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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ПРІОРИТЕТІВ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ 

КАДРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Формування самосвідомості українського народу є неможливим без 

формування злагодженої, узгодженої вертикалі підготовки управлінських кадрів в 

цілому та менеджерів у сфері надання послуг зокрема. 

Вимоги Болонської угоди підкреслюють значущість безперервної системи 

освіти, самоосвіти як її базової складової протягом усього свідомого життя, отже, 

реалізація ступеневої підготовки фахівців є дієвим механізмом реалізації завдань, 

викликаних євроінтеграційними та глобалізаційними процесами. 

Сучасний стан справ у вітчизняному освітньому просторі потребує докорінних 

змін не лише в організаційному плані, а й суспільної свідомості, практичної реалізації 

Закону «Про вищу освіту», підвищення ефективності управління підготовкою 

посадовців і керівних кадрів, тобто потрібні зміни на інституціональному рівні, отже, 

наукове дослідження, результати якого нами наведено у даній роботі, є вельми 

своєчасним та актуальним. 

Фахівці, що закінчили вищі навчальні заклади, повинні нести у виробництво 

прогрес, сучасні методи обслуговування, молодіжний гарт і здорову ініціативу, яка 

стимулювала б менеджерів і власників підприємства до нових звершень і реалізації 

завдань ефективного економічного розвитку в XXI ст.

Основна проблема, на нашу думку, криється у відірваності навчального 

процесу від сучасних вимог стосовно рівня та якості використання новітніх та 

інноваційних технологій і методів роботи готелів, ресторанів і туристичних агенцій та 

їх комплексів. Навчальний процес вишів значно відстав від реалій та вимог 

споживачів продукту сфери послуг, підприємства, використовуючи передовий 

світовий досвід, а іноді й керівні кадри, які пройшли підготовку або перепідготовку у 

закордонних навчальних закладах, пішли вперед, а якщо мати на увазі міжнародні 

готельні ланцюги й мережі, то розрив виявляється ще більш помітний.



Зарубіжний досвід стосовно управління ефективністю підготовки фахівців 

сфери послуг використовується досить повільно: орієнтації на конкретні потреби 

споживача й уподобання працедавця (власника) практично не проводиться, тобто 

ринкова рівноваги, як основного атрибута ринкової економіки у сфері послуг не 

досягнуто. Підготовка спеціалістів у навчальних закладах не орієнтована на галузеві 

особливості, реальні потреби ринку, як правило ігноруються як якісні, так і кількісні 

галузеві потреби. 

Міністерство освіти і науки України видало ряд ліцензій щодо підготовки 

фахівців сфери послуг непрофільним вищим навчальним закладам, більшість яких 

має технічний, сільськогосподарський, гірсько-розвідувальний та інші профілі.

Одні відкрили відділення і факультети туризму, готельно-ресторанної справи, 

щоб заробляти гроші – інші для престижу, іміджевої сторони, залучення абітурієнтів 

та ін. Дійсно, спеціалізованих навчальних закладів, здатних забезпечити ефективне 

функціонування підприємств сфери гостинності, ресторанного та туристичного 

бізнесу в Україні, – одиниці.

Водночас, основна маса фахівців, зайнятих у сфері послуг, є випускники 

різного роду ліцеїв, коледжів, тобто молодші спеціалісти: співвідношення між 

вишами і середніми навчальними закладами діаметрально протилежне тому, що існує 

в інших країнах, де сфера послуг формує до 35–40 % ВВП країни (Іспанія, Італія, 

країни північної Африки).

На нашу думку, це повинна бути якісна підготовка, кількість таких фахівців 

потрібно строго регламентувати й погоджувати з потребами сфери послуг місцевого, 

регіонального й державного рівнів. Нині, спираючись на зарубіжний, зокрема 

європейський, досвід, необхідно оперативно розробити комплексну систему 

стандартів для всіх підрозділів вітчизняних підприємств сфери послуг, яку не слід 

ототожнювати з уже існуючим проектом сертифікації підприємств гостинності, 

розробленим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Цю роботу 

слід доручити спеціалізованим ВНЗ, далі на її основі потрібно виробити 

кваліфікаційні вимоги до менеджерів сфери послуг, щоб забезпечити високоякісний 

рівень підготовки, і вже саме на їх основі будувати освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, навчальні та робочі програми щодо організації ефективного процесу 

підготовки фахівців. 



Дослідження також свідчать, що на практиці демонструється елементарне 

незнання «фахівцями» внутрішньої організації підприємств сфери послуг, йде 

плутанина понять «румсервіс», «хаускіпінг», «консьєрж» тощо. Тобто вони не мають 

поняття навіть про елементарні речі. Корені цієї проблеми походять з недосконалості 

системи виробничої практики, підміни її різноманітними заходами теоретико-

методологічного плану, отже, слід звернути увагу на світовий досвід практичної 

підготовки фахівців сфери послуг.

Європейське профільне навчання вигідно відрізняється від вітчизняного тим, 

що після його закінченні випускники виявляються повністю готовими до активної 

роботи, здатними забезпечити високоякісне управління процесом надання послуг на 

кожному робочому місці, що в свою чергу забезпечує ефективне функціонування 

підприємств сфери послуг у довгостроковій пролонгованій перспективі.

Нині в Україні працюють випускники Лозаннської школи Швейцарії (готельно-

ресторанні мережі «Inter Continental», «HYATT»), які відразу після прийому на 

роботу і проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з внутрішнім 

розпорядком почали працювати так, ніби працювали в цих закладах не один рік. 

Рівень їх підготовки дуже високий.

В Україні дуже потужний професорсько-викладацький склад, але небагато 

навчальних закладів, особливо державної форми власності з дуже обмеженим, 

практично дефіцитним фінансуванням, змогли забезпечити високоякісну практичну 

підготовку, адаптувавши рівень навичок й умінь своїх випускників до сучасних вимог 

ринкового оточення.

