців у відповідності
до загальнодержавних пріоритетів розвитку економіки країни. Інформаційновиробнича система – це комплекс адміністративних, програмних та апаратних
засобів, які на основі сучасних інформаційних технологій забезпечують
створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища України у галузі
освіти. Також система дозволяє створити єдину інформаційну інфраструктуру
щодо обробки даних про освіту, забезпечити їх достовірність та цілісність,
створити надійні механізми захисту інформації та обмеження доступу до неї
[4].
Нестримно розвивається електронна комерція, ринок послуг у сфері
Інтернет-банкінгу та системи електронних платежів. У той же час, найвищою
метою у втіленні електронного урядування є проведення транзакцій, як
електронної реалізації процесу надання державних послуг. Саме здійснення
транзакцій дає реальну можливість здійснити автоматизоване опрацювання
державних послуг і, як результат, – ефективна реалізація управлінської
діяльності державних установ, але на даний час існує тільки електронна
приймальня.
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Отже, стан формування електронного уряду в нашій країні, може бути
схарактеризований, як незадовільний. Але за короткий проміжок часу
досягнутий порівняно високий рівень готовності населення застосовувати
сучасні засоби електронних комунікацій для взаємодії з органами влади.
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ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО АРХІВОЗНАВСТВА В
РАДЯНСЬКІ ЧАСИ
Серед різноманітних гуманітарних дисциплін, значну роль займає
архівознавство, як система наукових знань про архіви, архівну справу її
історію, теорію та практику.
Архівознавство – це молода наука котра має широку історіографію, яка
основана на вивченні історії і етапів розвитку архівознавчих досліджень,
трансформації її теретико-методичних

принципів та повноту проблем

дослідження архівної справи.
Завдання її як предметно-проблемної історіографії, полягає в тому, щоб
знайти відповіді на такі питання:
– які проблеми архівознавства достатньо дослідженні;
– які архівознавчі питання розглянуті частково, не в повному обсязі або
освітлені не вірно;
– які проблеми не освітлювалися і не досліджувалися.
Дослідження

цих

питань

їх

аналіз

і

складають

історіографію

архівознавства, оскільки висвітлюють початок архівознавчих знань, етапи
розвитку та здобутки, точність і всебічність досліджень теоретичних і
практичних аспектів архівної справи, дають можливість робити прогнози на
подальші дослідження. Також до завдань історіографії архівознавства належить
виявлення найважливіших наукових концепцій, з’ясування вагомих внесків
вчених у архівну науку та складання їх творчих біографій.
Трансформація знань про архіви у науку відбувалася в середині та другій
половині XIX ст. Цей процес проходив майже одночасно на українських
землях, які були в складі Російської та Австро-Угорської імперій.
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З приходом та встановленням радянської влади в Україні розпочалася
націоналізація архівів була проведена архівна реформу на засадах централізації.
Після вступу України до складу СРСР на її територію було остаточно
поширено

схему

архівного

будівництва

РФСР.

Розпочалася

політика

«українізації» котра спочатку добре позначилася на розвитку архівної справи і
архівознавства. В цей період розпочалося створення єдиного Державного фонду
України, створена нова українська архівна термінологія, розроблена методика
описування фондів, експертизи цінності документів. Значну роль у розвитку
архівної науки відігравав журнал «Архівна справа», книги В. Романовського
«Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на Україні та принципи
порядкування в архівах» (1927), котра стала першим навчальним посібником з
архівознавства.
Радянський період архівного будівництва в Україні характеризувався
центрлізацією управління архівами, обмеженням доступу до

архівних

документів.
Наступний етап (1930-і – поч. 1950-х рр.) пов’язаний з остаточним
утвердженням тоталітаризму в СРСР. У цей час ще більше централізовувалася
архівна система, яка підпорядковувалася Наркомату внутрішніх справ, було
максимально звужено доступ до архівів. Масові репресії торкнулися
працівників архівної галузі, істориків та архівознавців. У 1940-х pp. до
радянської архівної системи було включено архіви західних областей України,
Буковини, Бессарабії, Закарпаття, які увійшли до УРСР.
Значних втрат архівна справа зазнало під час Другої світової війни.
У повоєнні роки було здійснено деякі заходи щодо відбудови архівів,
повернення з евакуації документальних ресурсів, кадрового оновлення галузі,
що позитивно вплинуло на архівознавчі дослідження. Важливою подією було
відкриття на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т.
Шевченка кафедри архівознавства (1944), згодом – історико-архівного
відділення та аспірантури. [1]
З середини 1950-х рр. окреслився як новий етап історії архівознавства,
який тривав до розпаду СРСР. Його початок пов’язаний з хрущовською
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«відлигою», критикою культу особи Й. Сталіна, активізацією історичних
досліджень, що не могло не позначитися на архівній системі. Залишаючись під
повним партійно-державним контролем, архівна справа сформувалася в окрему
галузь, якою керувало Головне архівне управління при Раді Міністрів СРСР
(1966). На цьому етапі архівознавство набуло виразнішого статусу науки і
навчальної дисципліни, було опубліковано низку праць і посібників.
У

1960–1980-х

рр.

помітно

розширилася

тематика

архівознавчих

досліджень в Україні, вийшли праці з історії, теорії і практики архівної справи,
було захищено кілька кандидатських дисертацій. Посилилась увага до науководослідної роботи в центральних державних архівах, зріс науково-теоретичний
рівень публікацій на сторінках науково-інформаційного бюлетеня «Архіви
України» (з 1965 р.). Значна роль приділялася поліпшенню умов зберігання
документів,будівництву нових архівосховищ, формуванню документної бази
державних архівів; створення системи науково-дослідницкого апарату, науководослідній і археографічній роботі архівних установ. Широкі кола громадськості
домагались розширення доступу до архівів. Прагненням до змін в архівній
системі та іі демократизації пов’язане з так званою «Горбачовською
перебудовою»
В стислому обсязі окреслені особливості всіх періодів розвитку
архівознавства притаманні не лише українській архівній науці. У загальних
рисах вони є спільними для всіх пострадянських країн та країн колишнього
соціалістичного табору. На мою думку, більш глибокий розгляд історіографії
радянських часів дасть можливість точніше охарактеризувати стан архівної
справи в цілому.
Література:
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
На сьогодні в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.
передбачено створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості
як громадянина України, а система освіти має забезпечити формування
професіонала.
Компетентність – це здатність приймати рішення, нести відповідальність
за їхні наслідки, оскільки компетентність поєднує у собі як інтелектуальні, так і
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фізичні якості особистості та передбачає наявність у студента знань, вмінь та
навичок, які необхідно застосовувати в організаційно-управлінської діяльності
установи.
Розроблення

та

впровадження

державних

стандартів

освіти

з

урахуванням національних традицій та світових досягнень є на сьогодні
актуальним,

що

є

необхідним

для

зміцнення

авторитету

і

конкурентоспроможності України на міжнародній арені та на європейському
ринку праці.
Формуванню
застосування

в

необхідних

навчальному

професійних

процесі

компетентностей

інформаційних

та

сприяє

інтерактивних

технологій, проведення ділових ігор, тренінгів.
Професійна орієнтація студентів, створення для них ситуації свідомого
вибору майбутньої професії з урахуванням реальних потреб економіки та
внутрішнього ринку праці у фахівцях певного профілю та рівня підготовки.
Формування у студентів професійної компетентності як інтегрованої
системи професійних знань, умінь, навичок фахівця та його особистісних
якостей, відбувається поступово упродовж як всього періоду навчання, так і
всього

життя.

Завдяки

використанню

компетентнісно

орієнтованих,

інтерактивних технологій поглиблюється рівень оволодіння відповідними
здібностями.
Прогресивною в педагогічній практиці є технологія співробітництва.
Яскравим прикладом реалізації цієї технології в університеті є робота
студентського парламенту. Студенти стають не лише учасниками, ай
партнерами навчально-виховного процесу, беруть активну участь у всіх
напрямах діяльності навчального закладу, набуваючи неоціненного досвіду
соціально-комунікативної роботи. Розвиток творчих здібностей студентів дає
змогу гармонійно та безконфліктно взаємодіяти в конкретному середовищі, в
освітньому просторі ВНЗ систематично і планомірно шляхом їх залучення до
науково-дослідної роботи та участі в науково-практичних і науковотеоретичних конференціях.
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Певним

чином

можна

окреслити

параметри,

що

обумовлюють

конкурентоспроможність майбутнього фахівця – це технічні та технологічні;
економічні; соціально-організаційні. Для конкурентоспроможної особистості
домінуючою. є наявність більш високого рівня творчого мислення, відомого як
латеральне мислення (здатність відмовитись від стереотипів, здатність
поглянути на проблему з іншого боку, здатність прийняти неочевидне
рішення).
Конкурентоспроможності особистості фахівця призводить до найбільш
складної проблеми: які здібності, характеристики, якості, знання та вміння
гарантуватимуть конкурентоздатність випускника на ринку праці в умовах
нестабільності бізнес-середовища. А такий підхід може використовуватися в
загальноосвітніх навчальних закладах за умови, коли учень відчуває себе
суб’єктом діяльності. Динамічні зміни, які відбуваються в світі визначили
основні напрямки розвитку освіти, що спрямовані на реалізацію розвивальної
парадигми. Нова парадигма має забезпечувати формування у студентів
готовності й здатності активно творити нові реалії життя.
Необхідною умовою усвідомлення проблем і процесів техногенного
розвитку суспільства слід вважати наявність знань і вмінь виконувати різні
перетворюючі процедури, прогнозувати і проектувати власну діяльність у
технологічному середовищі, що безперервно змінюється і удосконалюється.
У системі вищої освіти основними групами компетентностей, яких
потребує

сучасне

життя,

є:

соціальні;

полікультурні;

комунікативні;

інформаційні; саморозвитку та самоосвіти; компетентності, що реалізуються у
прагненні і здатності до раціональної, продуктивної творчої діяльності.
Компетентна людина не тільки повинна розуміти сутність проблеми, а й вміти
розв’язувати практично. Крім того, здатність одержувати техніко-технологічні
знання, знання з природничих наук, економіки; соціальні та професійні
навички, а також загальнокультурні цінності значною мірою впливає на
розвиток

конкурентоспроможної

особистості.

Розглядаючи

проблеми

компетентності, привертає увагу такий аспект трактування: competence – це
законно прийнята здатність авторитетної особи здійснювати певні акти чи дії в
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конкретних умовах, або коло повноважень. Тому компетентний – це той, хто
знає, обізнаний в певній галузі спеціаліст, який має право за своїми знаннями і
повноваженнями робити і вирішувати щось, висловлювати судження про будьщо, має право розв’язувати питання які входять до кола компетенції [1, с. 16].
Таким чином, професійна компетентність – це когнітивний компонент
підсистем професіоналізму особистості і діяльності, сфера професійної
діяльності,

коло

розв’язуваних

питань,

система

знань,

яка

постійно

розширюється, дає змогу виконувати професійні завдання із високою
продуктивністю, діяти самостійно і відповідально [1, с.17; 3; 4].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ
УСТАНОВАХ
Основною

та

визначальною

функцією

інформаційних

установ

в

сучасному інформаційному середовищі є надання інформації, її ідентифікація,
опис, класифікація та збереження. Із метою забезпечення цілісності документів,
упорядкованих

документальних

комплексів,

безпечний

доступ

їх

для

користувачів в інформаційних установах (будь-якої форми власності) суворо
дотримуються правил охорони праці, що передбачені Законом України «Про
охорону праці» [1] і є обов’язком роботодавця, якщо кількість найманих
працівників складає 50 і більше осіб. Діє така служба на підставі Типового
положення, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за
охороною праці (Наказ від 15.11.2015 р. № 255) [2]. Підпорядковується служба
охорони праці безпосередньо роботодавцю. На підставі Типового положення з
урахуванням специфіки інформаційної установи, видів діяльності, кількості
працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє Положення
про службу охорони праці.
Так,

наприклад,

будівлі

архівів

обладнуються

протипожежним

водопостачанням. Живлення внутрішнього протипожежного водопроводу
здійснюється двома вводами. Пожежні крани встановлюються на всіх поверхах
будівлі на сходових клітках. При кожному крані необхідно мати прогумований
рукав довжиною до крайньої точки приміщень, розташованих на поверсі.
Сховища і приміщення для роботи з документами мають бути обладнані
пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння. При оснащенні сховищ
автоматичними системами пожежогасіння та переносними вогнегасниками
перевага надається таким, що не мають побічної руйнівної дії на документи.
Вогнегасники встановлюються з розрахунку не менше одного на кожні 50 кв. м
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площі,

але

не

менше

двох

на

кожне

окреме

приміщення.

Все

електроустаткування в архіві забезпечується заземленням. В основних
приміщеннях

архівів

прокладається

схована

електропроводка.

Шнури

переносної апаратури повинні мати гумову ізоляцію. У сховищах коробки з
документами слід розміщувати на відстані не менш як 50 см від світильників.
Після закінчення роботи апаратура, лампи, електричні розетки у сховищі
послідовно вимикаються. У сховищах забороняється: паління; застосування
нагрівальних електроприладів. На випадок виникнення пожежі та інших
надзвичайних

ситуацій

в

архіві

складається

план

заходів,

у

якому

передбачаються шляхи евакуації і місце укриття документів, перелік і загальна
кількість справ (одиниць зберігання), що підлягають евакуації, список
працівників, відповідальних за цю роботу, заходи з охорони документів у
місцях евакуації та укриття. План погоджується з відповідними службами
(пожежною, охоронною, технічного нагляду) установи і затверджується її
керівником. Також забороняється захаращувати шляхи евакуації різними
предметами та устаткуванням. У разі вимушеного зберігання різних документів
у одному сховищі слід дотримуватися найнижчих значень температури і
відносної вологості. У приміщеннях з нерегульованим кліматом мають
здійснюватися
зберігання

із

заходи

з

оптимізації

застосуванням

температурно-вологісного

раціонального

режиму

режиму

опалювання

і

провітрювання приміщень, а також технічних засобів зволоження або осушення
повітря. Температурно-вологісний режим зберігання документів контролюється
шляхом регулярного вимірювання параметрів кімнатного та зовнішнього
повітря. Санітарно-гігієнічні роботи у сховищі необхідно проводити регулярно:
щоденно – вологе прибирання підлоги та сухе прибирання полиць, стелажів і
шаф; у плановому порядку, не рідше одного разу на місяць – санітарні дні, під
час яких здійснювати вологе прибирання стелажів, шаф, плінтусів, підвіконь та
знепилювання коробок із документами. У приміщеннях сховищ забороняється
перебування у верхньому одязі, брудному взутті, зберігання будь-яких
сторонніх предметів, зберігання і вживання харчових продуктів, а також
розведення квітів. Роботу з кінофотофоновідеодокументами слід виконувати в
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чистих неворсистих рукавичках і білих халатах. Не допускається розміщення
документів на підлозі, підвіконнях, у нерозібраних стосах. З метою своєчасного
виявлення плісеневих грибів і комах необхідно двічі на рік (початок і кінець
опалювального сезону) проводити вибіркове мікробіологічне та ентомологічне
обстеження документів та приміщень сховищ. У разі виявлення у сховищі
біологічних шкідників, слід вжити термінових заходів щодо оброблення
документів, засобів зберігання та приміщень.
Отже, створення служби охорони праці на підприємстві важливо не лише
для того, щоб виконати вимоги законодавства в цій сфері, але і мінімізувати
ризики відповідальності роботодавця за порушення вимог безпеки праці, а
також виконувати низку інших важливих функцій: вести документацію з
питань охорони праці, проводити інструктажі, перевіряти знання та ін.
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ВКЛАД АРХІВІСТІВ У РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД
ДІЛОВОДСТВА Й АРХІВНОЇ СПРАВИ
Розуміння сучасного стану організації діловодства й архівної справи в
Україні, їх традиційних форм та інновацій має спиратися не лише на знання
сучасних методик, а й критичний аналіз існуючих методичних рекомендацій,
розроблених архівістами та адаптованих у практику діловодних й архівних
служб.
Останніми методичними розробками у сфері діловодства й архівної
справи є: «Методичні рекомендації щодо порядку віднесення юридичних осіб
до джерел формування НАФ та укладання списків» [4], «Методичні
рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових
(примірних) номенклатур справ» [5], «Застосування принципів і критеріїв
експертизи цінності документів на сучасному етапі. Методичні рекомендації»
[3], «Складення архівних описів. Методичні рекомендації» [7], «Фондування
документів

НАФ.

Методичні

рекомендації»

[8],

«Експертиза

цінності

управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний
посібник» [2].
Критичний аналіз наявних методичних рекомендацій та методичних
посібників з діловодства та архівної справи надасть можливість узагальнити
сучасну практику методичного регулювання цих сфер, визначити слабкі
сторони науково-методичних розробок, вказати шляхи їхнього удосконалення.
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Розглянемо та проаналізуємо окремі методичні розробки, які на наш
погляд мають суттєві недоліки. Так, «Методичні рекомендації з розроблення
галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ»,
пiдготовлено з метою надання допомоги мiнiстерствам, центральним i мiсцевим
органам виконавчої влади та iншим центральним установам у розробленнi
галузевих перелiкiв документiв та типових (примiрних) номенклатур справ [5,
c. 3]. Рекомендації доповнено положення про те, що розроблення типових
(примірних) номенклатур справ здійснюється, крім центральних і місцевих
органів,

за

дорученнями

останніх

галузевими

науково-дослідними

інституціями, та на договірних засадах центральними та місцевими державними
архівними установами. Методичні рекомендації розкривають організаційні
засади розробки номенклатур справ, основні етапи їх підготовки, зазначають
вимоги до довідкового апарату, складу останнього.
Разом з тим, варто зазначити ряд недоліків щодо змісту цих методичних
рекомендацій:
– по-перше, відсутня передмова, яка б давала історичний екскурс у
методики розроблення галузевих переліків, окресливши специфіку їх
укладання на сучасному етапі;
– по-друге, бракує посилань на нормативно-правові акти, що лягли в
основу рекомендацій;
– по-третє, не зазначені

особливості структурування галузевих

переліків (спільне і відмінне для різних відомств);
– по-четверте,

окремі

положення

методичних

рекомендацій

є

механічним дублюванням положень Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади та інших
нормативних актів.
Вважаємо за доцільне при доопрацюванні даних методичних рекомендацій
узагальнивши досвід укладання галузевих переліків, запропонувати сучасні
методики

їх

підготовки,

зробивши

акцент

на

методиці

розробляння

класифікаційних схем галузевих переліків, їх структур. На прикладі трьох
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редакцій

галузевого

переліку

Національного

банку

України

можна

продемонстувати зміни у його структурі й змісті, пояснити мотивацію цих змін.
Охарактеризуємо

коротко

й

зміст

науково-методичної

розробки

«Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на
сучасному

етапі.

Методичні

рекомендації»

[3].

Аналіз

методичних

рекомендацій свідчить:
– по-перше, наукова розробка уникає трактувань нових підходів у
застосуванні принципів і критеріїв експертизи цінності документів і
новизни тлумачень принципів експертизи на сучасному етапі
(вказано лише, що «тлумачення принципів нині переглядаються»);
– по-друге, мусимо констатувати хаотичне, алогічне викладення
сутності критеріїв експертизи і їх застосування;
– по-третє,

відсутність

посилань

на

нормативно-правову

базу

розроблення цих рекомендацій;
– по-четверте, вузьке трактування поняття «експертизи цінності
документів» налаштовує читача на конкретну сферу застосування
цих методичних рекомендацій «Визначення цінності і строків
зберігання з метою формування НАФ» [3, c. 5] (однак у тексті
методичних рекомендацій йдеться й про експертизу та віднесення
документів до категорії унікальних, тобто категорування документів,
та зовсім не згаданий напрям експертизи при грошовій оцінці
документів НАФ);
– по-п’яте, не завжди виправданим є оперування окремими поняттями
без пояснень їх змісту, на кшталт «національні особливості
документа».
Аналогічні недоліки ми констатуємо й у науково-методичній розробці
«Фондування документів НАФ. Методичні рекомендації» [8]:
– по-перше, брак розуміння й трактування сутності фондування, а
звідси й неповнота викладу (методичні рекомендації включають
лише пофондову систематизацію, оминаючи увагою внутріфондову
систематизацію);
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– по-друге, зайва деталізація інформації про всі органи державної
влади (вони є основні, але не єдині фондоутворювачі);
– по-третє, розкриваючи питання про організацію НАФ, зовсім не
акцентується увага на ознаках різних рівнів організації документів
НАФ;
– по-четверте, невиправданими є претензії автора на аналіз поняття
«феноменологія НАФ».
Однією з останніх методичних розробок є «Складення архівних описів.
Методичні рекомендації» [7]. У Методичних рекомендаціях представлено
методику складення описів у діловодних та архівних службах підприємств,
установ та організацій різних форм власності, а також архівних установах
України [7, с. 2]. Спробуємо виокремити лише найважливіші недоліки цих
рекомендацій. По-перше, оскільки Методичні рекомендації призначено для
використання в практичній роботі в тому числі й музеїв та бібліотек, треба було
врахувати специфіку класифікації й опису архівних документів в установах,
відмінних від архівів; по-друге, не розкриті у Передмові традиції укладанні
описів як особливого виду обліково-пошукового документа (історична
ретроспектива у Передмові робить акцент на проблемі описання взагалі),
зазначити як змінювалися методики структурування описів, групування справ у
описах; по-третє, плутанина у поняттях «опис» (як обліковий документ) і
«описання»

як

процес

створення

вторинної

інформації;

по-четверте,

рекомендації дублюють вимоги, що містяться у нормативних актах; по-п’яте, не
розкрита специфіка укладання описів в різних установах (наприклад, судах);
по-шосте, не вказані принципи включення до описів справ у виключно
електронній формі та ін.
Отже, існуючі методичні розробки (рекомендації, посібники) потребують
удосконалення з урахуванням новітніх тенденцій та технологій у роботі з
документацією в діловодних службах та архівах. Методики варто узгоджувати з
існуючою нормативною базою не лише загальнодержавного, а й міжнародного
рівня. Це, зокрема, стосується перегляду методик експертизи цінності
службових документів; методик укладання описів різних за профілем і
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напрямами діяльності установ (державні адміністрації, банки, суди, навчальні
заклади і т.д.) за умов паралельного існування традиційних та електронних
документів; методик фондування при реорганізації системи управління й
установ; методик розроблення відомчих переліків документів та номенклатур
справ; методик забезпечення збереженості документації, обліку, описання
документів та використання документованої інформації.
Удосконаленню методик має передувати перегляд чинних нормативноправових актів з діловодства та архівної справи, зокрема, тих, що стосуються
здійснення електронного діловодства, оперативного зберігання електронних
документів у діловодстві, проведення експертизи їх цінності, оформлення для
передавання їх на зберігання до архівних підрозділів установ та до державних
архівів.