Кількість навчальних закладів, які працюють у Києві на індустрію послуг, 

більше 20. При цьому загальна кількість установ, які займаються підготовкою 

різнопрофільних фахівців готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – близько 

60. Можна зробити висновок, що проблем з підготовкою кадрів немає. Це 

підтверджується кількістю фахівців, що випускаються, по відношенню до загальної 

кількості працівників, зайнятих в індустрії гостинності. За найскромнішими 

підрахунками, щорічний випуск, з урахуванням денної і заочної форм навчання, 

становить 900–1500 осіб. Такі об’єми підготовки фахівців дозволяють збільшити 

щорічне розширення галузі на 5–10 % і в цих же межах – ротацію кадрів на 

підприємствах готельно-ресторанної й туристичної індустрії. Здавалося б, усе добре. 



Але реально існує проблема отримання випускниками робочих місць відповідно до 

підготовки і адаптації їх на підприємствах.

Аналіз структурних підрозділів готелів Києва показує, що управлінський 

персонал складає 12–15 %, до цієї кількості відносяться метрдотелі, супервайзери, 

бригадири, старші покоївки, менеджери, тобто менеджери середнього рівня. 

Молодший технічний персонал – покоївки, офіціанти, бармени, сомельє, 

прибиральники – становлять до 75 %. Крім того, на 25 потенційних робочих місць у 

готельному секторі для випускників спеціалізованих ВНЗ, існує найжорстокіша 

конкуренція з випускниками педагогічних, фінансово-економічних навчальних 

закладів.

В Україні склалася ситуація, коли освітні установи і галузь протистоять один 

одному. Це абсолютно неправильно. Справедливо говорити про те, що за останні 

двадцять років на ринку освітніх послуг склалася дійсно ринкова ситуація 

захоплення. Ліцензії на право підготовки фахівців у галузі послуг мають усі, кому 

заманеться на цьому нині отримувати чималі позабюджетні кошти. Можемо навести 

дуже багато прикладів, коли до Київського національного університету культури і 

мистецтв звертається певна кількість вітчизняних ВНЗ з питання можливої 

підготовки групи викладачів для подальшого відкриття «модних» спеціалізованих 

факультетів, здатних забезпечити швидкі гроші на популярних нині спеціальностях. 

Профіль цих ВНЗ − залізничники, водний транспорт і т. ін. Тобто вони мають 

ліцензію на право підготовки фахівців у певній галузі, а спеціалізацією обирають 

«туризм» і «готельно-ресторанну справу».

Для цього навіть не треба отримувати нові ліцензії – такі, на жаль, нині правила 

в Міністерстві освіти і науки України. Вони відкривають дорогу в цю освітню нішу 

практично будь-кому. Навчають, не маючи ні фахівців, ні матеріальної, ні 

методичної, ні лабораторної бази, ні навіть поняття, кого і для чого вони готують. Це 

веде до наповнення ринку працівниками непрофесійними, до тих негативних відгуків, 

які ми маємо.

Нині стандарти, за якими працюють ВНЗ, далекі від досконалості. 

Мінекономрозвитку і Міністерство науки і освіти України повинні активно зайнятися 

питаннями їх зміни − створенням більш сучасного, поєднаною з практичною 

діяльністю освітнього стандарту. 



Поки існує єдиний стандарт, в якому слово «туризм» присутнє в самій назві, − 

«соціально-культурний сервіс і туризм». Якщо розглянути його суть, то там туризм − 

це маленький додаток, який приєднується до всього соціально-культурного сервісу. 

Навчальний заклад сам не створює цей стандарт. ВНЗ його одержують як якесь 

правило, за яким готуються фахівці XXI ст. Там закладено співвідношення теорії і 

практики − десь на рівні (в кращому разі) 85 % на 15 %. Але відомо, співвідношення 

50 на 50 % склало би реальний варіант, що відповідало б якісно новому рівню 

підготовки фахівців – вимогами ринку. Ми прагнемо того, щоб дати студентам 

якомога більше цієї самої практики. 

Потребує також змін система комунікацій між вишами та підприємцями –

потенційними роботодавцями щодо нашого високоякісного фахівця. Нині гостро 

відчувається відсутність тренінгових підприємств сфери послуг. Київському 

національному університету культури і мистецтв, як ніякому іншому, це зрозуміло 

вже давно. Якими б чудовими не були відносини з готелем, ресторацією, 

туристичною фірмою, займатися в ньому з нашими студентами так, як цього 

необхідно б, просто нереально і неможливо. Звичайно, було б чудово, якби можна 

було б так спланувати навчальний процес: місяць – теорії, місяць – практики. Або 

тиждень – тиждень. Усім би було добре. Тоді б ми могли реально залучати до 

навчального процесу і майстрів виробничого навчання, і фахівців готелів і ресторанів. 

Нині самим цим життям, самими нормативними документами, їх змістом і наявністю 

ми відокремлюємося від життя галузі.

Природно, як тільки цю роботу буде завершено, ми представимо ці матеріали 

на обговорення, рецензування та апробацію підприємствам, професійним асоціаціям, 

з метою отримання конструктивних пропозицій та якісних зауважень, тому 

наступним кроком є створення нових навчальних планів, програм і навіть освітньо-

кваліфікаційних характеристик, і тоді спеціалізовані освітні установи почнуть 

готувати якісно нові висококваліфіковані кадри, які потрібні на підприємствах 

XXI ст. 



Бондар І. С., 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У процесі визначення сутності будь-якого виду потенціалу економічної 

системи фіксується той факт, що він є складною системою взаємодіючих елементів, 

які можуть певною мірою заміщати один одного, тобто бути альтернативними і 

динамічними. 

Потенціал у вищих формах його виявлення може самостійно адаптуватися та 

еволюціонувати з появою нових складових і за умови збалансованого оптимального 

співвідношення між ними. Розглядаючи сутність процесу формування потенціалу з 

урахуванням того, що він сам є ієрархічною системою, слід докладніше визначити 

властивості та якості, притаманні системі взагалі. 

На наш погляд, доцільно розрізняти якісні характеристики системи на рівнях 

сутності (якість системи) та прояву (набір властивостей). Під якістю системи 

розуміється суттєва визначеність предмета, завдяки чому він є даним, а не іншим 

предметом. 

Якість предмета пов’язана з предметом як цілим, охоплюючи його повністю і 

обумовлюючи його певні властивості. Властивість – це сторона предмету, що 

підкреслює його відмінність або подібність до інших предметів та виявляється у 

взаємодії з ними. Кожен предмет володіє певною кількістю властивостей, єдність 

яких характеризує його якість.

Враховуючи вищесказане, представлений вище перелік якісних характеристик і 

властивостей можна структурувати, виділивши якості системи, властивості І-го та ІІ-

го порядку

Гіперкомплексність – це якісна характеристика системи як єдиного цілого, що 

передбачає наявність таких системних властивостей І-го порядку як складність, 

багатоаспектність зв’язків елементів, складових, підсистем. Складові або елементи 

системи характеризуються набором властивостей і зв’язків, тобто є 



мультивалентними, що дозволяє їм (елементам) ставати ефективною частиною 

систем різного типу.

Якщо властивості системи як цілого змінюються, то це відобразиться в зміні 

характеристик її елементів, появі потенційних альтернативних станів системи і 

шляхів розвитку. 

Динамізм як важлива якісна характеристика системи пов’язаний зі зміною її 

кількісних та якісних її параметрів як цілого. Залежно від глибини і масштабів змін 

елементів, виділяють невизначеність і нелінійність поведінки системи. Одним із 

основних проявів невизначеності поведінки є флуктуації  малі випадкові збурення, 

або біфуркації – вибухові явища в економічних процесах. У зоні так званої гнучкої 

поведінки, коли не вичерпані адаптаційні можливості системи, флуктуації не 

порушують її цілісності та зменшуються з часом до певного мінімального значення. У 

зоні, що відповідає критичним значенням параметрів системи, флуктуації зростають, 

приводячи до біфуркаційних змін. 

Невизначеність поведінки також проявляється у змінах станів гнучкості 

системи, коли вона намагається адаптуватися до впливу зовнішнього середовища. 

Адаптація та еволюція найтіснішим чином пов’язані з двома протилежними 

властивостями, що притаманні гіперкомплексності системи: цілісністю (тіснота 

зв’язків між елементами і підсистемами, рівень єдності системи) і сукупністю 

(послаблення зв’язків підсистем і елементів, що пов’язано зі зміною стаціонарних 

станів системи на певному етапі її розвитку).

Нелінійність – це здатність системи мати у своїй структурі різні стаціонарні 

стани, що відповідають різним законам функціонування цієї системи. Реалізація 

адаптаційних можливостей системи має стохастичний характер через 

мультивалентність зв’язків і станів елементів. Наростання змін у навколишньому 

середовищі може спричинити перетворення адаптаційних змін системи в еволюційні 

зміни, що пов’язано з появою нових елементів, властивостей і зв’язків, змінами 

структури і поведінки системи, тобто, існує межа збереження властивостей системи 

на певному рівні (граничність змін властивостей системи або її елементів).

Емерджентність як комплексна якісна характеристика системи дозволяє 

визначити структуру елементів на всіх рівнях ієрархії системи (при цьому певна 

система стає підсистемою іншої, більш складної системи). Емерджентність пов’язана 



з розвитком таких системних властивостей як структурність (зв’язки елементів на 

певних рівнях організації системи), ієрархічність (зв’язок внутрішніх рівнів системи) 

та протиентропійність (спрямованість системи на збереження своєї цілісності).

Стосовно будь-якої складної динамічної системи синергізм виявляється як 

отримання додаткового ефекту як за рахунок своєї цілісності, так і завдяки 

використанню можливостей інтеграції елементів системи. Комбінаторний і 

мультиплікативний ефекти у цьому випадку спостерігаються як закономірний 

результат вдалого цілеполягання рівнів та підсистем цілого. 

Науковці, відносячи до переліку якісних характеристик потенціальність, 

визначають її лише як наявність альтернативних можливостей розвитку системи, що 

можуть бути реалізовані за певними умовами.

На наш погляд, розуміння потенціальності системи має базуватися на 

безпосередньому дослідженні її найсуттєвіших (системоутворюючих) характеристик. 

Саме потенціальність поєднує в собі найголовніші якісні риси системи: 

гіперкомплексність системи, емерджентність її елементів; динамізм станів і зв’язків; 

поява синергетичних ефектів від взаємодії елементів – і обумовлює певний рівень 

потенціалу системи.

Стосовно складних економічних систем, поняття «потенціал» асоціюється, перш 

за все, з такими видами економічного потенціалу як виробничий, екологічний, 

фінансово-кредитний, управлінський, зовнішньоекономічний, інноваційний. На 

перший план виходить інноваційний потенціал, з яким пов’язується перехід на 

інноваційний шлях розвитку вітчизняної економіки. 

Аналіз економічних аспектів поняття «інноваційний потенціал» виявляє 

широкий спектр підходів до його вивчення. Розглянемо деякі з них:

– інноваційний потенціал  це одна з трьох складових інноваційно-

інформаційного простору, яка включає в себе особисті й ділові якості керівників, 

професійну й економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, 

винаходи тощо), матеріально-технічне і фінансове забезпечення; 

– інноваційний потенціал – це здійснювані нововведення;

– інноваційний потенціал  сукупність різних видів ресурсів, включаючи 

матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для 

здійснення інноваційної діяльності;



– інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості 

накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних 

суб’єктів;

– інноваційний потенціал являє собою категорію особливого змісту, що 

включає не лише інноваційні ресурси й механізм їх використання в організаційно-

господарській системі, а й активність інноваційних процесів;

– інноваційний потенціал як можливість здійснювати вперше чи відтворювати 

ефективні нововведення на підставі використання власних чи залучених ресурсів;

– інноваційний потенціал як потенціал знань, отриманих у процесі 

реалізації науково-технічного потенціалу, тобто інноваційний потенціал – це сукупна 

спроможність науково-технічних знань і практичного досвіду, які забезпечують більш 

повне використання ресурсів економічного потенціалу; 

– інноваційний потенціал економічного суб’єкта розглядається як 

сукупність його засобів і можливостей в реалізації своєї інноваційної стратегії. 