Важливим

кроком

до

вдосконалення

нормативно-правової

та

методичної бази діловодства й архівної справи має стати співпраця архівних
установ, науково-дослідних інституцій, вищих навчальних закладів, а також
служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій усіх форм власності.
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Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України:

Збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної
справи і діловодства / НАН України; НБУ ім. В. І. Вернадського, Інститут
архівознавства ; Держкомархів України. – Київ, 2002. – 170 с.
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Укрдержархів, УНДІАСД. – Київ ; Рівне., 2011. – 170 с.
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Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів

на сучасному етапі : методичні рекомендації / Держ. комітет архівів України
УНДІАСД; уклад. Селіверстова К. Т., Андрієвська Л. В., Ковтун М. В.,
Христова Н. М. – Київ, 2009. – 31с.
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Методичні рекомендації щодо порядку віднесення юридичних осіб

до джерел формування НАФ та укладання списків / Держкомархів України. –
Київ, 2005. – 24 с.
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Методичні

5.

рекомендації

з

розроблення

галузевих

переліків

документів та типових (примірних) номенклатур справ / Укрдержархів
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України УНДІАСД. – Київ, 2009. – 35с.
УДК 651.4/.9
Івандюк О. А.
Київський університет культури,
м. Київ, Україна
ДЕЯКІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ
Аналіз керування документаційними процесами в зарубіжних країнах
засвідчує, що ця сфера стрімко розвивається, вдосконалюється законодавчонормативна база; впроваджуються новітні інформаційні технології роботи з
документами. Керування документаційними процесами розглядається не як
сфера діловодства, а як сфера менеджменту, тобто стратегічне, передбачене на
перспективу, раціональне, ефективне, керування інформаційними ресурсами.
Здобутки зарубіжних країн у сфері організації роботи з документами варто
застосувати для розвитку та вдосконалення керування документаційними
процесами в Україні.
Для застосування зарубіжного досвіду з керування документаційними
процесами

необхідно

гармонізувати

вітчизняну

терміносистему,

що

використовується у сфері створення та функціонування службових документів,
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з міжнародними нормативними документами. Хоча Україна й гармонізувала
міжнародний стандарт ІСО 15489-2001, але терміносистеми цього стандарту не
достатньо для повноцінного формування термінологічної бази керування
документаційними процесами України.
Важливим

для

України

є

розроблення

та

прийняття

загальнонаціонального нормативно-правового акта з питань організації роботи
зі службовими документами, який би визначав засади державної політики в цій
сфері, відповідальність за документування діяльності в установах всіх форм
власності, уможливив би уніфікацію вимог до програмних, технологічних та
технічних засобів, що застосовують в процесах електронного документування
та документообігу.
Одним із напрямків розвитку керування документаційними процесами є
електронний документообіг, позаяк ця тема з кожним роком набуває все
більшої

актуальності.

У

зарубіжних

країнах

існує

ряд

законодавчо-

нормативних актів, які регулюють сферу електронного документообігу,
передусім корисним є досвід Австралії в цій сфері. Там уперше застосували
комплексний підхід до керування електронними документами на основі їхнього
життєвого циклу. Стандарт метаданих систем пошуку урядових установ в
Інтернеті, Австралійський стандарт метаданих для діловодства урядових
установ Австралійського Союзу. [1, с. 61] Вітчизняне законодавство
обмежується Законом України «Про електронний документ та електронний
документообіг» [2] та Законом України «Про електронний цифровий підпис»
[3]. Україна має можливість використати цей досвід для створення комплексу
законодавчих актів з керування електронною документацією.
Надзвичайно необхідною в Україні у сфері керування документаційними
процесами є державна підтримка участі українських документознавців та
архівістів у вирішенні на міжнародному рівні теоретичних і практичних
проблем функціонування й збереження службових документів в умовах
інформаційного суспільства. Для України є дуже важливим, щоб державні
архіви разом із академічними осередками підготовки архівістів та керуючих
документацією, співпрацюючи з товариствами архівістів, виробили програму
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навчання, яку потім буде впроваджено на всіх ступенях навчання керування
документацією: у найширшому обсязі (на університетському рівні) та в
необхідному обсязі (відповідні модифікації або необхідний мінімум) на
середньому рівні та в рамках професійного підвищення кваліфікації.
Найкращим стимулом для впровадження цього проекту на національному рівні
буде, ймовірно, поширення міжнародних рішень, а отже створення робочої
групи зі спеціалістів (доцільно, щоб у її складі були особи, які вже пройшли
навчання на міжнародному рівні) для опрацювання відповідної програми
курсів. На початковому етапі проекту особливу увагу слід присвятити
професійним курсам та курсам з підвищення кваліфікації, призначених для
осіб, що вже працюють та відповідають за створення, обіг та зберігання
документації як в публічній адміністрації, так і в приватному секторі. Такі
курси допоможуть відразу набути або розширити знання з питань методології,
прийнятої у сфері керування документацією. У подальшому цю методологію
буде перенесено до адміністрації та бізнесу через відповідно підготовлені
кадри, які поступово приходитимуть на роботу до організацій (установ).
Підготовка,

перепідготовка,

підвищення

кваліфікації

вітчизняних

спеціалістів з керування документаційними процесами, використовуючи
міжнародні програми та досвід дасть змогу сформувати висококваліфікованого,
досвідченого спеціаліста в цій сфері.
Основними напрямами застосування зарубіжного досвіду в Україні є:
− формування законодавчої бази стосовно роботи зі службовими
документами. використовуючи напрацювання у цій сфері зарубіжних
країн;
− на основі австралійського досвіду та міжнародних документів
створення відповідної нормативної бази з регулювання роботи зі
електронними документами;
− створення вітчизняної програми підготовки висококваліфікованого
спеціаліста з керування документаційним процесами з використанням
здобутків зарубіжних навчальних програм.
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Загалом нині керування документацією стало складовою інформаційного
менеджменту і означає підхід до організації роботи зі службовими документами
як до найважливішої частини загального інформаційного ресурсу установи з
використанням новітніх інформаційних технологій відповідно до вимог
чинного законодавства.
Література:
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Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів
міжнар. наук.-практ. конф., Київ 25–26 трав. 2004 p. – Київ, 2004. – С. 60 – 62.
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№ 36. – Ст. 275.
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Електронне урядування є одним з інструментів розвитку сучасного
суспільства. Його впровадження згідно з «Концепцією розвитку електронного
урядування в Україні» [1, с.1] сприятиме створенню умов для відкритого і
прозорого державного управління.
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Електронне урядування є такою формою організації державного
управління, яка сприяє підвищенню ефективності діяльності державних органів
та

органів

місцевого

самоврядування

з

використанням

інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави,
орієнтованої на задоволення потреб громадян.
Головною складовою електронного урядування є електронний уряд як
єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії
органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з
громадянами і суб’єктами господарювання.
Основними засадами розвитку електронного урядування є Закони
України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007–2015 роки», «Про Національну програму інформатизації», а також
«Концепції

розвитку

електронного

урядування

в

Україні»,

схваленої

розпорядженням КМУ від 13 грудня 2010 р., та «Стратегії розвитку
інформаційного суспільства в Україні», схваленої розпорядженням КМУ від 15
травня 2013 р., які є підґрунтям для впровадження нових форм державного
управління.
Проблеми,
урядування

у

пов’язані
діяльність

із

впровадженням

державних

технологій

органів

та

електронного

органів

місцевого

самоврядування, мають міжвідомчий та міжрегіональний характер і не можуть
бути розв’язані окремими органами виконавчої влади.
Незважаючи

на

стрімкий

розвиток

інформаційно-комунікаційних

технологій та широке застосування їх у державному управлінні, нагальними
залишаються наступні питання:
–

відсутність єдиних стандартів та регламентів функціонування системи
електронного документообігу;

–

недосконалість нормативно-правової і методологічної бази;

–

обмеженість доступу громадян та суб'єктів господарювання до
інформаційних ресурсів органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
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–

повільність процесів інформатизації бібліотек, архівів, музеїв, що
може призвести до поглиблення «інформаційної нерівності»;

– недостатність

необхідних

фінансових

та

матеріально-технічних

ресурсів і неефективне їх використання;
–

забезпечення

ефективності

та

якості

адміністративних

послуг

населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій [1, c. 3].
Спрощення комунікації досягається, зокрема, шляхом використання
глобальної та локальних інформаційних мереж, що забезпечують відносну
доступність та оперативність спілкування з державними органами.
Таким чином, розвиток електронного урядування сприяє формуванню
держави сучасного типу, яка орієнтована, в першу чергу, на забезпечення
вільної реалізації прав та свобод своїх громадян.
Значну роль в системі електронного урядування відіграє реалізація
адміністративних та інформаційних послуг в онлайн-режимі. Найпростіша
стадія розвитку онлайн-послуг передбачає висвітлення на урядових сайтах
інформації щодо політики їх діяльності, принципів управління, структури,
контактної інформації, правил та правових засад їхнього функціювання,
режиму роботи та видів послуг, які вони надають [2, c. 1].
Наступній стадії онлайн-послуг притаманна досконала комунікація або
наявність найпростіших видів зв’язку державного органу та громадян. Завдяки
таким ресурсам є можливість завантаження бланків заяв або форм для
подальшого друку та замовлення громадянами державних послуг.
Так звані транзакційні послуги забезпечують двосторонню комунікацію з
громадянами, даючи змогу їм в тому числі замовляти і отримувати певну
інформацію щодо державної політики, програм та правил, здійснювати ряд
онлайн фінансових та нефінансових операцій, зокрема отримання сертифікатів,
ліцензій на певну діяльність, подання декларацій, сплата податків тощо
[3, c. 4−5].
Таким чином, ефективність управління державних органів у сучасних
умовах значною мірою залежить від розв’язання завдань оперативного
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створення електронних документів, контролю за їх виконанням, від організації
збереження, а також пошуку і використання.
Електронне урядування дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи,
можливість скоротити часові витрати на розв’язання задач, пов’язаних із
діяльністю державних органів, автоматичний контроль виконання документів
підвищує якість роботи виконавців, робить результати підготовки документів
більш прогнозованими і керованими.
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УДК 651.012.7
Карпійчук К. В.,
студентка V курсу,
Київський національний університет культури і мистецтв
м. Київ, Україна
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ,
ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП ДОКУМЕНТООБІГУ
В кожній установі, організації, на підприємстві здійснюється постійний
рух документів, так званий документообіг. Документообіг – це обіг документів
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усередині суб’єкта діяльності з метою їх виконання або встановлення
взаємозв’язків [5, с. 37].
Дoкументообіг − це рух службoвих докyментів в установі від часу їх
створення чи одержання до часу завершення виконання або надсилання
[3, с. 8].
Раціоналізація

документообігу

установи

сприяє

підвищенню

ефективності роботи управлінського апарату, разом з тим форми і методи
організації управлінської діяльності зумовлюють чіткість та оперативність
документообігу.
Однією з найважливіших функцій управління є контроль за виконанням
документів. Його мета − сприяння своєчасному та якісному виконанню
управлінських рішень в установі, забезпечення отримання аналітичної
інформації, необхідної для оцінки діяльності структурних підрозділів, філій,
окремих співробітників. Контроль за виконанням документів тісно пов'язаний з
контролем оперативності та якості роботи апарату управління.
Контроль над виконанням документів і майже прийнятих рішень – одна з
найважливіших функцій управління, метою котрої є сприяння своєчасному і
якісному

виконання

документів,

забезпечення

отримання

аналітичної

інформації, яка потрібна на оцінки діяльності структурних підрозділів, філій,
конкретних співробітників [1, с.58].
Словник-довідник термінів «Державне управління» визначає кoнтроль у
сфері державного управління як важливу фyнкцію державної влади та
управління, що дає змогу не лише виявляти, а й запобігати пoмилкам і
недолікам у діях суб’єктів державного управління, шукати нові резерви та
можливості [3].
Контроль має на меті перевірку того, що відбулося через зіставлення
фактичного стану зі станом, що вимагається.
Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких визначені
конкретні завдання. Мета такого контролю:
– з’ясувати фактичний стан виконання конкретного завдання чи
доручення на окремих етапах;
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– виявити проблемні питання та вжити необхідних заходів щодо
виправлення ситуації;
– стимулювати виконавську дисципліну.
– Контроль за виконанням документів має таку послідовність:
– узяття документів на контроль, формування картотеки документів, що
підлягають контролю, або автоматизованої бази даних;
– перевірка своєчасності доведення документів до виконавця(-ів);
– попередні

перевірки

і

регулювання

роботи

щодо

виконання

поставлених завдань;
– облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів;
– інформування

керівництва

про

роботу

і

підсумки

виконання

документів;
– повідомлення про роботу і підсумки виконання документів на
оперативних нарадах, засіданнях колегіальних органів;
– зняття документів з контролю;
– формування картотеки виконаних документів.
Початок операцій з контролю, тобто взяття документа на контроль,
збігається з моментом реєстрації документа.
Головною умовою успішного здійснення контролю є чітко налагоджена
система попереджувального, поточного та підсумкового контролю.
Попередній контроль передбачає формування переліків контрольних
документів відділами контролю на наступний місяць, тиждень або інший період
та доведення їх до виконавців. Поточний контроль – це аналіз проміжних
результатів, своєчасне внесення необхідних корективів для виконання завдання
у визначений термін і у повному обсязі.
Підсумковий контроль здійснюється після виконання завдання, його
метою є оцінка якості, своєчасності, повноти результатів виконаного завдання.
Однією з найважливіших умов успішного здійснення контролю за
виконанням розпоряджень, наказів, доручень, планів, програм є якісна
підготовка документів, їх конкретність (що, кому, до якого часу виконати?),
компетентність, обґрунтованість.
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Важливою й місткою частиною контролю є збір контрольованої
інформації, її вивчення, аналіз, систематизація, перевірки на місцях, оцінка
стану справ з питання, що вивчалося, і вироблення відповідних пропозицій
щодо заходів для поліпшення роботи. На цьому етапі готується проект
підсумкового документа.
Хід
Контроль

виконання
за

документів

виконанням

своєчасному та

підлягає

документів

централізованому

виконується

з

контролю.

метою

сприяння

правильному виконанню рішень, завдань і

доручень

керівництва, забезпечення одержання інформації, необхідної для оцінки
діяльності підрозділів та виконавців. Після виконання документ знімається з
контролю [5, с.127].
Якість контролю залежить від поінформованості керівника. Керівник
ефективно здійснює контрольну функцію, якщо володіє чіткою, у повному
обсязі і своєчасною інформацією. Тому завершальним етапом роботи по
контролю за документом є інформування керівництва про його виконання в
повному обсязі та внесення пропозицій щодо зняття з

контролю. У разі

невиконання окремих завдань, має бути обґрунтоване прохання щодо
продовження термінів виконання. Продовжити термін виконання завдань має
право лише той керівник, за підписом якого видано документ.
У разі порушення терміну виконання документа вищого органу,
виконавець пише обґрунтоване пояснення щодо порушення. Керівник,
відповідальний за виконання документа несе персональну відповідальність та
вживає заходів щодо поліпшення виконавської дисципліни.
Отже, можна дійти висновку, що контроль в управлінні – це систематична
і конструктивна діяльність органів державної влади, одна з управлінських
функцій, завершальна стадія процесу управління, серцевиною якої є механізм
зворотного зв’язку, невід’ємна складова процедури ухвалення та реалізації
управлінських рішень, що безперервно бере в ній участь. Мета контролю –
забезпечення своєчасного і якісного виконання доручень керівництва і
вирішення поставлених питань.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
Сучасні

інформаційні

технології,

почавши

активно

впливати

на

повсякденну діяльність будь-якої організації, стають невід’ємною складовою її
інформаційної інфраструктури. Вони розвиваються надзвичайно швидкими
темпами, захоплюють все ширші сфери діяльності, у тому числі й освітню
галузь як невід’ємний компонент і необхідний фактор підвищення змісту освіти
та якості освітніх послуг.
Запровадження інформаційних технологій в освітню галузь дозволяє
змінити підходи до організації науково-навчального процесу, метою якого стає
формування сучасного фахівця з набором необхідних інформаційних знань і
компетенцій,

здатного

працювати

в

умовах

постійних

динамічних
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трансформаціях інформаційно-комунікаційного середовища. Разом з тим,
інформаційні технології дають можливість об’єднати зусилля студентів та
викладачів і спрямувати їх на створення корпоративного інформаційноосвітнього середовища, підвищивши якість освітньої галузі у сприйнятті та
обробці інформації й отриманні нових знань, вмінь, використовуючи при цьому
позитивні аспекти гібридного інтелектуального продукту, що створюється в
світовому інформаційному просторі [4]. Досягнення цієї мети можливе лише за
умови функціонування не тільки усіх складових корпоративного інформаційноосвітнього середовища (розвинена комп’ютерна інфраструктура, програмні
платформи,

інформаційно-освітні

ресурси,

системи

управління),

а

й

проведенням комплексної інтеграції інформаційних технологій в освітню
галузь на всіх рівнях системи безперервного навчання (шкільний, вузівський,
післявузівський) для задоволення інформаційно-комунікаційних запитів та
пропозицій на ринку праці.
Постійне

вдосконалення

навчально-виховного

процесу

поряд

з

державотворчими змінами суспільства є основною передумовою створення
системи безперервного навчання в Україні, що дозволяє поєднати всі ланки
освіти в єдину систему формування високорозвиненого суспільства та
конкурентноздатного і компетентного фахівця [1]. Адже саме на освітню галузь
покладається відповідальність за формування ефективного інформаційного
суспільства, здатного опановувати не тільки великі обсяги інформації, а й уміти
їх аналітично оцінювати й обробляти та застосовувати на практиці. Загальна
комп’ютеризація всіх учасників освітнього процесу дозволяє вирішувати
актуальні проблеми сьогодення шляхом забезпечення виходу в мережу Інтернет
кожного учасника навчального процесу в будь-який час і з різних місць
перебування; розвитку єдиного інформаційного простору освітніх індустрій і
присутність у ньому в різний час і незалежно один від одного всіх учасників
освітнього процесу; створення, розвитку і ефективного використання керованих
інформаційних освітніх ресурсів, у тому числі персональних баз і банків даних
з можливістю повсюдного доступу для роботи з ними.
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Підтримка навчальної діяльності та управління освітнім процесом в
корпоративному

інформаційно-освітньому

середовищі

освітніх

установ

забезпечується використанням програмних платформ, що містять електронні
навчальні курси, ресурси для виконання лабораторних і практичних робіт,
самостійної роботи, поточного, проміжного та підсумкового контролю,
електронні архіви наукових і навчально-методичних матеріалів, матеріали
конференцій, автореферати дисертацій, наукові статті, патенти тощо. Важливим
фактором оцінки якості освітніх інформаційних технологій виступає також
типологізація програмних засобів, що дозволяють не тільки автоматизувати
рутинні методи опрацювання великої кількості інформації, а сформувати
інформаційну базу даних взаємопов’язаних комплексів апаратно-програмних
засобів для збирання, передавання та опрацювання інформації з певної сфери
освітньої галузі, а саме: тестові, навчальні, тренінгові, контрольні, моделюючі,
ігрові тощо [3]. Масштабне використання інформаційних технологій в освітній
галузі призводить до усвідомлення щодо необхідної зміни типової моделі
навчального процесу: перехід від репродуктивного навчання – «переливу»
знань з однієї голови в іншу, від викладача до студентів – до креативної моделі
(коли в навчальній аудиторії з допомогою нового технологічного і технічного
забезпечення моделюється життєва ситуація або процес, а студенти під
керівництвом викладача повинні застосувати свої знання, проявити творчі
здібності для аналізу модельованої ситуації і виробити рішення на поставлені
завдання) [4]. Тільки поєднання зусиль усіх учасників освітнього процесу у
формуванні

діючої

освітньої

моделі

на

принципах

партнерства

та

взаємокореляції, підкріплених знаннями про новітні інформаційні технології,
дозволить

забезпечити

прорив

у

створенні

єдиного

інтерактивного

інформаційного простору, що має на меті якісно та оперативно вирішувати
завдання, пов’язані з супроводом накопичення знань та формування цілісної
системи вмінь та навичок професійної компетенції фахівців на ринку праці.
Таким чином, розуміння і реалізація проблем інформатизації освітньої
галузі полягає в тому, що в результаті має бути досягнута глобальна
раціоналізація

інтелектуальної

діяльності

у

суспільстві

за

рахунок
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використання

нових

інформаційних

технологій

з

метою

підвищення

ефективності і якості підготовки фахівців з новим типом мислення, що
відповідає вимогам сучасного інформатизованого суспільства.
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РЕФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ВОДНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Згідно зведеного бюджету України за 2013 р., збір за спеціальне
використання води склав 1,4 млрд. грн. Цей рік можна вважати піковим за
формуванням рентних платежів за використання води. Аналіз динамічних і
структурних характеристик генерації рентних платежів, які в даному
дослідженні ототожнюються з збором за спеціальне використання води, за
період 2005–2014 рр. свідчить про наступні тенденції та закономірності.
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1. Протягом всього періоду оцінки наявна тенденція зростання рентних
платежів за використання водних ресурсів. Виняток становить лише 2014 р.,
коли процеси зростання були призупинені.
2. Найбільш вагомі динамічні зміни показників (зростання) були
характерні для періоду 2010–2012 рр., який визначався процесами економічної
стабільності та висхідними трендами для багатьох показників національної
економіки.
3. Співвідношення внеску до зведеного показників державного і
місцевого бюджетів протягом періоду, що аналізується, змінилось. Протягом
початкового періоду дослідження (2000–2010 рр.) доля місцевих бюджетів була
не значною. У 2011–2014 рр. відбулось вагоме зростання цих надходжень.
Протягом останніх років внесок місцевих і державних бюджетів був майже
рівномірний.
Якщо брати до уваги показник у 1,4 млрд. грн за рік, то, на нашу думку,
він є недостатньо високим для рентних платежів (а це його найвище значення
протягом зазначеного періоду). Наша держава має значну кількість водних
об’єктів та водокористувачів, але плата за воду становить відносно незначну
суму. Слід зазначити, що подібна ситуація спостерігається при тому, що за
запасами води Україна розташована на одному з найнижчих місць у Європі, а
водні ресурси держави є виснажені і відчують надмірний антропогенний вплив.
Враховуючи подібний стан справ щодо водних ресурсів та незначні
рентні надходження за їх використання, доцільним видається порівняння
фактичних показників з розрахунковими, що б дало змогу показати можливі,
потенційні платежі за спеціальне використання води.
З цією метою було проведено розрахунки ренти фактичної та
розрахункової (за замикаючими затратами) відносно галузей економіки та
регіонів. Поєднання цих підходів дає змогу побачити наявний рівень рентних
надходжень та визначити перспективи їх корекції. Як показує аналіз отриманих
даних, значна кількість рис для варіантів ренти є подібними, тому результати
подамо у вигляді загальних висновків.
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1. Показники ренти для держави в цілому. Загальний показник фактичної
ренти фіксується на рівні 763 млн грн. Важливо зазначити, що величина ренти
обмежується тільки рівнем надходжень з місцевих бюджетів, тому її показник
не є значним. Однак, такий підхід дає змогу визначити особливості
територіальної концентрації значень. Якби до отриманих даних додати
надходження з державного бюджету, то вийшли б на цифру 1,4 млрд. грн.
(згідно офіційної статистики).
На відміну від фактичної, рента за замикаючими затратами є значно
більшою і фіксується на рівні 6,1 млрд. грн. Якщо брати до уваги
загальнодержавний показник фактичної ренти відносно характеристик за
замикаючими затратами, то перший менший від другого в 4,3 разів, що не є
значною величиною як для фінансових показників.
2. Галузеві характеристики. Як показують результати розрахунків,
галузеві пріоритети для фактичної ренти і за замикаючими затратами мають як
подібні риси, так і відмінні. До перших належить чітке переважання рентних
надходжень від виробничої сфери (59,1 % – для фактичної і 40,6 % – за
замикаючими затратами), яка виступає локомотивом формування платежів.
Відміною є позиції побутової сфери, зрошення і АПК.
На характер відмін базовий вплив здійснюють показники використання
води, наявні затрати та коригуючі значення, що були покладені в основу
розрахунків. Характерною рисою є значні диференціації між числовими
значеннями. Якщо для фактичної ренти різниця між максимальним і
мінімальним значеннями складає 12,8 разів, то показники за замикаючими
затратами різняться у 2,5 разів.
3. Територіальна локалізація значень. Для показників ренти можливо
визначити загальні умови, щоб регіон показував вагомі значення: по-перше,
значні обсяги використаної води і, по-друге, високі рентні тарифи за
використану воду.
Загалом, коло регіонів-лідерів за рентними показниками є значною мірою
подібним. У більшості випадків це регіони з високим рівнем економічного
розвитку. Наприклад, якщо за фактичними надходженнями лідерами є
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Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська області і м. Київ, то і за
замикаючими затратами склад лідерів є значно подібним. Регіонамиаутсайдерами є Волинська, Закарпатська, Сумська, Тернопільська області.
Разом з тим, відмінними є відношення максимального та мінімальних
значень за цими підходами. Якщо для фактичної ренти подібне співвідношення
становить 56,2 рази, то за замикаючими витратами – у декілька разів більше.
4. Співвідношення між державними і регіональними показниками
фактичної ренти і за замикаючими затратами. Для рівня держави показник
складає 1:8,0 (на кожну гривню фактичної ренти припадає 8 грн. ренти за
замикаючими затратами). Для регіонального рівня наявні значні варіації.
Наприклад, різниця між показниками Херсонської області становить 96 разів.
Разом з тим, такі екстремальні величини є поодинокі і, скоріше за все, як
виняток. Переважна більшість регіонів знаходиться в діапазоні до 1:5,0.
Отже, водний комплекс здатний генерувати суттєву вартість на основі
рентних платежів. Показники 763 млн. грн. за місцевими бюджетами і 1,4 млрд.
грн. як загальнодержавний показник фактичної ренти є недостатньо високими і
тому потребують свого коригування.
УДК 352/354-1
Кожина А. В., канд. держ.упр., доц.,
Академія муніципального управління,
Інститут громадських стратегій,
м. Київ, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ
Глобалізаційні процеси призвели до стрімкого розвитку інформаційнокомунікативних технологій у світі, їх повсюдного запровадження в усі сфери
життєдіяльності людства, що зумовило потужний прорив у розвитку і
організації діяльності та піднесло на новий рівень суспільні відносини.
Інформаційні технології стали одним із основних інструментів діяльності також
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у системі публічного управління. Зважаючи на те, що інформаційне суспільство
є відкритим суспільством, воно формує передумови для трансформації системи
публічного управління і адміністрування за принципами демократичного
врядування: відкритості, прозорості, підзвітності органів публічної влади та
конституційних прав громадян на інформацію.
У

світі

стрімко

зростає

застосування

новітніх

інформаційно-

комунікаційних технологій у сферах публічного управління, збільшуються
можливості дистанційного доступу до публічної інформації та різноманітних
сервісів і послуг за допомогою електронних пристроїв. Наприклад, за даними
глобального агентства «Wearesocial», що вивчає суспільні ідеї, на початку 2016
р. з 7,395 млрд. мешканців світу 3,42 млрд. є користувачами Інтернету. У
порівнянні з 2015 р. ця цифра зросла на 10 %, що означає, що веб-павутина
охоплює 46 % світу. При цьому, користувачів мобільних телефонів зафіксовано
3,79 млрд., тобто 51 % від всього населення Землі. Соціальними медіа
користуються 2,31 млрд. людей, із яких для коннекту мобільні використовують
1,97 мільярдів людей [4].
Варто наголосити на розширенні технічних можливостей публічного
управління, зокрема на впровадженні електронного урядування та становлення
та електронної демократії.
Електронне урядування (е-урядування, e-governance) – це форма
організації державного управління, за якого відбувається активна взаємодія
органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з
суспільством,

людиною

та

громадянином,

бізнесом

за

допомогою

інформаційно-комунікативних технологій. Електронне урядування забезпечує
функціонування певних служб в режимі реального часу та робить максимально
простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними
установами.
Електронне урядування передбачає здійснення державного керування, яке
базується на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій і
цінностях відкритого суспільства, воно характеризується спрямованістю на
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потреби громадян, економічною ефективністю, відкритістю для суспільного
контролю й ініціатив.
Україна сьогодні посідає тільки 87 місце у рейтингу країн ООН з
впровадження електронного врядування. Для порівняння, невелика Естонія
виділяє на розвиток цифрових технологій близько 1 % свого бюджету, а
Україна – лише 402 млн. грн. Електронне урядування дозволяє Естонії щорічно
заощаджувати до 2 % ВВП [2].
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій призводить до
оптимізації організаційних процедур, роблячи їх більш простими і логічними.
Основні результати, яких очікує держава від їх впровадження, можна описати
як стратегічні та тактичні. Тактичні результати легко виміряти – це, скорочення
витрат та часу, пов’язаних із витратами на друк паперових носіїв,
облаштування площ зберігання документів тощо. До стратегічних можна
віднести поліпшення якості прийнятих рішень, підвищення довіри громадян до
влади, істотне зниження прямих і непрямих суспільних витрат на утримання
органів влади [1].
Досвід доводить, що запровадження електронного урядування та
цифрових технологій для надання сервісів та послуг громадянам призводить до
зменьшення рівня корупції, підвищення прозорості та відкритості публічної
влади. Згідно з дослідженнями, загальний макроекономічний ефект від
відкритих урядових даних для країн Євросоюзу оцінюється в 2 % додаткового
ВВП на рік, або 206 млрд. євро до 2020 р. [3].
На даний час в Україні працюють ініціативи зі створення відкритих
майданчиків електронних сервісів, найвідоміші з яких: система державних
закупівель Prozorro; єдиний державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua,
запущений після ухвалення Закону України «Про доступ до публічної
інформації»; портал E-data, запущений після ухвалення Закону України «Про
відкритість використання публічних коштів»; iGov, який розробили громадські
активісти та ІТ-волонтери, де зібрано послуги, що їх державні органи України
надають громадянам та бізнесу. Також менш масштабні проекти: «Цифрове
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місто», DITO, «Відкриті дані», «Електронна демократія», Microsoft CityNext,
Civil society app та ін. [3]
Розширення

можливостей

використання

сучасних

інформаційних

технологій і впровадження електронного урядування дозволить публічній владі
працювати ефективно, відкрито і зробить послуги, які публічні органи надають
громадянам, прозорими і доступними.
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Академія муніципального управління,
м. Київ, Україна
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ТА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
Новою історичною фазою розвитку цивілізації виступає інформаційне
суспільство, у якому головну роль відіграє інформація. Отже, важливе значення
для успішної практичної діяльності у сучасних умовах має чітке розуміння
сутності інформації як специфічного об’єкта, з яким змушені виконувати
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різноманітні операції як організації, так і окремі індивіди у всіх сферах
суспільного життя.
Поняття «інформація» походить від латинського informatio, що у
буквальному перекладі означає «пояснення», «викладення». Це поняття у
науковій сфері досі залишається вкрай дискусійним. Як зазначається у [1, с. 9],
воно має безліч визначень, що пов’язано передусім з багатоманітністю явища,
яке воно позначає. У різних сферах та напрямах інформаційної діяльності на
перший план виходять різні властивості, ознаки, характеристики інформації.
У тлумачних мовних словниках викладене загальновживане розуміння
інформації як повідомлень про щось, відомостей про навколишній світ, процеси
у ньому, певні події, діяльність і т. ін., що сприймаються людиною, іншими
істотами або спеціальними пристроями. Подібно до цього, ст. 1 Закону України
«Про інформацію» визначає інформацію як будь-які відомості та/або дані, які
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді [2].
Згідно із кібернетичним підходом, що запропонований К. Шенноном,
інформація є зменшенням міри невизначеності знань про певний об’єкт
внаслідок отримання повідомлень. При цьому для кількісного вимірювання
інформації використовується біт – спеціальна одиниця, що дорівнює одному
двійковому розряду, який може бути рівним одному з двох значень/станів
(0 або 1).
У філософському контексті інформація розглядається як фундаментальне
поняття, що подібне до таких понять як, наприклад, «матерія» або «свідомість»,
тісно пов'язане з процесами взаємодії і відображення та асоціюється з певними
даними і знаннями. Поняття «інформація» також передбачає сукупність
відомостей про матеріальний і духовний світ, про закономірності та тенденції
його розвитку. С. Телешун, О. Титаренко, І. Рейтерович виділяють специфічні
тлумачення інформації з точки зору політології як комплексу відомостей,
необхідних для успішного функціонування комунікативної системи, соціології
– як знакової системи у вигляді різноманітних текстів, журналістики – як міри
для середнього інформаційного змісту тощо [3, с. 55].
424

У сучасному світі колосального розвитку набули інформаційні технології,
що базуються на використанні комп’ютерів, електронних баз даних із
доступним інтерфейсом користувача, локальних та глобальних комп’ютерних
мереж. У світлі цих сучасних інформаційних технологій під інформацією
розуміють об’єкт комп’ютерної обробки, засіб подолання цифрової нерівності
тощо.

Інформація

також

розглядається

як

універсальний

ресурс,

що

використовується в усіх сферах суспільства у вигляді відомостей, фактів, знань
про суспільні об’єкти та процеси.
У наведених визначеннях випущений один важливий момент. Він полягає
у тому, що інформація не тотожна повідомленню. Повідомленням можуть бути
дані у будь-якій формі (сигнали, символи, знаки, образи та ін.), що передаються
від певного джерела до суб’єкта, якому ці дані призначені. Проте якщо суб’єкт
ніяким чином не сприймає ці дані, то для нього вони є не інформацією, а
інформаційним

шумом,

тобто

непотрібними

та/або

незрозумілими

повідомленнями, незалежно від того, чи є вони новими для суб’єкта.
Інформаційні шуми часто заважають поширенню інформації та її ефективному
використанню [3, с. 56].
Отже, дані стають інформацією лише у разі їх сприйняття та засвоєння
суб’єктом, що полягає у його реагуванні на повідомлення через певні зміни.
Наприклад, для конкретної людини зміни можуть виявлятися у її ставленні до
певних явищ та процесів оточуючої дійсності, у її ціннісній системі та
внутрішніх переконаннях, у щоденній діяльності, прийнятті рішень тощо. У
цьому зв’язку В. Тронем запропоноване визначення інформації як спонуки
(стимулу,

ініціалізації)

ситуаційно-функціональної

активності

будь-якої

структури, її ситуаційного реагування на зовнішню (внутрішню) ініціалізацію
[4]. На думку вченого, чим швидше, повніше й економніше ситуаційнофункціональна активність будь-якої структури під впливом ініціалізації
перетворюється у стратегію реагування, тим більшу цінність має здобута
інформація. У такому ж ключі І. Захарова та Л. Філіпова трактують інформацію
як відображену різноманітність або концептуально пов’язані відомості, дані,
поняття, що відображені у нашій свідомості і змінюють наші уявлення про
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реальний світ [5, с. 19].
На основі розглянутих тлумачень можна визначити, що інформація – це
невідомі раніше для певного суб’єкта відомості та/або дані у будь-якій формі,
для яких існує змістовна інтерпретація, що спричиняють реакцію цього
суб’єкта у вигляді змін як його внутрішніх характеристик, так і поведінки у
зовнішньому середовищі. Викладене розуміння інформації як основи для змін
та дій певного суб’єкта видається доцільним з погляду використання у
практичній діяльності, оскільки дозволяє виділяти інформацію із загального
масиву

даних

шляхом

аналізу

таких

їх

характеристик

як

цінність,

релевантність, актуальність, достовірність та ін. Наприклад, відповідно до
зазначеного розуміння, А. Дєгтяр розглядає інформацію у галузі державного
управління як певну сукупність різних повідомлень, зведень, даних, які будучи
зібраними, систематизованими і перетвореними на придатну для використання
форму, відіграють у процесі прийняття й реалізації державно-управлінських
рішень виняткову роль [6, с. 91].
Література:
1. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч.
посіб. / за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Донецьк : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 158 с.
2. Закон України «Про інформацію» від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII //
Голос України. – 1992. – 13 листоп.
3. Телешун С. О. Основи інформаційно-аналітичної діяльності в
публічному управлінні : навч. посіб. / С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, І. В.
Рейтерович. – Київ : НАДУ, 2009. – 167 с.
4. Тронь В. П. Феномен інформації – майбутнє Всесвіту / В. П. Тронь //
Вісн. акад. держ. управління при Президентові України. – 1998. – № 4. – С. 201–
207.
5. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч.
посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. –
336 с.
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6. Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення : інформаційноаналітичне та організаційне забезпечення : монографія / А. О. Дєгтяр. – Xарків :
Магістр, 2004. – 224 с.
УДК 341.824:338.47 (043.2)
Кузьменко Т. Г. ,
канд. культурології,
Київський університет культури,
м. Київ, Україна
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТА В СУЧАСНОМУ
ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Актуальність цієї проблеми ґрунтується на тому, що позитивні зміни у
житті суспільства можуть бути стійкими за умови спрямованості виховного
процесу

на

формування

таких

загальнонаціональних цінностей

значущих

гуманістичних

та

як добро, людяність, відповідальність,

чесність, почуття власної гідності, патріотизм, любов до Батьківщини, свого
рідного краю та ін. [1 с. 4]. Так М. С. Грушевський підкреслював, що
українська демократія повинна дбати про укріплення ідеї української
демократичної державності, її поширення в суспільстві, виховання у громадян
почуття обов’язку перед нею як найвищого стимулу громадянського життя,
який має об’єднати весь народ в однім пориві, долаючи партійні відмінності й
розбіжності там, де зачинаються основні інтереси держави [2, с. 84].
1.

Громадянське виховання потребує використання таких принципів:
Гуманізації

та

соціалізації.

Передбачає

рівноправність

та

різнообовязаність учасників виховної взаємодії, толерантність,
відкритість до сприйняття громадських цінностей.
2.

Самоактивності
самостійних

й

самоконтролю

рішень,

формують

що

сприяють

здатність

прийняттю

критичності

та

самокритичності, почуття відповідальності, виробленню чіткої
громадянської позиції.
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3.

Комлексності й міждисциплінарної інтегрованості, що передбачає
поєднання навчального і виховних процесів.

4.

Культуровідповідності поєднання громадянського виховання з
історією та культурою українського народу що забезпечує духовну
цілісність.

5.

Інтеркультурності

що

базується

на

принципах

формування

особистості на національній основі і її відкритості для інших
культур, ідей, цінностей.
Виховання цих загальнолюдських цінностей у студентів передбачає
застосування великого арсеналу виховних форм і методів, серед яких активно
використовуються такі форми роботи як індивідуальна, групова, колективна,
масова, самостійна, систематична, епізодична, домашня тощо.
Для виявлення рівня сформованості чіткої громадянської позиції,
патріотизму та любові до історії і культури Батьківщини ми виокремили три
критерії: емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий.
Кожний критерій конкретизований сукупністю показників:
1.

Показники емоційно-ціннісного критерію: любов до свого народу та
України, готовність розбудовувати її як правову, демократичну цілісну
державу, захищати у випадку загрози національній безпеці, повага до
Конституції України, законів, державної символіки, культурного та
історичного минулого Батьківщини, переконаність у необхідності
демократії, пріоритету прав людини і свободи особистості, почуття
людської і національної гідності, толерантності до інших народів,
культур і традицій.

2.

Показники когнітивного критерію – це усвідомлені знання про:
суспільно-політичний та економічний устрій України, демократію,
громадянське суспільство та органи державної влади, права, свободи та
обов’язки громадянина, культуру, цінності, традиції та історичне минуле
Батьківщини.

3.

Показниками діяльнісно-поведінкового критерію є: дотримання законів та
обов’язків громадянина, вміння відстоювати свої права і свободи,
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громадська активність, мовна культура, прояв кращих рис моральності:
працелюбності, чесності, доброти, відповідальності, усвідомлення себе
громадянином-патріотом, гуманістом, який може і має добросовісно
впливати

на

розбудову

громадянського

суспільства

і

правової,

демократичної держави в Україні, саморегуляція і вдосконалення
поведінки та моральних якостей. [3 с. 23]. Найбільш оптимальним є
використання групових форм роботи дозволяє об’єднати студентів за
інтересами, активізувати процеси самоосвіти і самовиховання студентів,
до яких відносяться всі види групової навчально-виховної діяльності
студентів, наукових об’єднань, гуртків, бесіди, диспутів тощо. Контакти і
обмін думками в групі стимулювали розвиток мислення студентів,
сприяли розвитку і вдосконаленню їх уміння висловлювати свою думку,
формуванню етичних знань, розширенню індивідуального, морального
досвіду та світогляду.
Масові форми роботи використані нами були простими і комплексними.
У простих – зміст розкривався, в основному, за допомогою одного засобу,
методу (виступ, лекція, диспути тощо), тоді як у комплексних масових формах
за допомогою різноманітних засобів та методів, що визначили складну
структуру заняття.
Ефективність у нашій роботі довели використання допоміжних форм
навчальної роботи, а саме: навчальні екскурсії, домашні самостійні роботи, які
доповнювали і урізноманітнювали позаурочну діяльність студентів.
Зокрема, екскурсії стали важливим чинником у пробудженні інтересу в
учнів до історії та культури України, збагачували уявлення і знання про них,
сприяли

розвитку

пізнавальних

інтересів

студентів

їх

світогляду.