Аналізуючи різноманітність виділених підходів до визначення інноваційного 

потенціалу слід відзначити, що всі вони можуть бути поділені на три головні групи: 

1) ресурсний підхід, тобто визначення інноваційного потенціалу як 

сукупності ресурсів або їх комбінації;

2) структурний підхід до визначення інноваційного потенціалу, згідно якого 

виділяються такі його основні елементи як кадрова, інформаційно-методологічна, 

матеріально-технічна, науково-технічна, фінансова складові, тощо;

3) процесний підхід, за яким інноваційний потенціал пов’язується з 

досягненням цілей інноваційної діяльності суб’єктів, зайнятих розробкою, 

впровадженням і комерціалізацією інновацій.

Згідно представленим підходам, існують три рівня визначення сутності 

інноваційного потенціалу: характеристика потенціалу як сукупності наявних або 

необхідних ресурсів; розгляд його внутрішньої структури; виявлення системної 

взаємодії складових інноваційного потенціалу у процесі досягнення економічною 

системою намічених цілей.

Отже, дослідники у своїх працях безпосередньо торкаються таких якостей 

інноваційного потенціалу як: гіперкомплексність та, певною мірою, емержентність і 

динамізм. Але в понятті «інноваційний потенціал» ними розкриваються не 



найсуттєвіші риси досліджуваного об’єкта, а властивості другого порядку 

(мультивалентність, граничність, стохастичність тощо), які є похідними від 

системних якісних характеристик (динамізм, гіперкомплексність, синергізм, 

емержентність). 

На наш погляд, змістовна наповнюваність поняття «інноваційний потенціал» 

має починатися на концептуальному рівні через визначення системно-якісних 

первинних категорій, субординованих і координованих між собою. 

Логічний зв’язок якісних характеристик інноваційного потенціалу може бути 

виявлено завдяки використанню інтегрального підходу до визначення сутності 

інноваційного потенціалу і охарактеризувати діалектику формування і розвитку 

останнього. 

Інтегральний підхід, запозичивши переваги усіх інших підходів, надає змогу 

проаналізувати ресурсне «наповнення» інноваційного потенціалу не як просту 

сукупність елементів, а як динамічну гіперкомплексну систему, в якій структуризація 

елементів відбувається на певних рівнях їх ієрархічного зв’язку. 

Сінельнікова В. В.,

кандидат історичних наук, 

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ (УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА НИЖНЬОГО ПОВОЛЖЯ)

До актуальних проблем транскордонного співробітництва України належить 

розвиток співпраці із світовою українською діаспорою, діяльність якої є складовою 

частиною в реалізації політики євроінтеграційних намірів України. Концепція 

співпраці України та світової діаспори, що налічує, за різними інформаційними 

джерелами, від 10 до 15 мільйонів осіб (близько третини етнічних українців), в своїй 

основі має такі засади: підтримка світового українства як стратегічний напрям 

політики України; зазначення і вивчення здобутків української діаспори як 

інтегральної частини досягнень української держави та світової цивілізації; визнання 

української діаспори як дієвого інструменту політичного, економічного та 

культурного впливу у країнах проживання, а також як потужного засобу утвердження 



позитивного образу нашої держави у міжнародній спільноті.

В українській етнології існує традиційний розподіл діаспоральних осередків на 

західну (європейські країни, Австралія, Америка) і східну (РФ і країни СНД) діаспору. 

Якщо західна діаспора в науковій, політичній та інших сферах є давнім партнером 

нашої держави, то східна українська діаспора – явище своєрідне. Питання співпраці з 

українцями східної діаспори взагалі є болючим: на жаль, у суспільній свідомості 

українців материнської території західна діаспора асоціюється з грошовими 

інвестиціями, що, здебільшого підкріплюється практикою, як, наприклад, відновлення 

(матеріальне і наукове) Острозької Академії, здійснене, переважно, за рахунок 

американських і канадійських українців – благодійників. Українці східної діаспори, 

що здебільшого самі потребують хоча б моральної підтримки (не говорячи про 

матеріальну, як з боку України, так і з боку провладних структур країн проживання), 

на жаль, часто існують лише зусиллями місцевих патріотів – ентузіастів, або 

перебувають, як на приклад, у Російській Федерації, в стані глибокої організаційної 

кризи і документального протистояння з органами влади, що здебільшого навмисно 

посилюють психологічні, політичні та іншого роду протиріччя між місцевими 

осередками українців в російських регіонах.

Регіоном компактного заселення в Росії було й залишається Нижнє Поволжя 

(зокрема Волгоградська область). Згідно з переписом 2010 року кількість українців на 

цих теренах становить близько 56 тисяч. Міграції українців на землі межиріччя Волги 

та Дону, що відбувалися з к. ХVІІ ст., призвели до виникнення понад 100 українських 

поселень; на північному сході сучасної Волгоградської області науковці вирізняють 

своєрідний «український етнічний острів» (Руднянський, Данилівський та ін. 

райони) – місцевість з найдавнішими в краї (к. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.) компактними 

українськими поселеннями.

Безперечно, збереження мови й елементів традиційної матеріальної та духовної 

культури було й залишається для нижньоволзьких українців одним із головних 

чинників етнокультурної ідентичності: вони шанують своє коріння, незважаючи на 

основну етнічну тенденцію останнього століття – поглиблення процесів акультурації 

та асиміляції. На жаль, сучасний рівень збереженості національно-специфічних рис в 

культурі українців Нижнього Поволжя є невисоким, що обумовлено низкою причин: 

чисельними культурними запозиченнями в російського населення; глибокими 



трансформаціями традиційного господарсько-побутового укладу під впливом змін у 

політично-економічних умовах життя сільського населення, що є результатом 

історичного розвитку держави; фактичним руйнуванням механізму трансмісії етнічної 

культури і зв’язків між різними поколіннями на тлі соціально-економічних потрясінь у 

суспільному житті; зниженням рівня культурно-національних орієнтацій, зумовленим 

культурно-мовною відірваністю від основної маси етносу; високим рівнем 

міжнаціональних (зазвичай з росіянами) шлюбів. Основною етнокультурною 

тенденцією в етнічному розвитку українців Волгоградської області сьогодні є 

нівелювання етнічно значимих рис у матеріальній та духовній культурі, а також 

заміщення втрачених елементів національної культури російськими або 

міжнаціональними (частіше на основі російських) еквівалентами. Як негативну 

тенденцію мусимо визначити також те, що українське населення Волгоградської 

області не має змоги задовольнити свої потреби в засобах масової інформації та 

отримати загальну освіту рідною мовою. В умовах повної відсутності української 

освіти, українського радіо і телебачення, українських бібліотек, а також суцільної 

політичної кризи у зовнішньополітичних стосунках України і Росії, українське 

населення Нижнього Поволжя сьогодні сприймає власну мову як явище статусно 

нижчого ґатунку, порівняно із сусідніми російськими говірками й російською 

літературною мовою. 