Демонструючи певні зразки і даючи їм оцінку, дорослі впливали на емоційний
стан студентів, формуючи у них вишуканий смак. На кожній екскурсії
екскурсовод чи викладач використовували такі способи ознайомлення
студентів

з

об’єктом,

як

роз’яснення,

бесіди,

самостійну

роботу,

спостереження. Перед екскурсією зазвичай проводилась вступна бесіда,
пояснювались завдання, форми і способи його виконання у ході екскурсії.
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Наприкінці екскурсії викладач проводив підсумкову бесіду з учнями про їх
враження, що давало змогу зробити необхідні висновки, розставити акценти,
перевірити знання, здобуті дітьми під час екскурсії.
Серед вербальних методів педагоги як правило використовували
розповідь для викладу тої чи іншої етичної проблеми, прикладів із життя,
аналізу фактів. Досить часто використовувалась і розповідь – це монологічний
виклад

матеріалу

систематизованого,

морально-етичного
доступного,

змісту,

емоційного

з

метою

ознайомлення

послідовного,
з

етичними

знаннями. [4 с. 4].
Допомогти оптимізувати процес виховання громадських і патріотичних
цінностей може такий метод як бесіда. Бесіда – діалогічний метод, який довів
свою незамінність у гуманістичному, етичному вихованні дітей. Суть цього
методу полягала у тому, щоби за допомогою цілеспрямованих і вміло
поставлених запитань спонукати студентів до пригадування вже відомих
ментально-національних знань, та переведення їх у власну життєву практику
шляхом самостійних роздумів, узагальнень, висновків.
Свою ефективність довели диспути. час диспуту студенти обмінювалися
поглядами з конкретної проблеми, висловлювали різні думки, колективно
обговорювали питання з зазначеної проблеми, відстоювали власну позицію,
переконувалися в правильності чи помилковості своїх суджень, отримували
нові знання, вчилися їх висловлювати, аргументувати, дотримувались
принципу взаємоповаги до співрозмовника. Викладачі звертали увагу студентів
на те як важливо вчитись вислуховувати інших, не перебиваючи, після чого
чітко формулювати власні аргументи, аналізувати, узагальнювати, робити
висновки.
Ефективність

виховання

громадянськості,

як

і

багатьох

інших

особистісних характеристик, значною мірою визначається реалізацією у
виховному процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого в структурі
особистості виникають і закріплюються передусім ті новоутворення, у
«конструювання» яких індивід вкладає свої почуття, власну працю, енергію,
конкретну дію, проявляючи цілеспрямовану активність
430

Література:
1. Вишневський О. Сучасне українське виховання (система цінностей) /
О. Вишневський. – Львів, 199. – 15 с.
2. Громадянин – Держава – Громадянське виховання. Антологія / Упоряд.
М. П. Рогозін, О. В. Сухомлинська. – Донецьк, 2001. – 262 с.
3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посіб. / Л. Е. ОрбанЛембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 448 с.
4. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина /
В. Оржехівський // Відродження. – 1998. – № 2. – С. 2–4.
УДК 651.5
Лєтцева М. А., студентка V курсу,
факультет магістерської підготовки
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Київський національний університет культури і мистецтв
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РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЙОГО
НАУКОВИХ НАПРЯМІВ
Сучасний етап розвитку управлінського документознавства в Україні
завдячує здебільшого монографіям провідних вітчизняних учених – С.
Кулешова, Г. Швецової-Водки, Н. Кушнаренко. Активно формуються дві
концепції документознавства – розширена (Н. Кушнаренко) і спеціалізована (С.
Кулешов).

Серед

суттєвих

відмінностей

цих

концепцій

одним

з

найпринциповіших є різне бачення структури даної науки. Н. Кушнаренко
виділяє загальне і особливе документознавство. До загального вона відносить
три розділи – теорію документа (документологію), історію документа, історію і
теорію документно-комунікаційної діяльності. Відзначимо, що саме третій
розділ, на нашу думку, є дискусійним і формує певне теоретичне підгрунття для
надмірно широкого погляду на документознавство. До завдань особливого
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документознавства Н. Кушнаренко відносить вивчення окремих типів і видів
документів, і процесів документно-комунікаційної діяльності. Особливе
документознавство вона розділяє на спеціальне і часткове. Перше вивчає
специфіку документів, що функціонують у бібліотеках, архівах, музеях,
інформаційних центрах. На цій підставі Н. Кушнаренко включає до структури
документознавства

на

правах

спеціальних

бібліотекознавство,

бібліографознавство,

наукових

дисциплін

архівознавство,

–

музеєзнавство,

інформацієзнавство [1, с. 34].
Отже,

за

концепцією

документознавства

фактично

С.

Кулешова,

звужена

до

проблематика
вивчення

спеціального

неопублікованої

документації, що с предметом архівної та діловодської діяльності. Таку точку
зору С. Кулешов називає традиційною, посилаючись на публікації відомих
російських учених-архівознавців, які фактично розглядали документознавство
як допоміжну наукову і навчальну дисципліну в системі фахової підготовки
архівістів [2, с. 38].
Сучасне документознавство доцільно розглядати як комплекс наукових
дисциплін орієнтованих на всебічне вивчення документа в широкому контексті;
а також різноманітних утворень документів, що формують документну
інфраструктуру суспільства. Важливою ознакою, за якою може формуватись
самостійна документознавча наукова дисципліна є функціональна орієнтація на
задоволення . специфічних потреб суспільства й особистості у відокремлених
групах документів, що потребують індивідуалізованого дослідження [3, с 24].
Історична частина даної наукової дисципліни охоплює широке коло
проблем дослідження витоків і генезису системи та окремих каналів
документальних комунікацій на різних етапах розвитку суспільства. Для теорії
документальних

комунікацій

принципове

значення

мають

здобутки

документології в царині дослідження комунікаційної функції документа. В
свою чергу, документологія одержує можливість використати здобутки
спеціальної наукової дисципліни при дослідженні документної інфраструктури
суспільства та у процесі вивчення комунікаційних властивостей окремих видів і
типів документів. Відзначимо, що у разі недостатньої ефективності вказаних
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взаємозв’язків; спеціальна документознавча дисципліна може зайнятись
пошуком тєоретико-методологічної бази у межах іншої науки – теорії
соціальних комунікацій, яка активно розвивається і претендує, на нашу думку,
без достатніх підстав, на статус узагальнюючої для великої групи наук, що
вивчають комунікаційні процеси [4, с. 54–55].
Професор Г. М. Швецова-Водка репрезентує власний погляд на місце
документознавства в системі наук та його структуру, запропонувавши йти не
від внутрішньої структури документознавства, а від його місця серед суміжних
галузей знання. Документознавство, на думку дослідниці, відноситься до наук
ноокомунікологічних та інформологічних. «Увесь комплекс дисциплін, що
досліджують інформацію, можна об’єднати назвою «інформологія» (дослівно:
наука про інформацію) – уважає автор. Далі цей комплекс поділяється автором
на такі частини, як теорія інформації, інформатика соціальна й інформатика
прикладна чи комп’ютерна наука. Інформатика соціальна дорівнюється теорії
соціальних комунікацій і може бути інакше названа ноокомунікологією. У
межах останньої можна виділити, уважає автор, теорію соціальної інформації й
документологію як комплекс наук про документ, що розглядається як засіб
передачі соціальної інформації [5, с. 9–10].
Документознавство розглядається автором як одна з документологічних
наук, об'єктом якої є документ як явище інформаційно- комунікаційної сфери
діяльності суспільства, а предметом – визначення видів і властивостей
документа, закономірностей його створення та функціонування в суспільстві [5,
с. 11].
Висновки.
документознавства

Дослідивши
можна

тенденції
зробити

розвитку

висновок

що,

управлінського
управлінське

документознавство пройшло довгий шлях свого становлення. На сучасному
етапі, управлінське документознавство являє собою дисципліну, яка виникла з
спеціального документознавства. Структура управлінського документознавства
поки що не розроблена повністю. Багато відомих вчених, такі як В. В.
Бездрабко, С. Г. Кулешов, Н. М. Кушнаренко, Г. М. Швецова-Водка та ін.,
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працювало та працюють над проблемою визначення структури управлінського
документознавства. Проте, на даний момент вони не пришли до однієї думки.
Сучасне управлінське документознавство має багато прогресивних
теорій. Його представники і досі працюють над

розширенням бази, ними

написано багато книг. Питання розвитку та функціонування документознавства
в наш час досі актуальне і потребує вивчення, де особливе значення потрібно
приділити змісту та структурі цієї наукової дисципліни. У XXI ст. образ
управлінського документознавства як дисципліни буде змінюватися і, можливо,
набуде нових рис саме з огляду на теоретико-методологічні основи,
запропоновані часом.
Література:
1.

Асеев Г. Г. Электронный документооборот / Г. Г. Асеев. – Xарків :

ХГАК, 2001. –556 с.
2.

Архівознавство : підруч. для студ. вузів України / редкол. Я. С.

Калакура та ін. – Київ, 2002. – 344 с.
3.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять :

ДСТУ 2732:2004. – Київ: Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. –
(Національний стандарт України).
4.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ

//Голос України. – 1992. – 13 листоп.
5.

Бездрабко В. В. Історія науки про документ, або Відкриття

відомого / В. Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 295 с.

434

УДК 340.111.5:336.225.61
Литвин Н. А., канд. юрид. наук, доц.,
ст. наук. співроб.,
Національний університету
державної податкової служби України,
м. Ірпінь, Україна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
Обраний курс Державною фіскальною службою України (далі – ДФС
України)

на

розвиток

та

ефективне

функціонування

інформаційних

взаємовідносин платників податків з органами державної влади, громадськими
організаціями,

міжнародними

інституціями,

на

підвищення

рівня

інформаційного забезпечення територіальних підрозділів та апарату, поступово
дасть можливість створити сучасну сервісну службу, орієнтовану на
задоволення законних прав та інтересів платників податків, сприянню
суб’єктам господарювання у веденні бізнесу.
На підтримку даного напряму законодавчими органами було прийнято
низку нормативно-правових актів, зокрема, Стратегічний план розвитку ДФС
України на 2015–2018 рр. чітко визначає, що стратегічними цілями у сфері
оподаткування є: формування інформаційного поля про діяльність ДФС
України; неупереджене та справедливе застосування законодавства; зменшення
адміністративного навантаження на громадян та бізнес; розроблення і
впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу;
розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для
громадян та бізнесу; активне співробітництво з податковими та митними
службами іноземних держав, міжнародними організаціями, застосування
провідного міжнародного досвіду; побудова сучасної та динамічної ІТ-функції;
забезпечення

високого

рівня

продуктивності,

надійності

та

безпеки

інформаційно-телекомунікаційних систем; та інші [1].
Результатом реалізації зазначених цілей є створення та поступове
впровадження в практику як нових нормативно-правових актів, так і
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електронних сервісів, що повинно дати можливість при наданні та отриманні
інформації встановити взаємозв’язок між суб’єктами та об’єктами управління,
який відповідно має інформаційний характер.
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють інформаційну
діяльність державних органів та органів ДФС України, зокрема, є: Конституця
України, Податковий, Митний, Кримінальний процесуальний кодекси України;
законами України: «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про
державну таємницю», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні
документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий
підпис», «Про банки і банківську діяльність»; наказ СБУ від 12 серпня 2005 р.
№ 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю»; наказ ДФС України від 28 серпня 2014 р. № 88 «Про затвердження
Переліку відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється
гриф обмеження доступу «Для службового користування» в органах ДФС
України» й рядом інших законних та підзаконних нормативно-правових актів
що стосуються питань, пов’язаних з порядком отримання податкової
інформації органами ДФС України, процедури подання запиту на інформацію,
можливість обміну податковою інформацією при здійсненні податкового
контролю тощо.
Шапака

А.

В.

особливостями

інформаційних

відносин

у сфері

оподаткування виділяє такі:
− однією із сторін обов’язково є органи ДФС України;
− інформаційні

відносини виникають у повсякденній практичній

реалізації завдань і функцій контролюючими органами в процесі
реалізації податкової політики, тобто вони мають односторонній
державно-владний характер, адже органи ДФС України як суб’єкт
управління здійснюють свідомий, цілеспрямований вплив на фізичних
та юридичних осіб, державні органи, органи місцевого самоврядування
як на об’єкти управління у формі і методах, визначених податковим та
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інформаційним законодавством, використовуючи при цьому методи
переконання і примусу для вирішення повсякденних завдань;
− інформаційні відносини забезпечують захист прав осіб на інформацію.

Так, в пп. 17.1.1. ПК України встановлюється право платників податків
на отримання інформації;
− одна із сторін має право вимагати від іншої такої поведінки, яка

передбачена інформаційно-правовою нормою. Так, відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач
інформації (фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу
юридичної особи) має право звернутися до розпорядника інформації із
запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація
його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. У зв’язку
з цим на органи ДФС України покладається обов’язок надати відповідь
на запит інформації не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;
− інформаційні відносини можуть виникати за ініціативою будь-якого

суб’єкта досліджуваних відносин, але згода іншої сторони не є
обов’язковою умовою для їх виникнення;
− порушення

однією

зі

сторін

своїх

обов’язків

зумовлює

її

відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою в особі
її компетентних органів. У разі порушення настає адміністративна,
кримінальна відповідальність [2, с. ].
На сьогоднішній день існує певна проблема щодо отримання інформації
контролюючими органами у сфері справляння податків, зокрема від приватних
суб’єктів: нотаріусів, аудиторських фірм, адвокатів, які виконують свою
професійну діяльність і надають послуги як фізичним так і юридичним особам
на підставі цивільно-правового договору на умовах адвокатської або
комерційної таємниці [3, с. 216].
Таким чином, на підставі проведеного аналізу правового регулювання
інформаційних відносин у сфері оподаткування потрібно зазначити, що
особливістю інформації в органах ДФС України є широка інформаційна
взаємодія з державними установами та організаціями. Тому для більш
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ефективної роботи вказаного органу необхідно підняти рівень інформаційної
взаємодії даних установ і організацій, що є одним із завдань фіскальних
органів, шляхом розроблення відповідних підзаконних нормативно-правових
актів щодо інформаційної взаємодії між різними відомствами.
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МЕДІАОСВІТА І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ
РОБОТИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК
Визначальними чинниками розв’язання проблем розвитку цивілізації є
культура, наука й освіта та застосування новітніх технологій. Успіх кожної
людини в наш час безпосередньо залежить від вміння працювати з медіа. Медіа
(від грец. – середина або посередник) – це засоби, через які опосередковано
відбувається

спілкування

між

людьми:

книги,

преса,

телебачення,

кінематограф, радіо, звукозапис та інтернет, мобільні телефони, ай-поди або
МР3-плеєри, відео та комп’ютерні ігри, біл-борди та інші типи реклами
(зокрема, слова або картинки на одязі, інформація в магазинах або на стадіонах,
упаковці їжі), а також постери та флаєри [3]. В останні роки саме питанням
медіаосвіти приділяється значна увага науковців та практиків різних галузей.
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Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в
суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної
взаємодії з сучасною системою масмедіа [3]. Результатом медіаосвіти має бути
підвищення рівня медіакомпетенції, або її ще називають медіаграмотності, яка
полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють
добиранню, використанню, критичному аналізу, оцінюванню, створюванню та
передаванню медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізу складних
процесів функціонування медіа в суспільстві [1]. Вважається, що термін
«медіаграмотність» походить від термінів «критичне бачення» та «візуальна
грамотність».

Також

в

науковій

«технологічна

грамотність»,

літературі

«інформаційна

використовують

грамотність»,

терміни

«комп’ютерна

грамотність».
Сучасну бібліотеку називають стратегічним партнером медіаосвіти,
оскільки вона пропонує своїм користувачам певні медіа-послуги: доступ до
безкоштовного інтернету та друкованих джерел; професійно підготовлений
персонал, який вміє працювати з бібліотечними каталогами та з пошуковими
службами Інтернету, сучасні читальні зали та ресурсні центри. Бібліотечні
працівники допомагають своїм відвідувачам: з’ясовувати, з чим вони мають
справу – з фактом чи судженням; перевірити джерела інформації та їх
репутацію; порівнювати джерела інформації; дізнаватись про автора джерела
інформації. Долучаються до проекту медіаосвіти і дитячі та юнацькі бібліотеки,
зокрема у Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки
розробили сценарії занять і комплексів медіа та дидактичних матеріалів,
бібліотечних медіауроків у міжвідомчому корпоративному проекті «Основи
медіаосвіти: бібліотечна складова». У Житомирській обласній бібліотеці для
дітей впроваджують засоби медіаосвіти для розвитку творчих здібностей
користувачів, висвітлюючи їх на блозі «Творча стежинка». Працівниками
Центральної бібліотеки для дітей м. Миколаєва

розроблено комплексну

цільову програму формуванню інформаційної культури читачів «Полювання за
інформацією» для учнів 1–9 класів. Формуванню медіаімунітету приділяється
увага працівників Державної бібліотеки України для юнацтва. Зокрема
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зазначається, що бібліотека через власні інформаційні ресурси (тематичні
рубрики сайту, блогу, подкасти з теми, онлайновий відеоканал, бібліографічні
посібники, яскраві флаєри, комікси, пам’ятки тощо), а також популяризацію
інших актуальних надійних ресурсів, має змогу поширювати знання про
різноманітні загрози, ризики, що виникають під час взаємодії з медіа [2].
Тренерами Академії Української преси у 2015–2016 рр. в усіх областях
України для бібліотекарів проведено тренінги «Практична медіаграмотність»,
видано посібник для бібліотекарів [4]. За допомогою цих тренінгів бібліотекарі
дізнались про форми подання інформації –інформування та пропагування,
маніпуляції та фейки, складові медіа як бізнесу. Такі заняття сприяли також
переосмисленню діяльності бібліотекарів щодо презентації своїх бібліотек як
сучасних установ, які відкриті до спілкування, критики, змін та інновацій;
сформували навички представляти користувачів своєї бібліотеки як унікальних
особистостей, здійснювати рекламу їх творчих здібностей, умінь та навичок;
поширювати медіаінформацію, про заходи та послуги бібліотеки, використання
медійних і онлайнових технологій: блогів, сайтів, соцмереж. На тренінгах
зазначались також питання необхідності постійного моніторингу бібліотечної
діяльності в контексті формування медіаграмотності з метою узагальнення
досвіду та вдосконалення бібліотечних засобі формування медіакомпетентності
школярів та молоді.
Таким чином, бібліотеки є тими установами, які мають всі можливості
для того щоб долучитись до формування медіаграмотного користувача,
формувати і для себе нову компетентність та новий імідж для аудиторії.
Література:
1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс].
– Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/. – Назва з екрана.
2. Кулик Є. В. Бібліотечні засоби формування медіаграмотності юнацтва
та молоді / Э. В. Кулик // Сучасні інформаційні технології в бібліотечній справі:
зб. матеріалів V міжнар. наук. конф. молодих учених «Молодь. Наука.
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КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
У сучасному діловодстві актуальним питанням є організація праці –
система заходів, спрямованих на повне, інтенсивне і якісне використання
робочого часу й досягнення максимально корисного ефекту трудової діяльності.
Організація праці пов’язана з живою працею, із забезпеченням функціонування
робочої сили для ефективного використання робочого часу.
У свою чергу, робоче місце – елементарна одиниця виробничої структури,
що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для
здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що
використовуються у процесі організації праці [1]. Види робочих місць за
способом організації праці такі: просте робоче місце (одна одиниця обладнання,
один робітник); багатоверстатне робоче місце – один робітник обслуговує
декілька видів обладнання, яке зазвичай працює в автоматичному режимі;
комплексне робоче місце (характерне для неперервних виробничих процесів) –
один агрегат чи установка обслуговується бригадою робітників. Залежно від
закріплення за робочим місцем виробничої площі виділяють стаціонарні і
рухомі робочі місця [2]. Рухомі робочі місця стосуються таких категорій
робітників як: наладчики, ремонтники, транспортні робітники. Виробничі
площі їм не виділяються. За рівнем спеціалізації робочі місця поділяються на
спеціалізовані (за робочим місцем закріплюється виконання трьох-п’яти детале-
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операцій) і універсальні (закріплення детале-операцій або відсутнє, або їх
кількість є значною – понад 20) [3, с.124].
Залежно від рівня механізації праці виконавців розрізняють три види
робочих місць: робочі місця ручної праці, де один або декілька виконавців
виконують операції за допомогою різних знарядь праці механізовані робочі
місця, де виконавець впливає на предмет праці за допомогою механізованого
інструмента або машини, праця котрих визначається і спрямовується
робітником автоматизовані робочі місця, де робота здійснюється механізмами,
що

виконують

усі

технологічні

операції

у

заздалегідь

встановленій

послідовності. Робоче місце має робочу, основну і допоміжну зони. В основній
зоні, яка обмежена досяжністю рук людини в горизонтальній і вертикальній
площинах, розміщуються засоби праці, що постійно використовуються в роботі.
У допоміжній зоні розміщуються предмети, котрі застосовуються рідко.
Механізми, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують
так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент,
який беруть правою рукою, повинен лежати справа, а той, що беруть лівою
рукою, зліва. Під час виконання робіт обов’язково слід додержуватись усіх
правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Непродумане планування
збільшує час виконання конкретної роботи. Організація робочого місця – це
сукупність заходів з питань його планування, оснащення засобами виробництва
та раціонального розміщення. Планування та обладнання робочих місць
працівників, створення відповідних умов для їх праці набувають дедалі
більшого значення. З кожним роком збільшується обсяг оброблюваної
інформації, все більше застосовуються засоби механізації та автоматизації робіт,
техніка стає складнішою (ЕОМ); виникають нові професії тощо. Вимоги до
організації робочих місць можна згрупувати таким чином: інформаційні,
економічні,

ергономічні,

гігієнічні,

естетичні,

технічні,

організаційні.