Зважаючи на всі вище перелічені прояви деетнізації, констатуємо, що сьогодні 

Нижнє Поволжя для українців – регіон, де вони все ж таки прагнуть задовольняти 

свої національні, культурні, духовні потреби, що засвідчують слабкі паростки 

процесів реетнізації української діаспори Волгоградщини, основними осередками 

якого сьогодні є українські центри Волгоградської області, що діють в обласних 

містах і селах українського походження. Однак одними із головних перешкод у 

подальшому розвитку української меншини в регіоні досі є стрімка асиміляція і 

деетнізація, а також те, що відродження українства в регіоні відбувається здебільшого 

зусиллями ентузіастів в умовах тотальної відсутності фінансової підтримки як з боку 

держави, громадянами якої вони є – Російської Федерації, так і з боку материнської 

території – України, до того ж натомість у російському суспільстві посилюється й 

панує антиукраїнський дух, особливо в умовах загострення сучасного військового й 

інформаційного протистояння. На жаль, прихована українська («хохлацька») меншина 



у Волгоградській області перебуває в процесі інтенсивної асиміляції. Молодше 

покоління вже не володіє діалектом, негативно ставиться до самоназви, виявляє 

байдужість до свого етнічного коріння. Зауважимо, що наявність національно-

культурних осередків засвідчує прагнення української меншини Нижнього Поволжя 

зберегти свою національну ідентичність і намагання гальмування процесів 

деетнітізації, а також налагоджувати й розвивати співпрацю з українськими освітніми, 

культурними, політичними, економічними установами, навіть в таких важких умовах 

суспільно-політичної міждержавної російсько-української кризи. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Останнім часом конкурентна боротьба серед підприємств туристичної галузі 

стрімко загострюється. Конкуренція існує як між гігантами туристичного бізнесу за 

панування на ринку, так і між невеликими туристичними компаніями за клієнтів. У 

хід йдуть всі доступні інструменти для залучення клієнтів, оскільки досягнення 

стратегічних цілей у сфері туристичних послуг визначається попитом споживачів, що 

формується на основі порівняльних споживчих і вартісних характеристик послуги.

Конкуренція – це співіснування і боротьба товаровиробників та інших суб’єктів 

ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом 

задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому 

власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких 

власних сторін і загроз ззовні.

Основне завдання і головна функція конкуренції – завоювати ринок, в боротьбі 

за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.

Сучасний етап формування та розвитку ринкової економіки, поглиблення 

процесу інтеграції, включення національних галузевих ринків до системи світового 

глобального ринку супроводжується створенням і розвитком конкурентного 

середовища в усіх галузях економіки. Туризм є важливою рушійною силою 

економічного зростання й процвітання економіки країн.



Основою аналізу туристичного іміджу країни є серйозні рейтинги міжнародних 

організацій. Вони, зокрема, дають змогу визначити позитивні моменти в оцінках за 

міжнародними стандартами, які можуть стати визначними у процесі формування і 

переорієнтування міжнародного і, зокрема, туристичного образу держави (табл. 1).

Україна у 2014 р. займає 114 місце, втративши в рейтингу 7 позицій у порівнянні з 

2012 р. – за оцінкою Світового економічного форуму. Негативна оцінка відношення до 

іноземних інвесторів впливає на залучення інвестицій в галузь. Відносно невисока вартість 

створення бізнесу не компенсує проблем, які очікують інвестора в Україні. Щодо сталого 

природного розвитку, то в 2014 р. Україна займає 92 місце, що на 4 позиції нижче, ніж у 

2012 р. Розвиток туристичної індустрії проходить без урахування її сталості відносно 

навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів [3].

Таблиця 1

Сильні і слабкі сторони іміджу України

Сильні сторони Слабкі сторони

 Вигідне географічне 
положення;

 високий 
транспортний потенціал;

 давня історія та 
культура;

 високий рівень 
освіти населення;

  30 % світових 
чорноземів;

 Нестабільність та не 
прогнозованість у політиці й економіці;

 відсутність чіткої стратегії розвитку 
країни;

 проблема забезпеченості 
енергоресурсами;

 низький рівень розвитку економіки;
 соціальна структура населення;
 юридична незахищеність населення;
 корупція в усіх органах влади;
 значний рівень амортизованості 

інфраструктури;
 незахищеність інвесторів

Можливості Загрози
 Великі аграрні 

можливості;
 регіональне 

лідерство;
  культурна столиця;
 курорти Закарпаття;

 висока смертність населення;
 демографічна катастрофа;
 епідемія туберкульозу, швидке 

розповсюдження BIJI;
 зношеність інфраструктури та 

комунікацій – техногенні катастрофи 

У порівнянні з 2012 р. у 2014 р. Україна поліпшила свою позицію в групі 

показників «Рівень безпеки та охорони» на 5 пунктів але все рівно вона є досить 

низькою, безпека є одним із головних пріоритетів у подорожі, тому загальне 77 місце 



у 2014 р. несприятливо впливає на імідж України як туристичного напрямку. 

Заслуговують на серйозну увагу високий рівень злочинності, дорожньо-транспортних 

випадків, недовіра до правоохоронних органів відносно забезпечення захисту [3].

Своїм високим 8 місцем в групі показників «Рівень охорони здоров’я й 

санітарії» в 2014 р. Україна зобов’язана 4 місцю в світі за кількістю лікарняних ліжок 

і 25 місцю за кількістю лікарів. Лідерство за цими показниками закладено ще в 

радянську епоху, реальна якість медичних послуг в Україні набагато нижче. За 

оцінкою інфраструктури авіатранспорту Україна займає в 2014 р. 78 місце. 

Підвищення цього показника на 15 позицій порівняно з 2012 р. повинно бути 

поштовхом до подальшої модернізації інфраструктури повітряних сполучень, 

серйозного поліпшення та інвестування в цю сферу.

Щодо інфраструктури наземного транспорту, то у 2014 р. Україна займає 73 

місце порівняно зі 74 місцем у 2012 р., що пояснюється дуже низькою якістю 

автодоріг (135 місце зі 140 країн-учасників). За розвитком туристичної 

інфраструктури у 2014 р. Україна знаходиться на 50 місці, що на 3 позиції вище, ніж у 

2012 р. Щодо активності використання інформаційних технологій в туристичній 

галузі, то у 2014 р. Україна зайняла 70 місце. Необхідно підвищувати застосування в 

Україні інформаційних технологій, які в розвинених країнах набули повсякденного 

використання [3].

Конкурентоспроможність цін у сфері туризму України є досить низькою, що 

пояснюється невідповідністю цін туристичних послуг рівню їх якості, збільшенням 

рівня оподаткування. За рівнем і ефективністю оподаткування туристичних послуг в 

2014 р. Україна знаходиться на 135 місці. Щодо оцінки якості людських ресурсів, то у 

2014 р. Україна займає 65 місце. Сильними сторонами країни в цій групі є досить 

ефективна для бізнесу система найму та звільнення працівників (16 місце), залучення 

на ринку праці зарубіжних спеціалістів (58 місце), кількість населення, що має 

середню освіту (48 місце) [3].

Рейтинг України за рівнем гостинності у 2014 р. підвищився на 10 

пунктів порівняно із 2012 р., але 117 місце є дуже низьким, що пов’язано зі 

зниженням рівня туристичної відкритості України (56 місце). За оцінкою стану 

природних ресурсів Україна у 2014 р. зайняла 102 місце. Пріоритетним завданням є 

розвиток сектора на більш екологічно сталій основі, враховуючи важливість 



навколишнього середовища для туризму України. Культурні ресурси України в 2014 

р. знаходяться на 80 місці, що на 6 пунктів вище порівняно з 2012 р [3].

При оцінці конкурентоспроможності галузі туризму України можна зробити 

висновок про те, що позитивна динаміка спостерігається в багатьох групах 

показників, але Україна має конкурентні недоліки, що вимагають пріоритетного 

вирішення. Найбільш проблемними показниками є: корупція, непрозоре та складне 

податкове регулювання, несприятливі умови для підприємництва та туристичного 

бізнесу, недосконалість законодавства, недостатній рівень розвитку туристичної 

інфраструктури, її невідповідність світовим стандартам, відсутність системи 

перепідготовки кадрів, а також чітких кваліфікаційних вимог.

Тому, сьогодні необхідна об’єктивна оцінка конкурентоспроможності 

українського туризму не тільки в порівнянні з іншими країнами світу, але 

й проведення досліджень туристичної конкурентоспроможності стосовно окремих 

регіонів країни та розробка комплексного оціночного показника – індексу розвитку 

туризму в Україні.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ

Особливістю функціонування та розвитку економіки нашої країни є наявність 

внутрішніх протиріч, що виникають в процесі управління регіональним економічним 

http://www.mtu.gov.ua/


розвитком, та зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема. Отже, виникає 

необхідність побудови стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів та 

країни в цілому з врахуванням особливостей розвитку кожного окремого регіону. 

Таким чином можна досягнути балансу централізованого управління розвитком 

зовнішньоекономічної діяльності та децентралізації управління в тих питаннях, 

вирішення яких на рівнях регіонів є більш результативним, що буде сприяти більш 

ефективному використанню потенційних можливостей регіонів. 

Зростання рівня взаємозалежності країн і регіонів у світовому господарстві 

зумовлює необхідність пошуку шляхів залучення окремих вітчизняних підприємств, 

регіонів та національної економіки в систему міжнародних економічних відносин. 

Реалізація зовнішньоекономічних зв’язків зумовлює складний механізм 

взаємодії національної економіки зі світовим господарством, а їх характер і обсяги 

відображають рівень включення національної економіки до системи міжнародних 

економічних відносин. При визначенні напрямів стратегічного розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків регіону перш за все зазначимо, що під регіоном 

розуміється цілісне утворення, самостійна, самокерована система, яка містить 

сукупність соціальних, економічних, виробничих, природно-ресурсних, екологічних 

елементів, які перебувають у певних співвідношеннях і зв’язках між собою та 

функціонують на відповідній території [1]. 

Формування регіональної зовнішньоекономічної стратегії дозволить значно 

активізувати і підвищити ефективність зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 

регіону. В цілому, зовнішньоекономічну діяльність регіону і функціонування його 

зовнішньоекономічного комплексу варто розглядати як елемент 

зовнішньоекономічних зв’язків національної і світової економіки, що складається і 

розвивається на основі міжнародного розподілу праці відповідно до розробленої 

стратегії розвитку і спрямований на відтворювання зовнішньоекономічного 

потенціалу регіону. Отже, зовнішньоекономічна діяльність регіону структурно може 

бути представлена діяльністю зовнішньоекономічного комплексу регіону і 

зовнішньоекономічними зв’язками, що розвиваються органами влади регіону.

Важливим завданням ефективного розвитку зовнішньоекономічного комплексу 

регіону, що забезпечує раціональне використання зовнішньоекономічного потенціалу 

регіону, є формування власної стратегії розвитку, що базується на конкретних 



регіональних пріоритетах. В даному випадку під регіональними пріоритетами ми 

розуміємо ті напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в регіоні, на реалізації 

яких повинні бути сфокусовані основні зусилля керівництва регіону, фінансові і інші 

ресурси і для реалізації яких необхідні спільні зусилля органів влади різного рівня.