Інформаційні вимоги – це комплекс заходів з інформаційного забезпечення
робочого місця, до яких належать: визначення обсягів і структури інформації,
яка надходить на робоче місце, обробляється на ньому, створюється і
передається на інші робочі місця; проектування інформаційних потоків, до
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системи яких входить робоче місце та ін. Економічні вимоги передбачають таку
організацію робочого місця, при якій витрати на його утримання мінімальні,
проте достатні для його функціонування. Ергономічні вимоги сформовані
наукою, яка з'явилась порівняно недавно у зв’язку з новими вимогами
виробництва та управління – ергономікою. Вона виникла на межі технічних
наук, психології, фізіології та гігієни, і широко використовує дані анатомії,
антропометрії, біофізики, токсикології. Ергономіка – галузь науки, яка вивчає
функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для
неї оптимальних умов праці. Гігієнічні вимоги – це вимоги до освітлення
робочих місць, повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму та
інших факторів середовища, які впливають на здоров’я та працездатність
працівників. Естетичні вимоги – це елементи зовнішнього оформлення
середовища, в якому працює людина, а саме: зовнішній вигляд приміщення та
знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів в інтер’єрі тощо. Технічні
вимоги – це науково обґрунтовані параметри знарядь праці, устаткування та
проходи до інших робочих місць.
Планування

робочих

місць

–

процес

багатогранний

і

складний,

спрямований на забезпечення оптимального поєднання інтересів учасників
виробництва, створення необхідних умов для ефективного функціонування
засобів виробництва.
Література:
1. ДСТУ 2974-94 Технологічне підготовлення виробництва. Основні
терміни та визначення.
2. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні
поняття. Терміни та визначення.
3. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г.
Васильков. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524 с.
4. Гриньова В. М. Організація виробництва : підруч. / В. М. Гриньова, М.
М. Салун. – Київ :Знання, 2009. – 582 с.
5. Економіка та організація виробництва : підруч. / За ред. В. Г.
Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – Київ :Знання, 2007. – 678 с.
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6. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. / О. С. Іванілов. — Київ
: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.
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м. Київ, Україна
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КАДРОВОЇ СЛУЖБИ
Виробничий потенціал будь-якої країни, як і кожної галузі залежить від
ряду чинників, головним із яких є кадри як найбільш коштовна і важлива
частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність праці залежить
від виробничих сил та використання, що впливає на обсяг і темпи приросту
виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів. Адже, в
остаточному підсумку, все залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і
бажання працювати. Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і
виробничі запаси є наріжним каменем конкурентоздатності, економічного
росту й ефективності.
Суспільне значення документаційного забезпечення викликає постійний
науковий інтерес до проблем цієї сфери, проте ґрунтовних, комплексних
наукових розробок у даному напрямі ще недостатньо. Тому надзвичайно
важливим надбанням у дослідженні проблем діяльності з документування та
організації роботи з документами є наукові праці сучасних українських
дослідників В. М. Данюк, В. І . Корбутяк, Ю. І. Палехи, Є. К. Пашутинського та
ін.
Раціональне кадрове забезпечення відіграє важливу роль у підвищенні
ефективності суспільного виробництва та рівня життя всього населення. Тому
від того, наскільки раціонально воно сформоване, багато в чому залежить
економічний потенціал кожного виду економічної діяльності, темпи його
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розвитку, зростання соціального та культурного рівня життя найманих
працівників та роботодавців, становлення повноцінних відносин соціального
партнерства [2, с. 12].
Актуальність питання кадрового забезпечення та шляхи його поліпшення в
умовах нових економічних відносин визначається ще й тим, що в умовах
перевищення пропозиції робочої сили над попитом, низької вартості робочої
сили, її невідповідності реальній вартості, наявності значних масштабів
нерегламентованої зайнятості важливого значення набуває виявлення резервів
підвищення ефективності використання зайнятих у всіх видах економічної
діяльності.
У свою чергу, кадрова служба – сукупність спеціалізованих структур та
підрозділів разом із зайнятими в них посадовими особами, що мають керувати
персоналом в рамках кадрової політики [4].
Основні обов’язки кадрових служб регламентуються Положенням про
кадрову службу, яке розробляється відповідно до «Типового положення про
кадрову службу органу виконавчої влади», що затверджене Постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. за № 809. Положення про
конкретну кадрову службу затверджує керівник організації, воно має
передбачати різною мірою деталізацію нормативного акта залежно від рівня
органу управління [5].
Кадрова служба при виконані своїх обов’язків керується такими
документами як: організаційною структурою – формою системного управління,
що

визначає

склад,

взаємодію

та

підпорядкованість

її

елементів

із

використанням лінійних, функціональних зв’язків; штатним розписом –
документом, який встановлює штат і посадові оклади працівників; правилами
внутрішнього розпорядку – розроблені у встановленому порядку документи, які
регламентують організацію праці, а також дотримання трудової дисципліни
працівників; колективним договором – це нормативно-правовий договір, що
укладається

між

керівництвом

і

найманими

працівниками

з

метою

встановлення і регулювання соціально-трудових відносин; положення про
проведення атестації працівників, а також статут підприємства.
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Правильна організація кадрового діловодства має велике значення. Саме у
кадрових службах громадяни укладають трудовий договір, ознайомлюються з
правилами

внутрішнього

розпорядку,

умовами

праці,

перспективами

професійного зростання. Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у
ній

організоване

документаційне

забезпечення

управління,

складається

враження про установу в цілому [3, с. 138].
Однією із найважливіших функцій документаційного забезпечення
діяльності

кадрової

служби

є організація

документообігу,

тобто

руху

документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання,
що забезпечує ефективність роботи з кадровими документами, їх зберігання і
контроль виконання.
Отже,

в

умовах

зростаючої

ролі

діловодства

в

ефективному

функціонуванні організації одним з найважливіших факторів підвищення
професійної

компетентності

глибоке знання ними

діючих

працівників

кадрових

нормативно-правових

служб

актів

стає

та методичних

документів і неухильне дотримання їх вимог у процесі роботи з документами.
Література:
1. Данюк В. М. Кадрове діловодство: навч. посіб. / В. М. Данюк,
Л. П. Кулаковська ; 3-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 240 с.
2. Корбутяк В. І. Кадрове діловодство: навч. посіб. / В. І. Корбутяк, З. О.
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№

809.
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Режим

доступу:

http

:

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/. – Назва з екрана.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ
КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ
АRMA INTERNATIONAL
Глобалізація сучасних економічних і суспільних процесів зумовлює
необхідність міжнародної уніфікації та стандартизації документів та процесів
роботи з ними. Керування документаційними процесами розглядається у
міжнародному стандарті ISO 15489-1:2001 «Інформація і документація.
Керування документаційними процесами» як частина системи керування
якістю

[1].

Знання

й

застосування

міжнародних

норм

керування

документаційними процесами має особливе значення для вітчизняних
підприємств, установ та організацій, що сертифікуються за міжнародними
стандартами з систем керування якістю, складовою яких є дотримання певних
вимог щодо роботи зі службовими документами.
Усвідомлення необхідності поліпшення керування документаційними
процесами, у тому числі шляхом розробки відповідної нормативно-методичної
бази, знаходить відображення в діяльності не лише державних, самоврядних
установ, але й різних наукових і фахових товариств, спілок, організацій.
Однією з таких фахових організацій у сфері керування документаційними
процесами є ARMA International – міжнародна некомерційна професійна
асоціація керуючих документацією та інформацією, заснована у 1955 р. На
сьогоднішній день ARMA International нараховує понад 27 тис. членів у більш
ніж 30 країнах світу (близько 150 відділень у всьому світі). Її членами є фахівці
з керування документаційними процесами, архівісти, бібліотекарі, юристи,
фахівці в галузі інформаційних технологій, освітяни, залучені до різних
аспектів керування документацією та інформацією [2].
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ARMA International є організатором одних із найавторитетніших
тематичних

міжнародних,

регіональних

конференцій,

засновником

/співзасновником таких періодичних, серійних видань, як щоквартальник
«Records management Quarterly», «Оffice», «Тhе Rесоrd», активним розробником
стандартів, зокрема на форми документів, технологічні операції документообігу
тощо.
Розробка

стандартів

з

керування

документаційними

процесами

визначається як один з пріоритетних напрямів діяльності ARMA International як
на національному, так і на міжнародному рівнях [2]. Асоціація акредитована як
організація-розробник

стандартів

при

Американському

національному

інституті стандартів (American National Standards Institutе (ANSI)) та бере
участь у роботі технічного комітету 46 «Інформація та документація» ISO і
підкомітету 11 – «Архіви/Керування документацією». Асоціація забезпечувала
координацію

розроблення

міжнародного

стандарту

з

керування

документаційними процесами (ISO 15489) та відіграла ключову роль на
завершальній фазі його розроблення. На національному рівні ANSI затвердив
наступні стандарти та технічні звіти, розроблені ARMA International:
ANSI/ARMA 9-2004 «Вимоги до керування електронними повідомленнями як
документами»;

ANSI/ARMA

16-2007

«Процес

конверсії

електронних

документів: Планування програми, вимоги, процедури», що містить вимоги, які
забезпечують

збереження

достовірності

та

аутентичності

електронних

документів при їх конверсії з однієї електронної системи зберігання документів
в

іншу;

ANSI/ARMA

18/2011

«Впровадження

мережевих

технологій

співробітництва в керування документаційними процесами»; ARMA TR 272015 «Керування відслідковуванням термінів зберігання документів та
інформації», що замінив національний стандарт США ANSI/ARMA 8-2005 та
регламентує керування зберіганням документів та інформації протягом
встановлених термінів незалежно від виду носіїв чи формату, та ін. [2; 3, с. 9].
Окремі підготовлені Асоціацією національні стандарти США стали основою
для розробки міжнародних. Наприклад, на основі вищезгаданого стандарту
ANSI/ARMA 16-2007 було підготовлено міжнародний стандарт ISO 13008:2012
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«Інформація та документація. Процес конверсії (міграції) електронних
документів» [4, с. 63], який містить рекомендації, що стосуються конверсії
документів з одного формату в інший та міграції документів з однієї апаратної
та / або програмної конфігурації в іншу [5].
Важливим напрямком діяльності Асоціації є розробка методичних
документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання,
використання документів в установі. Так, у 2009 р. ARMA International
розробила «Загальноприйняті принципи діловодства» (GARP – General
Accepted Recordkeeping Principles). Дані принципи були розроблені на основі
відповідного законодавства, узагальненого досвіду членів робочої групи,
відповідних стандартів ІSО, з урахуванням рекомендацій понад 11 тис.
фахівців-практиків,

що

є

членами

ARMA

International.

Такими

«загальноприйнятими» принципами є:
− підзвітність;
− забезпечення цілісності та аутентичності інформації та документів;
− захист інформації та документів;
− дотримання вимог законодавства та інших обов’язкових вимог;
− забезпечення можливості своєчасного та ефективного доступу до

інформації;
− збереження документів та інформації протягом встановлених строків

зберігання;
− відповідне вимогам та захищене знищення чи передача на архівне

зберігання документів, терміни зберігання яких закінчилися;
− прозорість процесів та дій.

Отже,

розроблення

нормативно-методичних

стандартів,
інструментів

правил,
з

рекомендацій

керування

та

інших

документаційними

процесами є одним з основних напрямів діяльності провідної міжнародної
професійної організації ARMA International. Особлива увага приділяється
Асоціацією розробці нормативів і методик з керування електронними
повідомленнями, захисту інформації, оцінки та зменшення ризиків у сфері
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керування документацією та інформацією, зберігання документів у «хмарах»,
керування документами в мережі тощо.
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ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ
СТ.: ВНЕСОК НАУКОВОГО ОСЕРЕДКУ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ У М. ЛЬВОВІ
Взаємовплив наукових течій є однією з найбільш досліджуваних
сюжетних ліній у працях багатьох учених сьогодення. Серед розмаїття
напрямів,

у

яких

розвивається

сучасне

документознавство,

питанню

міждисциплінарності наукових знань також відводиться особливе місце.
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Наприклад, окрема увага приділяються питанням ролі спеціальних історичних
дисциплін (далі – СІД) у ґенезі документознавчої науки. Так, відомий історик,
документознавець В. В. Бездрабко стверджує, що становлення науки про
документ відбувалось у «лоні» СІД [1, с. 58–170].
В історії та історіографії документознавства донині одним із найбільш
цікавих, однак при цьому недостатньо вивчених залишається період другої пол.
ХХ ст. Сучасними дослідниками розвитку вітчизняних докуметознавчих студій
даного відтинку часу у нашій державі він описується як час чергового, після
1920–1930-х рр., витка активізації та актуалізації вивчення СІД [2]. Тоді
співробітники архівної галузі Української РСР, як основної інформаційної
системи держави, стали провідними подвижниками провадження досліджень у
даному напрямі [3]. Яскравим прикладом вважають творчі здобутки колективу
Центрального державного історичного архіву України у м. Львові (далі –
ЦДІАЛ України).
ЦДІАЛ України віддавна зажив слави як один із найвизначніших
осередків діяльності вчених-істориків, котрі своїми дослідженнями в галузі
джерелознавства та інших СІД справили неабиякий вплив на теоретичні,
методологічні засади вивчення документа, а отже, і на становлення
документознавства як науки. На його базі був заснований та результативно діяв
протягом чималого проміжку часу потужний центр комунікації істориківархівістів [2]. Серед найважливіших досягнень колективу ЦДІАЛ України
виокремлюють популяризацію студій у галузі архівознавства, джерелознавства
та інших СІД завдяки організації системної роботи теоретико-практичного
семінару в його стінах. Він став осередком обговорення дискусійних тем
вивчення документа, що, здебільшого, відбулися в контексті розвитку СІД. На
окрему

увагу

документознавців

заслуговують

напрацювання

учасників

семінару в галузі розроблення методики вивчення документів, а саме:
картографічних, фотодокументів, історичних правових актів тощо [2].
Дослідження у галузі палеографії, дипломатики, джерелознавства,
сфрагістики, філігранології неабияк вплинули на становлення історії, теорії і
методики вивчення інформаційної складової документа [2]. Також широко
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вивчалась і матеріальна його складова. Львівські науковці активно займалися
підготовкою ґрунтовних критичних відгуків щодо наукових здобутків їх
сучасників, огляд студій науковців нашої держави та зарубіжних країн був
невід’ємною частиною тематики семінарів при ЦДІАЛ України. Значну
кількість учасників семінару складали науковці, які працювали в освітніх
закладах, тому одним із основних напрямків їх студіювань стало поліпшення та
реорганізація системи освіти в галузі СІД. За сприянням ЦДІАЛ України було
відкрито Музей паперу, науково-методичний кабінет із спеціальних історичних
дисциплін. Досить цікавими також були розробки зі спеціальної термінології.
З перших років існування семінар набув значної популярності, його
учасниками стала чимала кількість науковців, які уславилися історикодокументознавчими досягненнями. Серед них особливої уваги заслуговують
здобутки М. Г. Вавричин, Н. Ф. Врадій, В. О. Гавриленка, В. В. Грабовецького,
Я. Р. Дашкевича, П. І. Захарчишиної, В. В. Зварича, Я. Д. Ісаєвича, Я. П. Кіся, І.
П. Крип’якевича, О. А. Купчинського, Ф. П. Максименка, О. В. Маркевича, О.
Я. Мацюка, І. І. Сварника та багато ін.
Завдяки зусиллям творчого колективу учасників семінарів при ЦДІАЛ
України вітчизняна наука збагатилась такими працями як «Українська
сфрагістика. Питання предмета та історіографії» (В. О. Гавриленко) [4],
«Питання історичного синтаксису української мови (за матеріалами листів
Богдана Хмельницького)» (У. Я. Єдлінська) [5], «Нумізматичний словник» (В.
В. Зварич) [6], «Каталог пергаментних документів центрального державного
історичного архіву УРСР у Львові. 1233–1799» (О. А. Купчинський, Е. Й.
Ружицький) [7], «Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ –
першої половини ХІV століть», «Земські та гродські судово-адміністративні
документальні фонди Львова» (О. А. Купчинський) [8, 9], «Історія українського
паперу», «Папір і філіграні на українських землях (XVI – поч. XX ст.)»,
«Філіграні архівних документів України ХVІІІ – ХХ ст.» (О. Я. Мацюк) [10–12]
та багатьма ін.
Отже, студіювання творчого доробку учасників семінару при ЦДІАЛ
України, як одного із найбільш потужних наукових осередків другої половини
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ХХ ст., що проводили дослідження у напрямі спеціальних історичних
дисциплін, є важливим для вивчення становлення документознавства в Україні
у другій половині ХХ ст.
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м. Ірпінь, Україна
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ ФАКТОР
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Революція гідності 2014 р. в Україні довела, що громадяни нашої держави
хочуть жити гідно, захищаючи основні свої права та свободи і можуть
захистити свої свободи. Захист свобод, як виявилось, складна справа, пов’язана
із боротьбою, протистоянням, революційними змінами в суспільстві та у
світосприйнятті кожного громадянина.
Багато людей свідомо йде на переміни та перетворення в суспільному
житті, але є й такі що не розуміють, або не хочуть змін в суспільстві, і
розуміння цього зумовлює необхідність широкої роз’яснювальної роботи про
переваги та ризики реформаторських ідей сучасності. Це пов’язано із
нерозумінням того, що буде попереду, як буде розвиватись держава, які
цінності захищаються державою, які основоположні у державній ідеології.
Стала нагальною проблемою широкого інформування громадян держави
про всі дії органів публічної влади, про розкриття інформації щодо прийнятих
рішень, про стан екології, економіки, медицини тощо. Тому виникла проблема
у правовому регулюванні питань широкого доступу громадян до публічної
інформації. Нормативно-правовою основою питань щодо відкритості влади
стали законодавчі акти щодо доступу до публічної інформації. Саме закон
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України «Про доступ до публічної інформації» визначив порядок здійснення та
забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації [2]. Зокрема, даним нормативним актом визначено, що основною
його метою є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до
публічної інформації, що безумовно є елементом розвинутого громадянського
суспільства.
За два роки після революційних перемін в державі, було прийнято цілий
ряд

нормативних

документів,

що

регулюють

питання

організації

громадянського суспільства в Україні. Серед яких необхідно зазначити і
закони, пов’язані із декомунізацією, які засуджують комуністичну та
фашистську ідеології. Це ряд нормативних актів, які направлені на розкриття
інформації

щодо

баз

даних

нерухомого

майна,

земельних

ділянок,

автотранспорту, бази даних реєстраційної служби, МВС, податкової та митної
служб

тощо.

Всі

дії

керівництва

держави

направлена

на

розвиток

демократичних основ держави, на відкритий діалог між державою та
громадянами, на громадський контроль. Проте, ще й досі ми стикаємося із
проблемою доступу до певного виду інформації, до своєчасного розміщення
інформації в доступних джерелах інформації, таких як Інтернет, ЗМІ. Досить
часто, на обґрунтовані запити щодо доступу до публічної інформації суб’єкти
владних

повноважень

відповідають

відписками

або

відповідями

про

неможливість надання такої інформації.
26 лютого 2016 р. Президент України підписав Указ «Про сприяння
розвитку

громадянського

суспільства

в

Україні»,

яким

затверджено

Національну стратегію громадянського суспільства на 2016–2020 рр. Як
зазначається у даній програмі, «активне, впливове і розвинене громадянське
суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє
одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного
врядування, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого
значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах,
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утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв’язанні
політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем».
Серед основних, визначених даним нормативним актом проблем розвитку
громадянського суспільства в Україні, визначено недостатню прозорість
діяльності органів місцевого самоврядування, недосконалість законодавства,
відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю органів державної
влади, органів місцевого самоврядування; недостатньою є практика залучення
громадськості до формування та реалізації державної політики і вирішення
питань

місцевого

значення;

відсутня

єдина

державна

інформаційно-

просвітницька політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства
[1].
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати
завдання скорочення строків і спрощення реєстраційних процедур для
організацій громадянського суспільства, зокрема процедур подання документів
в електронній формі або за принципом «єдиного вікна». Це ще раз підтверджує
необхідність реформування інформаційної сфери на предмет саме відкритості.
Ще декілька років назад кожне відомство, кожне міністерство мало «свої» бази
даних, відомості в яких охоронялись на рівні держави. Інформація в цих базах
даних, як правило, була закритою, та використовувалась тільки для відомчих
потреб. Починаючи із 2015 р. повністю змінюється загальна державна ідеологія
щодо інформаційних баз даних, що адмініструють ся державними органами. Ці
інформаційні системи почали відкривати для широкого доступу. Сучасний
рівень

телекомунікаційних

інформаційних

елементів

систем
у

житті

показує

високий

суспільства.

вплив

Інтернет,

сучасних

телебачення,

інформатизація всіх елементів управління державою, це ті виклики сьогодення,
які визначають перспективний розвиток громадянського суспільства.
Саме тому інформаційні системи, як забезпечувальний інструмент для
доступу інформації та, відповідного правильного прийняття рішення, стають
провідними в управлінській діяльності. За допомогою інформаційних систем
можна проаналізувати наміри щодо прийняття рішень, прийняті відповідні
управлінські рішень та як виконуються ці рішення. Це дає можливість кожному
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відповідним чином впливати на прийняття таких рішень та здійснювати
відповідний моніторинг кожного управлінського рішення. Підвищується роль
громадянсько активних суб’єктів, які забезпечують відповідний контроль за
органами державної влади та місцевого самоврядування.
Наступним кроком щодо відкритості влади стає законопроект «Про
внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації
у формі відкритих даних» внесений до Верховної Ради України Президентом
України. Даний законопроект має декілька напрямів регулювання. По-перше,
надає

можливість

суб’єктам

звернення

не

тільки

вільно

отримувати

інформацію, а й вільно використовувати її, при цьому визначаючи гарантії
захисту персональних даних у відкритих інформаційних системах. По-друге,
встановлює обов’язок розпорядників інформації оприлюднювати достовірну,
точну та повну інформацію та постійно оновлювати оприлюднену інформацію.
Крім того визначено, що публічна інформація повинна бути розміщена на
електронних інформаційних ресурсах органів – розпорядників інформації, а
саме на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на веб-сайтах
державних органів та органів місцевого самоврядування.
Такий підхід до висвітлення діяльності публічної влади дає можливість
говорити

про

бажання

керівництва

держави

до

формування

основ

громадянського суспільства в Україні. Встановлення довіри до уряду,
законодавчої, судової влади, до органів місцевого самоврядування неможливе
без усвідомлення того, що ними робиться, а моніторинг їх діяльності можливий
при належному доступі до інформації про їх діяльність. Лише у відкритому,
демократичному суспільстві можливим стає повна довіра до чиновників але з
постійним моніторингом їх рішень, що встановлює високу відповідальність
кожного громадянина за долю держави, за рішення що приймаються місцевими
органами виконавчої влади, за майбутнє своїх нащадків.
Література:
1.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Указ
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Про доступ до публічної інформації Закон України від 13.01.2011

року № 2939-VI / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314.
УДК 378.015.31:(34+316.77)
Ніколайчук Л. М., канд. юрид. наук, доц.
кафедри соціальних комунікацій та права
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ, Україна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ТА
КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НАФТОГАЗОВОЇ
СПРАВИ
Досліджується

проблема

формування

правової

та

комунікативної

культури студентів в аспекті педагогічних умов розвитку їх правосвідомості та
правового виховання, специфіка розвитку правової та комунікативної культури
студентів в умовах реалізації Болонського процесу в освітній системі України.
Правова та комунікативна культура особи характеризує рівень правової
соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і використання ним правових
начал державного і соціального життя, вона охоплює матеріальну і духовну
сторони буття суспільства і, як явище соціальне, відображає якісний стан
правового життя суспільства на кожному етапі його розвитку.
Розвиток

правової

та

комунікативної

культури

обумовлюється

історичними, соціально-економічними, політичними умовами, які об’єктивно
складаються

в

суспільстві,

ступенем

гарантованості

державою

та

громадянським суспільством прав і свобод людини.
Правова та комунікативна культура особи характеризує рівень правової
соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і використання ним правових
начал державного і соціального життя.
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Формування правової та комунікативної культури фахівця у процесі
правового виховання особистості є двостороннім процесом: накопичення
правових знань; перетворення накопиченої інформації в особисті переконання.
Процес правового виховання повинен, насамперед забезпечити перехід
правових знань у правові переконання студентів, що досягається шляхом
пізнання місця і ролі права у розвитку цивілізації, його значення для мінімізації
соціальних конфліктів, забезпечення свободи особистості, оскільки в основі
правової культури лежить глибоке знання принципів і норм права, визнання
його соціальної цінності.
На нашу думку, правова та комунікативна діяльність зумовлена
соціальною природою людини та є умовою пізнання, праці, вироблення
системи цінностей.
Практика професійної підготовки студентів певною мірою приділяє увагу
оволодінню ними системою відповідного правового та комунікативного
досвіду, однак в основному теоретичний характер такої готовності ставить
перед молодими спеціалістами на практиці багато проблемних ситуацій, до
вирішення яких їм не вистачає життєвого доcвіду, емоційно-вольових якостей
та глибоких спеціальних знань.
Відповідно до нової парадигми освіти навчально-виховний процес у ВНЗ
має спрямовуватись на підготовку фахівців, які не лише володіють достатнім
обсягом теоретичних знань, практичних умінь і навичок, а й мають розвинуті
професійно значущі особистісні якості, котрі дають їм змогу успішно
адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного
самовдосконалення. Це передбачає виховання особистості професіонала з
притаманною їй належною правовою та комунікативною культурою, яка
забезпечить соціально прийнятний рівень міжособистісних стосунків у
професійній сфері, засвоєння основних професійних знань, форм спілкування,
необхідних для успішного виконання майбутньої професійної діяльності,
формування професійної рефлексії та професійної майстерності.
Перехід до інформаційного суспільства із соціально-орієнтованою
ринковою економікою зумовлює зростання ролі комунікації та попиту на
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послуги в населення і в матеріальному виробництві. Внаслідок цього правова та
комунікативна культура перетворюється на один із провідних чинників
стабілізаційного впливу на соціально-комунікативні процеси.
Професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазової справи у ВНЗ
має орієнтуватися передусім на Національну стратегію розвитку освіти в
Україні на 2012–2021 рр., у якій освіта проголошується стратегічним ресурсом
«соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства,
поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення
міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави,
створення умов для самореалізації кожної особистості» .
Така структура особистісного утворення передбачає поєднання наступних
компонентів – комунікативної спрямованості, комунікативного досвіду та
типологічних рис й психологічних форм відображення.
Підготовка фахівців нафтогазової справи зосереджена в системі вищої
освіти

і

спрямована

на

забезпечення

цього

сектору

економіки

висококваліфікованими спеціалістами, які володіють достатніми знаннями,
вміннями й навичками, необхідними для професійної діяльності, сформованими
професійно важливими якостями, і мають належний рівень професійної
компетентності.
Література:
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Конституція України / Вехов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ :

Парлам. вид-во, 2015. – 103 с. – Серія «Закони України». – Конституція України
(1996 р.).
2.
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Побірченко Н. А. Рефлексивне оцінювання розвитку професійного

самоздійснення у студентів університету / Н. А. Побірченко // Педагогічний
процес : теорія і практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 227–237.
УДК [001.82: 004] :34
Пархоменко Н. А., студентка 5 курсу
Науковий керівник: Банчук-Петросова О. В.,
канд. держ. упр., ст. викладач кафедри державного управління і права
Київський національний університет культури і мистецтв
м. Київ, Україна
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДИЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ИНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні
пріоритетними напрямками є формування інформаційного простору. Для
забезпечення чітких завдань важливу роль відіграє правове регулювання.
Декілька років поспіль Україна перебуває в реформаційному процесі, який
стосується всіх сфер суспільного життя, інформаційна складова не стала
винятком. Не дивлячись на те, що за роки незалежності вже сформоване
правове поле інформаційної сфери, це питання залишається відкрите. Адже
необхідно бути готовими до нових умов і своєчасно реагувати на них, щоб
органічно крокувати з розвитком інформаційного простору. Так як інформація
відіграє важливу роль у суспільному житті принциповим є вирішення
поставленої проблеми. Чим швидше буде вирішена дана проблема, тим швидше
Україна займе чітку позицію у світовому інформаційному просторі.
Інформаційно-аналітична діяльність це широка сфера діяльності, яка
прямо чи опосередковано пов’язана з інформацією, її обробкою, створення,
збором, систематизацію та передачею. Вона виступає важливим елементом
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формування

інформаційного

простору

держави.

Визначення

поняття

«інформаційна-аналітична діяльність» трактуються та розглядаються по
різному, наприклад В. Варенков визначає, що інформаційно-аналітична
діяльність є сукупністю дій на основі концепцій, методів, засобів, нормативнометодичних матеріалів для збору, накопичення, обробки та аналізу даних з
метою обґрунтування та прийняття рішень [1].
Путянін В. Г., притримується думки, що інформаційно-аналітична
діяльність

–

це

галузь

людської

діяльності,

покликана

забезпечити

інформаційні потреби суспільства за допомогою інформаційних та аналітичних
технологій, за рахунок переробки вихідної інформації й одержання якісно
нового знання [2].
Правове регулювання ІАД в Україні здійснюється системою органів
державної влади відповідно до їх компетенції, що визначена Конституцією
України, законами України та підзаконними нормативно-правовими актами.
Найважливіша роль у правовому регулюванні ІАД належить Верховній Раді
України, яка в межах діючих законів та своєї компетенції визначає основні
напрями розвитку інформаційного простору держави. Інтеграційний курс на
шляху до євроінтеграції, якого притримується законодавчий орган побудований
на фундаменті демократичних норм та принципів, що в свою чергу адаптується
до основних напрямків інформаційної політики у Європі.
Правові норми в інформаційній сфері висвітлені в таких законах України
«Про державну таємницю», «Про Національну програму інформатизації», «Про
інформаційні агентства», «Про телебачення та радіомовлення», «Про рекламу»,
«Про Концепцію національної програми інформатизації», «Про науковотехнічну інформацію», «Про електронний документообіг», «Про електронний
підпис» та інші.
Ключові положення українського законодавства інформаційної сфери
закріплені в Конституції України, але розкриваються та конкретизуються в
базовому правовому акті – Закон України «Про інформацію».
Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають
у всіх сферах життя і діяльності суспільства та держави при одержанні,
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використанні, поширенні та зберіганні інформації. Закон установлює загальні
правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації,
закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного
життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус
учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує
її охорону, захищає особу і суспільство від неправдивої інформації [ 3 ].
Закон України «Про державну таємницю» регулює суспільні відносини,
пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням,
розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з
метою захисту національної безпеки України [4].
Закон України «Про Національну програму інформатизації» розглядає
загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми
інформатизації, яка, у свою чергу, визначає стратегію розв’язання проблеми
забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціальноекономічної,

екологічної,

науково-технічної,

оборонної,

національно-

культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення.
Національна програма інформатизації становить комплекс взаємопов’язаних
окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію
державної

політики

інформаційної

та

пріоритетних

інфраструктури

України

напрямів
за

створення

рахунок

сучасної

концентрації

та

раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших
ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також
координації

діяльності

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і
громадян у сфері інформатизації [5].
Головною метою Національної програми інформатизації є створення
необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною,
достовірною та повною інформацією шляхом використання інформаційних
технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави [5].
В Україні, на жаль не вистачає концептуальних основ законодавства з
урахуванням головних особливостей сучасного етапу розвитку української
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державності, тому одним з пріоритетних напрямків законодавчого органу має
бути розробка та затвердження Інформаційного Кодексу України. У якому
необхідно чітко прописати правові норми інформаційної сфери, чітко
окреслити терміносистему.
Таким чином, значну роль на формування інформаційного простору в
Україні відіграє інформаційно-аналітичної діяльності, правове забезпечення
якої

потребує удосконалення та впорядкування. Першочерговим завданням

гілок влади є розробка, прийняття та введення в дію єдиного нормативноправового акту, що зведе на нівець законодавчо-нормативні протиріччя
інформаційної сфери. Також це забезпечить реалізації практичної сторони
цього питання, що в подальшому забезпечить цілісність та єдність формування
інформаційного простору в Україні.
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ДОКУМЕНТОЗНАВЧА ПРОФЕСІОЛОГІЯ: УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
До середини 1990-х рр. для вищої школи України характерна відсутність
практики

підготовки

фахівців

із

документознавства

та

інформаційної

діяльності. Пошук каналу «входження» нової навчальної спеціальності
відбувався при сприянні науково-педагогічних кадрів суміжних напрямів.
Кафедри

бібліотекознавства,

бібліографознавства

та

книгознавства

перетворилися в осередки розвитку документознавства та інформаційної
діяльності.

Сучасний

розвиток

напряму

підготовки

фахівців

з

документознавства та інформаційної діяльності являє собою сполучення
різноманітних підходів до змісту і форми навчання та визначення спеціалізації
студента-випускника.
Формування документознавчої професіології є важливим показником
зростання рівня науки про документ. Як складові цієї проблеми ми розглядаємо
також питання безперервної документознавчої освіти і викладання спеціальних
дисциплін.
Найбільш

ґрунтовно

теоретичні

проблеми

документознавчої

професіології розкриті у публікаціях професора О. В. Матвієнко [4]. Варто
зазначити, що підвищення ефективності дослідження документознавчої
професії неможливе без розв’язання низки проблем теорії та методології
документознавства.
Центральним об’єктом документознавства є документ як основний
змістовий елемент документної інфраструктури суспільства. Інфраструктурний
характер документознавства зумовлює його практичне значення для основних
сфер життєдіяльності суспільства в інформації, що передається за допомогою
вказаних документів у просторі і часі. Професіологія, як комплексний науковий
465

напрям, предметом свого вивчення має проблему синтезу теоретичного і
практичного досвіду феномену професії та професійної діяльності фахівця.
Сучасне документознавство доцільно розглядати як «комплекс наукових
дисциплін,

орієнтованих

на

всебічне

вивчення

документа,

а

також

різноманітних утворень документів, що формують документну інфраструктуру
суспільства» [2, с. 231]. Важливою ознакою, за якою може формуватись
самостійна документознавча наукова дисципліна є функціональна орієнтація на
задоволення специфічних потреб суспільства у документах, що потребують
індивідуалізованого

дослідження.

Звертаючи

увагу

на

управлінське

документознавство, ми можемо говорити про те, що на зазначену дисципліну
суттєвий вплив має теорія менеджменту та інформологія. Предметом
дослідження інформології є управлінський документ як база інформаційної
підтримки теорії і практики менеджменту.
Спеціальність
розглядалася

як

«Документознавство
продовження

розвитку

та

інформаційна

бібліотечної

та

діяльність»
книгознавчої

спеціальності. Поступове визнання відмінностей між ними відбулося непросто,
і це відбивалося в типових навчальних планах, наповнення яких було
відзначено введенням значної кількості дисциплін, наділених статусом
фундаментальних

і

професійно

орієнтованих

–

«Документознавство»,

«Лінгвістичні основи документознавства», «Стилістика документознавства»,
«Редагування в документознавстві», «Справочинство», «Аналітико-синтетична
переробка

документної

комунікацій»,

інформації»,

«Архівознавство»,

«Теорія

і

практика

«Стандартизація

та

документних
сертифікація»,

«Патентознавство», «Державне управління» та ін.
Нерозробленість стрункої концепції підготовки бакалавра, спеціаліста,
магістра з документознавства та інформаційної діяльності , глибокого аналізу
практичних знань, вмінь і навичок без урахування виваженості розвитку вищої
освіти в умовах інформаційного суспільства, свідчать про складність
установчого періоду розвитку спеціальності [3, с. 43]. Тривале обговорення
теми, постановка проблеми удосконалення документознавчої освіти в Україні
має перейти в наступну стадію – теоретичного обґрунтування практичного
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втілення завдань фаху в житті. Пошук найоптимальніших форм об’єднання
зусиль повинен стати першочерговим завдань науковців-теоретиків, практиків,
причетних до напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» в
Україні [1, с. 8].
Таким чином, можна дійти таких висновків:
Необхідним є визнання досконалої теоретичної підготовки фахівців
документознавців з їх професіоналізацією. Постає необхідність формування
спеціальних вимог, норм, стандартів, які характеризують той чи інший вид
професійної

орієнтації.

Є

доцільним

по

відношенню

до

фахівців

документознавців, які будуть працювати із документацією визначати перелік
необхідних знань, навичок, серед яких в першу чергу, знання класифікації
масивів документації організацій, їх уніфікація, контроль виконання документів
та інші види діяльності із різними групами документів.
2. Очевидно, що розвиток спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» потребує розробки теоретичних основ педагогіки
професійної освіти документознавців, виявлення суперечностей, тенденцій,
закономірностей та принципів становлення та розвитку цієї, фактично єдиної в
Україні, спеціальності з підготовки інформаційних фахівців широкого профілю.
На часі також питання про розвиток спеціалізацій у межах спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність». Найбільш евристично
плідною й дидактично доцільною для розвитку в межах спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» є інформаційна концепція
документознавства М. С. Слободяника. Вона є актуальною для підготовки
фахівців нової формації – в галузі інформаційного менеджменту. Отже,
складова «інформаційна діяльність», яка передбачає широкий спектр видів
діяльності, пов’язаних із підготовкою інформаційних продуктів, формуванням
інформаційних ресурсів, наданням інформаційних послуг, має право бути
повноцінно

представленою

у

змісті

підготовки

фахівців

із

циклу

документознавчих дисциплін.
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЛОВОДСТВІ
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Використання

в

сучасному

діловодстві

комп’ютерних

технологій

підвищує ефективність управлінської діяльності, прискорює рух документів на
підприємстві та зменшує трудомісткість і затрати часу на їх опрацювання.
Системи автоматизованого документообігу формують нове покоління
систем автоматизації підприємства, основними об’єктами автоматизації яких є
документи (від звичайних паперових до електронних будь-якого формату і
структури) і бізнес-процеси, що представляють рух та обробку цих документів.
Такий підхід до автоматизації підприємства є універсальним і конструктивним,
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забезпечуючи автоматизацію документообігу і бізнес-процесів підприємства в
рамках єдиної концепції та єдиного програмного інструментарію.
Документообіг є важливою складовою частиною процесів управління і
прийняття управлінських рішень, що впливає на оперативність, економічність
і надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці
управлінського персоналу та якість управління, а також займає важливе місце
в роботі державних органів, особливо таких, що надають довідкову
інформацію.
Сучасні

перспективні

напрями

удосконалення

документаційного

забезпечення управління (records management) невіддільні від процесу масового
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сфері управління.
Створення якісно нових засобів зв’язку дають змогу перейти до принципово
нової і значно ефективнішої інформаційної технології в органах управління,
заснованої на органічному включенні комплексу технічних засобів в
управлінський процес.
Найбільшого розвитку (як теоретичного, так і практичного) основні
компоненти інформаційного суспільства набули в країнах Європейського
Союзу. Збільшення обсягів обробки інформації, зростання руху документообігу
на підприємстві (організації) та впровадження персональних комп’ютерів в усі
галузі життя сприяють появі інтегрованих діалогових систем автоматизації
діловодства й електронного документообігу. Розроблені та запропоновані на
ринку програмного забезпечення комплексні програмні рішення, що повністю
враховують специфіку ведення вітчизняного діловодства: мову, структуру,
традиції побудови, нормативні вимоги, перспективи адаптації й технологію
автоматизації, серед яких «Documentum», «LanDocs», «eDOCS», «OPTIMAWorkFlow»,

ISIDA

eDoc,

«CORPORATE

BUSINESS»,

«ЕВФРАТ-

Документооборот», «ДЕЛО», «UMS Docs», «DocUnity», «1С:Документооборот
8», «Мастер-Док», «DocsVision», «ЕСКАДО», «Босс-Референт» тощо [4].
Універсальним рішенням для автоматизації документообігу та управління
взаємодією співробітників на технологічній платформі «1С: Предприятие 8» є
програмний продукт «1С: Документооборот 8», який забезпечує автоматизацію
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повного циклу обробки офіційних і внутрішніх документів різних типів:
офісних документів, текстів, зображень, аудіо- і відеофайлів, документів систем
проектування, архівів, додатків тощо комерційних підприємств і бюджетних
установ

з

підтримкою

Автоматизована

електронного

система

і

документаційного

паперового

документообігу.

забезпечення

управління

підприємством «Мастер-Док» розроблена з урахуванням вимог MoRec-2
Євросоюзу до «Систем управління електронними офіційними документами».
Практика

свідчить,

що

розробники

серйозних

корпоративних

інформаційних систем вже мають значний досвід впровадження своїх систем в
установах різних галузей. Вони накопичили достатню кількість варіантів
вирішення проблем, що часто виникають. Тому нема необхідності «вигадувати
велосипед», можна використати накопичений досвід, вибравши з нього те, що
більше підходить для певної установи. Для одної установи важливі захищеність
даних, швидкість дії і стійкість системи, для іншої – простота засвоєння і
використання нової системи, третій необхідна розвинута система підтримки
(наявність

документації,

«гаряча

лінія»,

абонентське

і

сервісне

обслуговування). Адже метою інформатизації є не сама інформатизація, а
підтримка основної діяльності, ефективна реалізація стратегії установи.
Сучасні

перспективні

напрямки

удосконалення

документаційного

забезпечення управління, діловодства невіддільні від процесу масового
впровадження досягнень науково-технічного прогресу в сфері управління. Ці
досягнення,

пов’язані

з

утворенням

якісно

нових

видів

електронно-

обчислювальної техніки, засобів зв’язку, дають можливість перейти до
принципово нової і значно ефективнішої інформаційної технології в органах
управління, заснованої на органічному включенні комплексу технічних засобів
в управлінський процес.
Технічні засоби і новітні комп’ютерні технології, сучасні засоби
телефонного зв’язку й офісна оргтехніка виконують, по суті, значну частку
допоміжних робіт, пов’язаних з обробкою інформаційних масивів. Комплексна
автоматизація процесів документаційного забезпечення управління дасть
змогу вивільнити персонал від виконання рутинних операцій і більше уваги
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приділяти стратегічним питанням, якості випущеної продукції та послуг.
Скорочення трудових витрат, пов’язаних з процесами документообігу та
інформаційно-аналітичною обробкою документів, і визначає рівень культури
діловодства,

що

може

досягатись

різними

шляхами.