Правильно сформована стратегія зовнішньоекономічної діяльності регіону з 

урахуванням процесів інтеграції та глобалізації дозволить сконцентрувати наявні 

ресурси на реалізації зовнішньоекономічного потенціалу окремих підприємств та 

регіону в цілому, що в свою чергу має забезпечити підвищення ефективності 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності. При цьому необхідно наголосити, що 

інтеграція регіону та суб’єктів його господарювання в систему міжнародних 

економічних відносин повинна ґрунтуватися на державній зовнішньоекономічній 

стратегії, основою якої є передусім максимальна свобода в прийнятті управлінських 

рішень безпосередніх виробників, експортерів товарів і послуг у кожному регіоні.

Зазначимо, що в останні двадцять років регіональна стратегія економічного 

розвитку у країнах із зрілим ринковим господарством усе більшою мірою 

пов’язувалася з формулюванням зовнішньоекономічної управлінської політики 

регіональних органів влади як засобу зміцнення територіальної економічної бази, 

збереження та збільшення кількості робочих місць, зниження рівня безробіття, 

збільшення податкових надходжень [2]. 

Світовий досвід свідчить доводить, що ключовими напрямами при формуванні 

стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів відповідальних органів 

влади у зовнішньоекономічній сфері повинні виступати: 

1) стимулювання експорту товарів і послуг місцевими виробниками; 

2) діяльність із залучення іноземних інвестицій.

Таким чином, стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності на 

регіональних рівнях обумовлене передусім необхідністю консолідації наявних 

регіональних ресурсів та узгодженості інтересів суб’єктів господарювання та 

регіональних органів влади. Формування та подальша реалізація такої стратегії 

підвищить ефективність зовнішньоекономічної діяльності регіонів та національної 

економіки в цілому.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК БАЗИСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Використання ресурсів в межах інноваційного потенціалу має бути 

цілеспрямованим й певним чином організованим з метою формування, узгодження і 

реалізації інноваційних потреб підприємств, регіонів, суспільства в цілому.

Отже, структурована цілевизначеність ресурсних елементів є запорукою появи 

синергізму як найважливішого системно-якісної характеристики інноваційного 

потенціалу. Інтегральний підхід дозволяє доповнити уявлення про взаємозв’язок 

ресурсних складових інноваційного потенціалу: можлива інтеграція ресурсних 

елементів інноваційного потенціалу в певні комплекси, що дозволяє більш ефективно 

маневрувати фінансами, фондами, персоналом, інформацією тощо. В результаті 

формуються структурні складові інноваційного потенціалу другого рівня 

ієрархічності.

До позитивних змін інноваційного характеру, що відбуваються в циклі 

формування потенціалу, відносяться такі здатності економіки як:

– своєчасне виявлення інноваційних проблем, що виникають у сукупності 

споживачів;

– розробка і впровадження нових продуктів і технологій;

– оцінка рівня інноваційності загальнонаціональних інвестиційних проектів;



– визначення інноваційних тенденцій на національному та світовому 

ринках;

– участь у створенні єдиного світового інноваційно-інформаційного 

простору.

Накопичення позитивних змін в інноваційному потенціалі може створити 

умови для переходу до циклу його гнучкого розвитку, коли формування потенціалу 

відбувається на якісно новому рівні, прискорюються процеси розробки й 

впровадження нових підходів, методів і схем оптимізації структури ресурсно-

функціональних потенціалів, їх оцінки і використання.

 Визначаючи особливості циклів формування і розвитку інноваційного 

потенціалу, слід відзначити, що існує діалектичний взаємозв’язок між стійкістю 

потенціалу, коли він відтворюється в межах старої якості і гнучким розвитком, коли 

потенціал відтворюється на якісно новому рівні.

Аналізуючи матрицю потенціалів економічної системи, слід відзначити, що 

потенціал стійкості може бути представлено як динамічна рівновага між здатністю і 

можливістю системи зберігати цілісність старої якості своїх ресурсів, процесів 

(відтворювати їх на тому ж рівні) і здатністю до адаптації у відповідь на вплив 

внутрішнього і зовнішнього середовища, не відторгаючи позитивних змін 

інноваційного характеру і поліпшуючи тим самим стан свого інноваційного 

потенціалу.

Проведене порівняння циклів формування і розвитку національного 

інноваційного потенціалу дозволяє поглибити характеристику його структурних 

елементів. 

Стан інноваційного потенціалу на різних етапах його функціонування 

диференціює значущість його певних складових. 

Так, розглядаючи інноваційний потенціал у статиці, можна відзначити, що на 

етапі формування особливого значення набувають складові першого рівня, 

наприклад, фінансова складова, управління якою має забезпечити оптимальну 

структуру ресурсів для створення і впровадження інновацій. На етапі адаптації 

підвищене значення мають складові другого рівня: інтелектуальна, інвестиційно-

фінансова та матеріальна. 



Складові другого рівня формують додаткові можливості адаптації 

інноваційного потенціалу до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, сприяють 

втіленню в життя ідеї розвитку економіки на інноваційних засадах. На стадії 

оновлення вкрай важливою стають складові третього рівня – науково-технічна 

складова, яку вважають імпульсом і критерієм подальшого розвитку інноваційного 

потенціалу, та культурно-освітня складова. Ці складові у своєму взаємозв’язку 

формують інноваційну культуру суспільства та зовнішнє і внутрішнє середовище, 

сприятливе інноваційній діяльності економічних суб’єктів. 

Стадія оновлення забезпечить перехід до стадії потенціалу гнучкості, що 

свідчить про досягнення інноваційним потенціалом системи якісно нового рівня 

розвитку. Ознаками нової якості інноваційного потенціалу можуть вважатися: 

підвищення конкурентоздатності інноваційних товарів на національному і світовому 

ринках; зменшення інноваційного лагу (часу між розробкою і впровадженням 

інновацій); зростання рівня спеціалізації і кооперування суб’єктів інноваційної 

діяльності; ефективна діяльність інноваційної інфраструктури; збільшення кількості 

наукомістких інноваційних продуктів тощо. 

Падіння обсягів виробництва в промисловості привело Україну до сильної 

залежності від зовнішньої торгівлі. Якщо у США і Японії експорт товарів займає в 

структурі ВВП лише 10 %, а у Франції і Польщі близько 20 %, то в Україні в 2006 р. 

цей показник склав майже 60 %, причому переважно за рахунок сировини та 

напівфабрикатів.