Найбільш

ефективний шлях – це підвищення рівня якості управління, зростання
обсягів впровадження в практику управління документацією новітніх
технологій та сучасних засобів техніки.
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Київський університет культури
м. Київ, Україна
«СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПОТРЕБ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДЯНСЬКОГО»
В сучасній проблематиці науковців з теорії держави і права, історії та
політології для характеристики сучасного суспільства , в межах якого може
розвиватися демократична правова держава, в останні десятиліття широко
вживається термін «громадянське суспільство». Проблему формування такого
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суспільства ставлять як передумову становлення демократії. Перед державою
постають питання її ролі і впливу на суспільство, поєднання інтересів членів
суспільства на державу. Простіше це – створення таких правил гри в
суспільстві, які б через призму розвитку кожного індивідуума, кожного
громадянина могли б створювати передумови для власного нормального розвитку,
так і для подальшого розвитку суспільства, а значить держави в цілому. При цьому
держава створює такі умови, за яких вона не диктує, а разом з суспільними –
громадянськими організаціями забезпечує подальший розвиток [1, с. 49].
Отже, з наукової точки,громадянське суспільство – це суспільство
громадян із високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і
моральних властивостей, яке з державою утворює розвинені правові відносини;
суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави , але взаємодіє
з нею заради спільного блага. Воно є механізмом соціальної взаємодії швидше
суспільної взаємодії ( власний підхід), що складається з різноманітних
громадських утворень, об’єднань, рухів, організацій, які співвідношення
інформаційних потреб і інтересів є прямою залежністю, що обумовлюється
рівнем суспільної та інтелектуальної свідомості, світоглядом та інтелектом
замовників, специфікою функціонально-фахової діяльності, психологічними
особливостями. [3, с. 17–19].
Інформаційні потреби, як різновид пізнавальних,обумовлюється, в першу
чергу, через складну систему суспільних, головним чином виробничих
відносин, поскільки робота фахових фахівців у галузі інформаційних відносин
набуває яскраво вираженого колективного характеру. Інформаційні потреби
формуються під впливом багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, у
першу чергу пов’язаних із необхідністю розв’язання стратегічних перспектив і
поточних оперативних завдань у певній галузі чи сфері людської життєдіяльності.
За своєю природою інформаційні потреби динамічні . Вони постійно
змінюються під впливом зовнішнього середовища, конкретизації завдань та
зміні напрямку інформаційного пошуку.
Таким чином інформаційні потреби залежать від багатьох чинників:
–

галузевий профіль інтересів користувачів;
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–

вид інформації необхідної користувачу у його безпосередній
діяльності (політична,економічна, суспільна, наукова, науковотехнічна, політично-суспільна і т. ін.);

–

режим інформування ( системний, разовий);

–

форма подачі (першоджерела, витяг, опис, анотація, реферат, огляд,
наукова доповідь, аналітичний матеріал);

–

оперативність інформобслуговування;

–

час інформування;

–

обсяг необхідної інформації.

Зрозуміло, що нерозривно з інформаційними потребами виникає доцільність
у методах вивчення інформаційних потреб. Науковцями практично розроблено
методику вивчення і нею уже давно користуються спеціалісти [2, с. 50–54.].
Як підсумок можна стверджувати,що інформаційне суспільство це і є
один із елементів становлення та розвитку громадянського суспільства. На
даний час серед таких суспільних державних інституцій зростає роль бібліотек.
Саме універсальні публічні бібліотеки обслуговують всі верстви населення,
задовольняючи універсальні потреби і запити: на документи, інформацію,
книги, широкий спектр інших бібліотечних послуг. В наявності наших
бібліотек

є

універсальний

фонд

і

розгалужена

система

доступу

до

комп’ютерних мереж.
Виконуючи свою головну місію, що полягає у збиранні, зберіганні,
виробництві, розповсюдженні та використанні загальнодоступної інформації,
бібліотеки об’єктивно сприяють її перетворенню у цінний національний
інформаційний ресурс, від якого залежить розвиток суспільства, ну і звичайно
становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні.
За висновками експертів, роль бібліотек у збереженні національних
інформаційних ресурсів і збереженні широкого загального доступу до них із
використанням інтернет-технологій буде постійно зростати [6, с. 53]. На сьогодні
бібліотеки з року в рік розширюють асортимент інформаційних послуг
інформаційного продукту. Все більш уваги приділяється створення повноцінних і
інноваційних баз даних із соціальних, соціально-політичних, гуманітарних,
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правових, соціально-економічних питань, проблем місцевого самоврядування,
реформування країни підприємницької діяльності, соціально культурного розвитку,
краєзнавчої діяльності.
У практиці роботи бібліотек уже впроваджуються аналітичні методи
перероблення інформації – готуються інформаційні дайджести, аналітичні добірки,
аналітичні матеріали, які створюються на основі текстових фрагментів документів.
В Україні триває активна нормотворча діяльність щодо удосконалення
засобів доступу до інформації, зокрема щодо вдосконалення діяльності бібліотек з
метою широкого доступу та створенню бібліотечно- інформаційних ресурсів
України.
Так Законом України № 911 від 24 грудня 2015р. « Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» передбачено зміни в Закон України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» [4, с. 32.], що стосуються розширення джерел
фінансування,

розвитку

дистанційного

обслуговування

засобами

телекомунікації, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб
з фізичними вадами. При цьому Кабінет Міністрів України має затвердити і
розширити перелік платних послуг, які можуть надаватись бібліотеками
державної і комунальної форм власності [7, с. 28–32.
Законом України передбачено протягом трьох місяців забезпечити
прийняття нормативно-правових актів, передбачених даним законом та
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Інноваційно перспективним в даному Законі є поставлене завдання
органом державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у побудові
нової моделі надання послуг, в т. ч. бібліотеками, розширення їх переліку з
використанням новітніх технологій, створення на базі бібліотек державної та
комунальної власності центрів обслуговування громадян, основним завданням
яких є задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення їх
доступу до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів,
надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень
до органів державної влади.
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Таким чином, інформаційна функція бібліотек пов’язана не тільки із
забезпеченням універсального доступу до інформаційних ресурсів, але набуває
ресурсно – оцінювального характеру. Формула реалізації інформаційної
функції бібліотеки в сучасних умовах створення громадянського суспільства,
складається з оцінювання інформаційних ресурсів та доступу до них, лежить в
основі інноваційних перетворень щодо змісту, організації, технології, форм і
методів інформаційної діяльності цих установ і, головне, позначається на
кінцевому результаті, який можуть оцінити користувачі. Забезпечення бібліотек
сучасною комп’ютерною технікою та засобами зв’язку дасть можливість
переорієнтуватись із стратегії володіння інформаційними ресурсами до
стратегії забезпечити доступу до неї. І це буде інформаційним національним
чинником розбудови громадянського суспільства в Україні.
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СУЧАСНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Геоінформаційні системи (ГІС) – це особливі інформаційні системи, що
працюють з просторовими даними та призначені для їх збору, накопичення,
зберігання, аналізу і візуалізації, переважно у вигляді карт чи картосхем [1, с.7].
На сьогодні, значна частина інформації, з якою доводиться працювати
найрізноманітнішим організаціям та установам, містить просторову складову.
Тому використання ГІС набуває все більшої актуальності.
З

урахуванням

сучасних

тенденцій

розвитку

геоінформаційних

технологій, можна розглядати ГІС, як інтегровану сукупність апаратних,
програмних і інформаційних засобів, що забезпечують введення, збереження,
обробку, маніпулювання, аналіз і відображення (представлення) просторовокоординованих даних [2].
Умовно, функції ГІС можна поділити на п’ять груп, при цьому перші три
належать до традиційних функцій геоінформаційних технологій, останні дві –
до нових, що розвинулися останнім десятиліттям.
Інформаційно-довідкова функція передбачає створення баз просторової
інформації: цифрових атласів, кадастрових систем та ін.
Функція

автоматизованого

картографування

дозволяє

не

лише

створювати високоякісну картографічну продукцію, а й постійно її оновлювати.
Функція просторового аналізу і моделювання є найбільш необхідною для
вирішення проблем територіального планування, управління та проектування
найрізноманітніших об’єктів.
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Функція моделювання процесів реалізується переважно для оцінки та
прогнозування природних і господарських територіальних систем. Наприклад,
моделювання поверхневого стоку, змивів ґрунту, поширення забруднень
[3, c. 92].
Функція підтримки прийняття рішень найактивніше розвивається в
сфері планування та містобудування.
Окрім наведених вище прикладів, основними сферами використання
сучасних ГІС є:
–

навігаційні системи;

–

геодезія та картографія;

–

інвентаризація і облік об'єктів виробничої інфраструктури і управління
ними;

–

управління природними ресурсами (водними, лісовими та ін.);

–

управління земельними ресурсами, земельні кадастри;

–

планування і управління перевезеннями;

–

моніторинг стану навколишнього середовища;

–

реагування на надзвичайні і кризові ситуації;

–

безпека, військова справа і розвідка;

–

планування розвитку транспортних і телекомунікаційних мереж;

–

комплексне управління і планування розвитку території, міста;

–

проектування, інженерні дослідження і планування в містобудуванні,
архітектурі, промисловому і транспортному будівництві;

–

сільське господарство;

–

освіта і наука;

–

документообіг, що пов’язаний з просторовими даними [2].

Геоінформаційні системи, у сучасному світі, є невід’ємною складовою
успішного функціонування майже всіх сфер людської діяльності. Проте, їх
впровадження та використання, часто потребує значних інвестицій, що в
сучасних українських реаліях досить непросто. Тим не менше, саме
використання геоінформаційних систем та технологій може стати запорукою
успіху у покращенні моніторингу та оптимізації управління господарством,
477

містобудуванням, системами комунікації та транспорту, а також збереження
природних ресурсів.
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СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІНСЬКОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Активізація державної політики у сфері створення, зберігання та
функціонування документації, зростання ролі документації в житті держави та
суспільства, діяльності наукових інституцій, націленої на розв’язання складних
теоретичних питань, інформатизація суспільства сприяла поштовхом для
розробки наукових проблем управлінського документознавства.
Важливою складовою теорії документознавства залишається визначення
змісту фундаментальних понять-термінів. Незважаючи на відчутні досягнення в
галузі термінології, маємо констатувати необхідність активнішого проведення
комплексних термінологічних досліджень. Для цього слід зміцнювати зв’язки
галузевих

інституцій

з

вітчизняними

та

зарубіжними,

міжнародними
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термінологічними

центрами,

налагодити

обмін

інформацією,

зважено

проаналізувати теоретичне підґрунтя, науково-методичні засади розгортання
термінознавчих студій, виробити цілісну, комплексну програму тематичних
досліджень

як

традиційного,

так

і

електронного

управлінського

документознавства. Результатом чого може стати створення термінологічних
словників, складених на основі глибокого осмислення якісних, сутнісних
означень і визначень існуючих термінів [4, с. 5].
Безперечно,

що

перспективними

залишаються

уніфікація

та

стандартизація не тільки термінології, а й технології діловодства. Важливе
значення має визначення «життєвих циклів» різних видів службових
документів та їхньої ролі як джерела оперативної та ретроспективної
інформації у керуванні установою, здійсненні нею профільної діяльності,
визначення ціннісних ознак інформації службових документів різних типів і
видів.

Нагальна потреба

у таких

дослідженнях

передусім

зумовлена

необхідністю створення переліків документів зі строками їхнього зберігання,
для ранжування документів певної системи (класу) відповідно до їхнього місця
в ній за рівнем значущості, зокрема як джерела інформації з діяльності
установи та забезпечення виконання соціально-правових запитів. Під час
вказаного ранжування визначається також рівень розсіяння службової
інформації, її дублювання в різних видах документів, а також їх диференціація
за рівнем концентрації, кумуляції та узагальнення зазначеної інформації [2, с. 84].
Не менш важливим для майбутнього розвитку документознавства є
подальша розробка теоретичних та практичних засад роботи з електронними
документами та вирішення таких питань як дослідження потоків та життєвого
циклу електронних документів; ідентифікації, оригінальності та юридичної
сили; уніфікація, стандартизація та регламентація процесів створення,
реєстрації, обігу, обліку та зберігання електронних документів [1, с. 10].
Перспективних видом управлінського документознавства є також
створення

уніфікованих

форм

електронних

документів

порубіжним

з

інформатикою і застосуванням нових інформаційних технологій [2, с. 86].
Ці питання можливо вирішити завдяки впровадженню законів та
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національних стандартів. Хоча варто зазначити, що під час провадження
національних стандартів з діловодства та уніфікованих вимог до створення
управлінських документів можливі труднощі, пов’язані з правовим статусом
таких стандартів. Дана ситуація спричинена нормами Закону України «Про
стандартизацію», щодо «добровільного застосування національних стандартів
та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативноправовими актами» [5].
Низку проблем, пов’язаних з правовим регулюванням організації
діловодства в Україні, мав би вирішити відповідний законодавчий акт.
Починаючи з квітня 2002 р. працює створена Державною архівною службою
України робоча група з розроблення проекту Закону України «Про
діловодство» [6, с. 79].
Сьогодні ми можемо констатувати відсутність базового Закон України
«Про діловодство», який і на цей час перебуває в стадії проекту. На разі в країні
склалася парадоксальна ситуація: в умовах актуалізації й зростання ролі сфери
діловодства відсутній

базовий

галузевий

закон, який

покликаний

на

загальнодержавному рівні регламентувати діловодну діяльність. Відтак
провокується ситуація, коли в діловодних інструкціях, положеннях, правилах,
які функціонують у державі, завідомо закладено неузгодженості з проектом
закону, що потребує його доопрацювання знову й знову 7, с. 25.
Варто зазначити, що вся нормативно-правова база в Україні у сфері
управлінського документознавства на сьогодні є не досконалою та потребую
багатьох доопрацювань.
Важливими також залишаються історичні документознавчі дослідження,
зокрема історії діловодства в Україні. Слід зауважити, що цьому напрямку,
завдяки його спорідненості з іншими спеціальними історичними дисциплінами,
присвячено значну кількість публікацій. Є «прогалини» у дослідженні певних
періодів і, як не дивно, це стосується також ХХ ст., тобто організації
діловодства в УСРР, УРСР, у тих регіонах України, що знаходились у 1920–
1930-х рр. під владою Польщі, Чехословаччини, Румунії. Мало вивченими
залишаються на сьогодні питання організації діловодства у часи УНР,
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Української Держави, правління Директорії УНР.
На думку Н. О. Леміш, вивчення історії документознавства має також
визначати головні завдання науки на сучасному етапі, актуальні теоретичні та
практичні проблеми науки – класифікацію, уніфікацію та стандартизацію
документів,

запровадження

досягнень

зарубіжного

досвіду

керування

документаційними процесами [3, с. 37].
Оскільки управлінське документознавтво є досить молодою наукою воно
має ряд проблем, що потребують нагального вирішення. Ці питання стосуються
та теоретичної та і практичної сфер роботи з управлінськими документами.
Варто відзначити необхідність вирішення проблем пов’язаних з уніфікацією і
стандартизацією термінології та самих управлінських документів, де велику
увагу важливо приділити електронним документам. Першочерговим завданням
на сьогодні є ефективне законодавче та нормативно-правове врегулювання всіх
процесів у різних сферах роботи з управлінськими документами, на основі
базового Закону України «Про діловодство».
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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА
КУЛЬТУРА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Входження людської цивілізації в інформаційне суспільство породило
серйозну проблему – своєчасно підготувати людей до нових умов життя та
професійної діяльності у високоавтоматизованому інформаційному середовищі,
навчити їх самостійно діяти в цьому середовищі, ефективно використовувати
його можливості і захищатися від негативних впливів. Проблема полягає ще й в
тому,

що

людству

не

завжди

вдається

в

культурному

відношенні

пристосуватися до тих змін, які вона сама привнесла в цей світ. Одна з причин
цього полягає в тому, що інформація перетворюється на важливий ресурс, а
розвиток інформаційних технологій змінює життя суспільства і впливає на
культуру.
Сьогодні практично немає сфери людської діяльності, яка б не відчула
залежність від ринку інформації і не потребувала використання новітніх
технологій. Це значною мірою змінює уявлення, погляди, спосіб життя та
мислення сучасної людини і висуває до неї нові вимоги, головною серед яких є
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оволодіння інформаційною грамотністю та інформаційною культурою. У
зв’язку з цим виникає потреба усвідомлення інформаційної культури як
найважливішого показника розвитку інформаційного суспільства і становлення
нового характеру взаємодії людини та оточуючого середовища її існування.
Бурхливе зростання об’ємів інформації породило кризу, яка полягає у
певному протиріччі: різноманіття інформації зросло і задовольняє різні
потреби, але при цьому циркулює маса надлишкової для споживача інформації;
накопичений величезний інформаційний потенціал, а люди не можуть ним
скористатися через фізичні і технічні обмеження. Крім того, сьогодні вже
недостатньо володіти фундаментальними знаннями, сьогодні необхідно знати –
де і яким чином знайти потрібну інформацію. Особливо гостро ця проблема
стоїть перед науковими працівниками та молодими спеціалістами, оскільки від
якісного

і

швидкого

пошуку

інформації

залежить

їхній

успіх

і

конкурентоспроможність. Пізнавати закономірності і перспективи розвитку
інформаційного суспільства, орієнтуватися у потоках документів і масивах
інформації, правильно її оцінювати, знати основні джерела інформації,
оптимально використовувати інформаційні комунікації – ці знання вкрай
потрібні кожній людині в її практичній і науковій діяльності, з метою стійкого
розвитку всього суспільства в умовах тих процесів глобалізації, що
відбуваються сьогодні у світі.
Звертає на себе увагу той факт, що інформаційна некомпетентність не
усвідомлюється молоддю, як і значення її подолання для успішної роботи,
самоосвіти, і це можна і слід розглядати як прояв глобального процесу падіння
загальної культури суспільства, зниження інтересу до книги і читання,
нерозуміння їх інформаційної значущості. Невипадково у ряді розвинутих
країнах ключова роль у формуванні інформаційної грамотності відводиться
бібліотекам

і

медіа

центрам.

Наприклад,

стандарти,

запропоновані

Американською бібліотечною асоціацію шкільних бібліотекарів, визначають
місію шкільного медіа центру як забезпечення умов ефективного використання
студентами та викладачами ідей та інформації. Тобто освітні бібліотечні медіа
центри однією з головним цілей своєї діяльності проголошують формування
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інформаційної грамотності як гарантії інтелектуального доступу студентів до
інформації.
Володіння технологією раціонального використання інформаційних
ресурсів суспільства є одним з компонентів інформаційної культури
особистості. Однак варто звернути увагу, що як би не удосконалювалися
технічні і програмні засоби інформатизації – одного із засобів, які як раз і
забезпечують раціональне використання інформаційних ресурсів, рівень
інформаційної культури людини визначали і надалі визначатимуть перш за все
основоположні (базові) знання і навички у сфері пошуку і семантичної обробки
інформації, що забезпечують ефективну інформаційну діяльність. Саме ці
знання і навички, без яких принципово неможлива успішна навчальна і
професійна діяльність, повинні стати предметом пильної уваги освітніх
установ.
Проблеми інформаційної культури – це проблеми суспільства загалом,
вони мають суспільний і державний статус. І хоча сучасне суспільство доволі
часто визначається як інформаційне, тобто головною в ньому визнається роль
інформації,

виявляться,

що

культурологічний

аспект

інформатизації

суспільства досі досліджений вкрай недостатньо. Однак інформаційне
суспільство не може дозволити собі дистанціюватися від інтеграції культури й
інформатики, не помічати їх фундаментального взаємозв’язку.
Інформаційна культура передбачає само діагностування рівня і широти
власних знань, виявлення прогалин, планування особистого інтелектуального
розвитку на основі безперервної освіти протягом усього життя. Відтак, можна
зробити висновок, що на рівень інформаційної культури, якість послуг і
соціальних статус особистості у суспільстві в умовах глобалізації принципово
впливають

нові

інформаційні

технології.

Оцінювання

ефективності

використання інформаційних технологій в управління та розробці ефективних
моделей використання інформаційних технологій у процесах управління
соціальними системами в сучасних умовах набуває також принципового
значення. Інформаційний підхід до розуміння життя суспільства стає
визначальною умовою формування державної політики розвинутих країн світу
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в сфері інформатизації і комп’ютеризації основних сфер життєдіяльності
суспільства.
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УДК 651. 5
Франчук О. В., слухач,
Науковий керівник: Борисенко С. А., канд. іст. наук,
Київський університет культури
м. Київ, Україна.
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ У ВЕДЕННІ ДІЛОВОДСТВА:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Збільшення обсягів використання інформації, іі обробки та зберігання, за
останні десятиліття кардинально вилинуло ведення діловодства в організаціях,
підприємствах установах незалежно від форми власності і галузевої належності.
Вітчизняна система діловодства в основах сформована за радянських
часів і має достатнє правове забезпечення як на законодавчому так і на
нормативному рівні.
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Серед нормативних документів слід означити галузеві, державні та
міжнародні стандарти, котрі закріплюють поняттєві та функціональні позиції з
питань ведення діловодства та класифікації видів документів.
Важливу роль в роботі з документами відіграють також галузеві
інструкції, переліки термінів зберігання документів, та інші нормативнометодичні документи.
На сьогоднішній день рівень нормативного збереження діловодного
напрямку в роботі з документами є достатнім. Однак, використання нових
інформаційних технологій в роботі з документами, зокрема електронного
документообігу становить нові завдання, пов’язані

із вдосконаленням

технічного та технологічного сегментів цього напрямку. Цей аспект в свою
чергу зумовлює здійснювати перегляд і вдосконалення нормативної бази в
електронному документаційному процесі а також в суміжних напрямках
діяльності. Проблематика пов’язана з переходом на електронне діловодство є
актуальним питанням для найближчого часу і потребує відповідних рішень як
на законодавчому так і нормативному рівнях.
УДК 352.07.001.73(477)
Чмир М. С., магістр,
Науковий керівник: канд. наук з держ. упр., доц. Казанська О. О.,
Київський національний університет культури і мистецтв
ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В
КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.
Адміністративна реформа, що здійснюється в Україні, є комплексом
політико-правових заходів, які полягають у структурних, функціональних і
державно-службових змінах у сфері публічної влади з метою докорінної
трансформації її владно-імперативного механізму задля створення суспільного
блага. Ця реформа передбачає децентралізацію системи державного управління
і перехід значної кількості функцій до місцевих громад та створення на цій
основі ефективної системи місцевого самоврядування. В центрі реформи –
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активний, самодостатній, з високим культурним тезаурусом громадянин як
головний суб’єкт місцевого самоврядування.
Нормативно-методичну база документального забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування, як відомо, складають групи документів
серед яких законодавчі акти України, укази та розпорядження Президента
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
14 березня 2016 р. український уряд на своєму офіційному порталі
оприлюднив план дій Кабінету Міністрів України на 2016 р., що містить
предметні завдання і заходи щодо реалізації адміністративної реформи в
Україні. (Урядовий портал www.kmu.gov.ua)
У першу чергу передбачається внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади, законодавче забезпечення процесу децентралізації,
доступність та якість адміністративних послуг, зміцнення та підвищення
відповідальності місцевої влади. З цією метою вносяться на розгляд Верховної
Ради нова редакція закону «Про місцеве самоврядування в Україні» і закон
«Про

префектів»,

законопроект

про

службу

в

органах

місцевого

самоврядування і розробку відповідних нормативно-правових актів на
виконання цього закону. А задля підвищенні спроможності громад у сфері
охорони громадського правопорядку – законопроект «Про муніципальну
варту». (Урядовий портал www.kmu.gov.ua)
Децентралізація системи передбачає протягом року реалізацію прийнятих
нормативно-правових актів та надання організаційно-методичної допомоги
місцевим органам влади з реалізації отриманих повноважень. В План і дій
означені конкретні завдання щодо формування спроможних громад та їх
сталого розвитку, зміцнення ресурсної бази громад, створення механізмів
громадського та урядового контролю за місцевою владою. У цій частині
зокрема передбачається удосконалення механізму формування спроможних
територіальних громад та проведення моніторингу їх розвитку.
Реформування місцевого самоврядування

передбачає встановлення

соціальних зв’язків нової якості, їх демократизацію та гуманізацію. В першу
чергу йдеться про відносини між владними структурами і її посадовими
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особами, з одного боку, та громадянами, іншими приватними (зокрема
юридичними) особами, з іншого.
В руслі реформи місцевого самоврядування потребує нового осмислення
документаційне забезпечення діяльності в аспекті її змістового наповнення,
уточнення понятійно-категоріального апарату і введення нових термінів,
адекватних новому, модернізаційному підходу до трансформації місцевого
самоврядування.
При вдосконаленні наявного і розробці нового документаційного
забезпечення

діяльності

органів

державної

влади

на

рівні

місцевого

самоврядування необхідно враховувати, що власне реформаційний процес має
два основні аспекти – ідеологічний і технологічний.
Документаційна складова адміністративної реформи дозволить створити
таку систему державного управління, що забезпечить становлення України як
високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим
рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії. Наблизить
місцеве самоврядування до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом
діяльності буде служіння народові, національним інтересам
Розробка та прийняття нових нормативно-методичних, організаційноправових, розпорядчих та інших документів, спеціально призначених для
органів місцевого самоврядування, повинні здійснюватися у відповідності з
функціями нових структурних підрозділів міської ради.
Технологічний процес документаційного забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування пов’язаний із впровадженням системи електронних
інформаційних ресурсів, серед яких веб-ресурси, електронна пошта, Інтернет.
Саме ці останні, на відміну від традиційних засобів спілкування, прискорюють
обмін інформацією, забезпечують прозорість, підвищують ефективність
взаємодії із територіальною громадою, з іншими державними структурами.
Особливо це стосується роботи зі зверненнями громадян, оскільки дозволяє
оперативно вирішувати поставлені питання у цих документах, зменшить
кількість повторних звернень, якісне оформлення відповідей на звернення
тощо.
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Сучасне

інформаційне

суспільство

представляє

собою

проектно-

мережевий соціум в якому політика, економіка, культура і мистецтво
перетворилися в проекти. В такому контексті і документаційне забезпечення
діяльності

органів

місцевого

самоврядування

повинне

максимально

враховувати подібну проектність.
Основне завдання органів місцевого самоврядування в Україні полягає у
вирішення економічних, соціальних питань місцевого, локального значення, що
в свою чергу потребує розробки відповідної нормативно-правової бази
діяльності системи органів державного управління, яка б відповідала потребам
демократизації українського суспільства, з одного боку, і підвищення рівня
громадської активності – з другого, посилили роль органів місцевого
самоврядування у розв’язанні проблем громади, захисту соціальних прав її
членів.
В цьому аспекті особливої ваги набуває документаційне забезпечення
механізму артикуляції та репрезентації інтересів громади й громадян стосовно
економічних

проблем,

соціального

забезпечення,

суспільно-правових

і

суспільно-політичних питань та алгоритму їх реалізації з подальшим публічним
контролем за діяльністю органів місцевого самоврядування.
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ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
Архівні

установи

є

центрами

збереження

національних

надбань

українського народу – архівних документів, що підтверджують самобутність
народу та власну історію творення державності. Реалізацію державної політики
у сфері архівної справи і діловодства забезпечують 789 архівних установ [1, 27].
Тому виникає необхідність чіткої регламентації їх діяльності вищими
державними органами управління.
У формуванні системи органів управління архівною справою беруть
участь ряд органів державної влади. Так, Кабінет Міністрів України призначає
на посаду Голову центрального органу виконавчої влади у сфері архівної
справи – Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), затверджує
граничну чисельність працівників Укрдержархіву. Діяльність Укрдержархіву
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
юстиції України [2]. Міністр юстиції вносить пропозиції щодо призначення на
посаду Голову Укрдержархіву [3], крім того на нього покладено обов’язок
затвердження структури Укрдержархіву та погодження проектів нормативноправових актів, які він готує. Міністр фінансів погоджує штатний розпис та
кошторис видатків.
Державна архівна служба України забезпечує реалізацію державної
політики у сфері архівної справи та здійснює управління в цій сфері. Голова
Укрдержархіву несе персональну відповідальність перед Президентом України,
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Кабінетом Міністрів України за стан справ у цій сфері. Управління архівною
справою здійснюють також заступники Голови.
Керівництво Укрдержархіву має право залучати спеціалістів центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду ряду питань; працівники Укрдержархіву мають право відвідувати
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації незалежно від форми власності; також мають право
доступу до їх документів, за винятком тих, що спеціально охороняються
законодавством. В межах своїх повноважень Голова Укрдержархіву видає
накази, організовує і контролює їх виконання. Його рішення є обов’язковими
для суб’єктів архівної справи. Він здійснює міжгалузеву координацію та
функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.
З огляду на вище сказане, Укрдержархів є центральним органом
виконавчої влади який проводить загальне керівництво архівною справою та
контроль за діяльністю архівних установ України, на нього покладені завдання
формування державної політики в архівній сфері, діловодстві, створення і
функціонування державної системи страхового фонду документації, та
забезпечення доступу до архівної інформації.
Література:
1.

Архівні установи України : довідник. Т.1. Державні архіви /

Держкомархів України. УНДІАСД ; Редкол. : Г. В. Боряк (голова),
І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – Київ, 2005.
2.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442
[Електронний

ресурс]

–

Режим

доступу

:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF. – Назва з екрана.
3.

Положення про Державну архівну службу України: Затверджено

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 407/2011 [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/407/2011. – Назва з
екрана.
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ПРОГРАМНА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК
ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Становлення і розвиток інформаційного суспільства у світі та стрімке
поширення

інформаційно-комунікативних

технологій

трансформували

і

доповнили список об’єктів, що оберігаються правом інтелектуальної власності.
Особливе місце серед об’єктів права інтелектуальної власності належить
програмній складовій інформаційної системи, що являє собою комплекс
програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями
інформаційної системи (апаратної складової інформаційної системи). Саме
комп’ютерні програми (комп’ютерне програмне забезпечення) в епоху
інформаційної цивілізації є головним стратегічним ресурсом на національному
та міжнародному рівнях.
Комп’ютерні програми належать до об’єктів інтелектуальної власності
відповідно до юридичних норм пункту 1 статті 420 «Об’єкти права
інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України [1].
Вперше комп’ютерна програма почала охоронятися як об’єкт авторського
права у 1964 р. в США. Сьогодні практично в усіх країнах світу комп’ютерна
програма охороняється авторським правом.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське та суміжні права»
комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем,
символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для
зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети
або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну
програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах [2].
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Визначення поняття «комп’ютерна програма» міститься також у Типових
положеннях ВОІВ щодо охорони комп’ютерних програм, опублікованих ще у
1978 р. Цим документом, що мав рекомендаційний характер, зроблено спроби
об’єднати положення авторського права, патентного права, і частково, ноу-хау,
задля розроблення спеціального механізму правової охорони комп’ютерної
програми.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про авторське та суміжні права»
комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.

Така охорона

поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх
вираження. Проте у п. 3 ст. 8 вказано, що передбачена цим Законом правова
охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на
будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи,
концепції,відкриття,

навіть

якщо

вони

виражені,

описані,

пояснені,

проілюстровані у творі. Це означає, що в Україні охороняються авторським
правом лише форми виразу комп’ютерних програм [2].
Пастухов О. М. зазначив дві особливості комп’ютерної програми як
об’єкта охорони авторського права. По-перше, програма похідна від алгоритму,
а по-друге, вона є, у певному сенсі, його еквівалентом. Це означає, що деякі
основні риси алгоритмів властиві і програмам. Проте, на відміну від алгоритму,
що являє собою послідовність логіко-математичних операцій перетворення
інформації, програма містить послідовність команд, що описують процес
реалізації алгоритму і забезпечують керування цим процесом. Об’єктивною
формою вираження програми є її запис формалізованою мовою однотипних
комп’ютерів. Саме це вираження і є об’єктом охорони авторського права. Ідеї
ж, покладені в основу комп’ютерної програми, навіть виражені в ній та описані
нею, авторським правом не охороняються. ЇЇ захист прерогативою іншої галузі
права інтелектуальної власності – патентного права [3, ст. 34].
Принциповим питанням для захисту комп’ютерної програми нормами
авторського права є питання її оригінальності. Адже, при розробці програми
автор усього лише виконує у певній послідовності ряд логічних операцій.
Проте, прихильники авторсько-правової охорони комп’ютерних програм
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ґрунтуються на тому, що кожний автор використовує свій власний метод
програмування, що виявляється у виборі оригінального рішення або у
комбінації та сполученні елементів. Ідентичність блок-схем не обов’язково
призводить до ідентичності програм. Вони відрізняються одна від одної
залежно від майстерності та фахової компетентності авторів [3, ст. 36].
Отже,

авторським правом охороняється

лише форма

вираження

комп’ютерних програм. При її захисті має значення код, а не ідея, концепція,
принципи. Авторське право поширюється як на цілу програму, так і на її
частину, якщо вона може використовуватися самостійно. Авторське право на
комп’ютерну програму виникає в силу факту її створення і не підлягає
обов'язковій реєстрації та іншим формальностям. Але автор або інша особа,
якій передали майнові авторські права, може їх зареєструвати. Реєстрація
авторського права буде лише вказувати що на певну дату, коли автор заявив
про свої авторські права. Особисті немайнові авторські права, наприклад, право
визнання авторства, охороняються безстроково. Що ж стосується майнових
авторських прав, вони охороняються протягом всього життя автора і протягом
70 р. після його смерті [2].
Тому, в умовах стрімкого та глобального використання програмного
забезпечення, що є необхідним для функціонування інформаційних систем в
будь-якій сфері життя суспільства, авторсько-правова охорона комп’ютерних
програм є найбільш ефективною.
Література:
1. Авторське право в Інтернет : навч. посіб. / О. М. Пастухов; відп. ред. О.
А. Підопригора; Акад. прав. наук України, Науково-дослідний ін.-т інтелект.
Власності. – Київ : Школа, 2004. – 143 с.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» : За станом на 5
черв. 2001 р. : Офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2001.
– 26 с.
3. Цивільний кодекс України : : текст, прийнятий Верхов. Радою України
16 січ. 2013 р. : (із змінами та доповн. станом на 28 берез. 2013 р.) / М-во
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юстиції України ; [працювали: О. О. Поворозник, В. Г. Пушенко]. – Офіц вид. –
Київ : Ін Юре, 2013. – 481, [1] с. – ст. 356
УДК 341.824:338.47 (043.2)
Ярош Л. В.,
Студентка 5 курсу КББ,
Київський університет культури
м. Київ, Україна
РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОБУДОВИ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
Громадянське суспільство – це вільне демократичне правове суспільство,
орієнтоване на конкретну людину, що створює атмосферу поваги до правових
традицій і законам, що забезпечує свободу творчої діяльності, що створює
можливість досягнення благополуччя та реалізації прав людини і громадянина,
органічно виробляє механізми обмеження і контролю за діяльністю держави.
Громадянське суспільство – це постійно функціонуюча організація
людей, об’єднаних навколо самостійно обраних моральних і політичних цілей,
на яку держава, незважаючи на її владні орієнтації, не може справляти свого
підпорядковуючого впливу. Воно гарантує законом кожній людині вільний
вибір свого економічного буття, утверджує пріоритет прав людини, виключає
монополію однієї ідеології, одного світогляду, гарантує свободу совісті [1, с.
122].
Освіта є невід’ємною складовою суспільної життєдіяльності. Вона
пронизує всі без винятку сфери суспільного розвитку. Водночас вона
розглядається

і

як

важливий

показник

ефективності

функціонування

суспільства. У цьому контексті освіта оцінюється не лише рівнем грамотності
та кількістю набутих знань. Критерієм її ефективності має бути якість і
корисність навчання. Отже, важливо, щоб отримані у процесі навчання знання
не стали відстороненою інформацією, а сформувались як органічний складовий
елемент всебічного розвитку молоді. Система освіти має бути спрямована на те,
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щоб знання стали основою для складання у молодих людей власних поглядів,
позицій і сприяли визначенню ними свого міста у житті.
Система громадянської освіти сприяє розвитку здатності самостійно
вирішувати життєві проблеми, формуванню організаторських здібностей. При
викладанні суспільних дисциплін необхідно робити акцент на практичні,
активні форми навчання. Такий підхід допомагає краще опанувати знання
механізмів функціонування суспільного життя.
Громадянська освіта не є відокремленою дисципліною. Вона виступає
своєрідною ідеологією і методологією, які поширюються на цілий цикл
предметів, передусім суспільствознавчих. Необхідним аспектом громадянської
освіти є формування навичок участі у громадсько – політичному житті. Ця
участь не обмежується голосуванням на виборах, роботою у владних чи
партійних структурах. Ця участь пов’язана також із діяльністю недержавних,
добровільних об’єднань, з вирішенням питань місцевого значення. Ці
об’єднання є досить різноплановими: творчі, релігійні, спортивні, екологічні,
молодіжні, органи громадської самоорганізації населення, їх об’єднує спільний
інтерес. Вони можуть виступати засобами впливу на владні структури.
Доцільним є проведення «круглих столів» з дискусіями і розробкою проектів
рішень. Це також сприяє розвитку навичок повноцінної участі у громадському
житті. Актуальним також є формування навичок участі у виборах. Ця
підготовка може проходити у формі гри а також у вигляді аналізу
передвиборчих програм і особистостей кандидатів. Необхідно на різних рівнях
розглянути механізм голосування, провести порівняльний аналіз претендентів.
Важливим елементом таких знань є складання власної програми з подальшим її
обговоренням. Таким чином молоді люди формують своє бачення напрямків
розвитку суспільства, вчаться відповідально ставитися до висловлювання своїх
поглядів та їх наступної реалізації.
Отже, громадянська освіта посилює ефективність процесу навчання. Вона
виконує важливі суспільні функції, оскільки сприяє вихованню не тільки
кваліфікованих спеціалістів, а й свідомих добропорядних громадян своєї
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країни. Саме вони є запорукою формування і здійснення громадянського
суспільства [2, с. 46].
У процесі громадянського виховання провідне місце належить освітній
складовій,

яка

доповнюється

й

розширюється

вихованням

в

дусі

громадянськості. Це поняття об’єднує в собі громадянську, політичну
соціалізацію майбутнього громадянина та його здатність долучати до цього
процесу моральні цінності.
Мета громадянського виховання – сформувати свідомого громадянина,
патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й
риси характеру, світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка,
спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського
суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватись з потребою й
умінням діяти компетентне й технологічно.
Сучасні бібліотеки, як соціальні інститути, покликані виконувати
завдання, покладені на них суспільством і державою, а саме функції
забезпечення збору і зберігання джерел інформації та надання до них вільного і
безперешкодного доступу всім громадянам.
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та глобальної
мережі Інтернет бібліотеки взяли на себе функції інформаційних центрів.
Сьогодні бібліотеки покликані надавати доступ до документів у різних
форматах, що представлені у фондах в достатній кількості (книг, періодики,
аудіо,-відеодокументів, електронних документів, СД-RОМів, баз даних,
озвучення книг та інших), відповідати існуючому у суспільстві різноманіттю
поглядів, вимогам громадян та постійно оновлюватися.
Бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу – це структурний
підрозділ, що включає фонд книг, різноманітні інформаційні і технічні засоби,
має в наявності комплекс обладнання і меблів, читальний зал з робочими
зонами, в яких створені умови для індивідуальної роботи та розвитку
навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення професійного рівня
вчителів. Бібліотека-медіатека – це підрозділ загальноосвітнього навчального
закладу, обладнаний аудіовізуальними і комп’ютерними засобами для
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різноманітних форм організації діяльності учнів, для забезпечення змісту,
методики навчального процесу і виховної роботи. Це сфера діяльності, над
якою постійно працює бібліотека, удосконалюючись новим змістом роботи.
Бібліотека відіграє велику роль у справі навчання і виховання
підростаючого покоління. Якщо раніше бібліотекар рекомендував книгу,
віддавав її учневі, то сьогодні, у час глобальної комп’ютеризації, це спеціаліст у
галузі нових інформаційних технологій, що постійно співпрацює і з учителями,
і з учнями, надає систематичну інформаційну допомогу з питань викладання
навчальних предметів, постійно знаходиться у пошуку нових ідей і рішень,
спрямованих на розвиток і підтримку дитячого читання, постійно працює над
тим, щоб учні ставилися до бібліотеки, як до невичерпного джерела інформації,
ототожнювали її з місцем, де завжди можна поповнити свої знання, відпочити,
поспілкуватися з товаришами, висловити свої думки.
Основне завдання бібліотеки – бути завжди на вістрі подій, намагатися
всебічно сприяти формуванню інформаційної культури та культури читання
школярів, підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди
методичної літератури та інформації про неї, інформувати батьків про нові
надходження художньої літератури, періодичних видань, підручників і
навчальних посібників та їх збереження [3, с. 63].
Бібліотека як соціальний інститут інформаційної культури завжди
рухається назустріч своєму споживачу інформації, являючись показником
духовного

та

інформаційного

розвитку

суспільства.

Нові можливості значно збагачують діяльність бібліотек, прискорюють і
удосконалюють

процес

пошуку

інформації,

розширюють

рамки

інформаційного простору. Одна з найголовніших можливостей – навчити
користувачів методам доступу до багатства нових інформаційних ресурсів у
вигляді індивідуальних і групових консультацій. В даний час найпоширеніший
і реальний спосіб навчання користувача – процес обслуговування.
Сучасний користувач повинен володіти комплексом знань та вмінь, які
дозволять йому адаптуватися в навколишньому середовищі.
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Адже, з одного боку, сучасні комп’ютерні технології значно розширили
можливості задоволення інформаційних потреб. З іншого боку, багато залежить
від того, наскільки конкретний користувач в змозі своєчасно знаходити,
отримувати, адекватно сприймати і продуктивно використовувати нову
інформацію. Тому, важливе значення тут має вміння орієнтуватися в
інформаційному просторі, володіння навичками роботи з масивами інформації,
які постійно змінюються [4, с. 34].
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