З вищевикладеного витікає, що враховуючи класичну структуру економічного 

циклу і, керуючись показниками, що характеризують реальний стан економіки 

промисловості в даний час, можна констатувати, що промисловість України 

проминула фазу депресії і знаходиться у фазі пожвавлення.

На основі проведеного дослідження, необхідно виділити напрями розвитку 

промислових підприємств, які забезпечать ефективне використання та напрями 

відтворення їх потенціалу соціально-економічних систем: 

– модернізація та технічне переоснащення основної частини виробничих 

потужностей;

– підвищення технологічного рівня виробництва, поширення рівня експорту 

за рахунок випуску високотехнологічної продукції;



– підвищення рівня трудового потенціалу за рахунок ліквідації 

непродуктивного використання трудових ресурсів, утримання надлишкових трудових 

ресурсів, схованого безробіття в різних формах;

– зменшення матеріалоємності продукції і впровадження 

ресурсозберігаючих, безвідхідних та маловідходних технологій з метою підвищення 

рівня виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Таким чином, виявлені в процесі дослідження особливості розвитку соціально-

економічних систем в сучасних умовах є передумовою для ґрунтовного дослідження, 

вдосконалення існуючих та розробки науково-практичних рекомендацій щодо 

побудови ефективної системи управління потенціалом соціально-економічної 

системи.

Білошицький К. Г., магістрант, 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА

Міжнародний досвід ведення бізнесу довів, що стратегічний менеджмент як 

сучасний метод управління організацією в конкурентному середовищі, динамічно 

змінюваних умовах, сприяє ефективному її розвитку. 

Ефективне функціонування підприємства в конкурентному середовищі ставить 

своїм завдання вирішення ряду проблем, що пов’язано з вибором і закріпленням 

частки ринку, формування конкурентоспроможності та ін. Тому перед підприємством 

готельного господарства гостро постає проблема формування стійких конкурентних 

переваг. Однією з них є якість кадрового забезпечення від якого залежить система 

якісного обслуговування. 

Складовою структури стратегічного менеджменту є розробка стратегії. Кадрова 

стратегія – це комплекс організаційних рішень і заходів, спрямованих на розробку та 

реалізацію найважливіших кадрових цілей підприємства [4].

Оптимальна кадрова стратегія дозволяє найбільш результативно взаємодіяти із 

зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти ресурси підприємства і 



спрямовувати зусилля працівників таким чином, щоб максимально задовольнити 

потреби клієнтів і досягти цілей організації з найвищою ефективністю.

Кадрову стратегію підприємства розробляють з огляду на вплив зовнішніх 

факторів (трудового законодавства країни, стану та перспектив розвитку ринку праці 

та ін.); внутрішніх чинників (головних цілей організації, загальної стратегії її 

розвитку, типу організаційної структури управління, фінансового стану, чисельності 

та якості персоналу, організаційної культури, оплати праці).

Саме кадровій стратегії належить провідна роль при формуванні і здійсненні 

програм розвитку персоналу. Під кадровою стратегією слід розуміти формування 

стратегії кадрової роботи і планування персоналу, встановлення цілей і завдань, 

визначення наукових принципів підбору, розміщення і розвитку працівників, тобто дії 

керівництва щодо формування кадрів підприємства, удосконалення організації праці, 

стимулювання та створення безпечних умов праці, удосконалення форм і методів 

роботи в умовах певного етапу реалізації стратегії підприємства готельного 

господарства.

Досвід функціонування вітчизняних і зарубіжних підприємств готельного 

господарства дозволяє стверджувати, що при формуванні кадрової стратегії необхідно 

приділяти увагу:науково-методичному забезпеченню планування потреби у 

персоналі;навчанню персоналу; кар’єрному просуванню персоналу;оцінці персоналу;

підвищенню кваліфікації та активізації трудової мотивації для розвитку здібностей 

працівників; контролю результатів [22, c. 147].

Рівень управління персоналом можна підвищити за умови врахування 

наведених елементів. Для забезпечення ефективного управління персоналом 

необхідно враховувати соціально-економічні, організаційні, психологічні аспекти, а 

також дбати про підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу, організацію 

робочого місця, мотивацію праці, взаємодію працівників, метою якої є ефективне 

функціонування підприємства готельного господарства.

Більшість підприємств готельного господарства мають певні стандарти 

обслуговування клієнтів, які однакові для всіх відділів. Вони складаються з детальних 

інструкцій щодо одягу працівників, їхнього взуття, зачіски, вигляду рук, макіяжу, 

можливого татуювання тощо. Вони визначають спосіб ведення безпосередньої та 

телефонної розмови з клієнтом.



У теорії й на практиці існують твердження, що для того, щоб мати задоволених 

клієнтів, потрібно, щоб працівник був задоволений.

Підприємства готельного господарства все більше усвідомлюють, що 

маркетингові успіхи забезпечує не лише зовнішній маркетинг, а й внутрішній, який 

спрямований на персонал. Суттю внутрішнього маркетингу є передусім проектування 

діяльності працівників таким чином, щоб управління ними відповідало маркетинговій 

стратегії підприємства. Отже, внутрішній маркетинг тісно пов’язаний зі 

спеціалізацією, продуктовим асортиментом, охопленням, структурою фірми.

Завданням внутрішнього маркетингу є поступ працівників, створення 

відповідної системи мотивації праці та зменшення плинності кадрів через 

задоволення їхніх потреб. Внутрішній маркетинг сприяє формуванню бажаного 

ставлення працівників, які заохочують клієнтів до користування послугами фірми. 

Діяльність у сфері внутрішнього маркетингу повинна охоплювати навчальну 

активність, яка б передавала знання працівникам про місце фірми па ринку, її 

маркетингові стратегії, тобто способи конкуренції на ринку, щоб було можливим 

перекласти стратегічні положення на діяльність, яку здійснює весь персонал. 

Недооцінений працівник є не лише неефективним у своїй роботі, а й часто своє 

незадоволення переносить па відносини з клієнтами. Здобуття лояльності, 

прихильності, а навіть ентузіазму працівників вимагає багатьох заходів, які 

полягають у вмілій інтеграції та мотивації працівників.

Якість надання послуг та якість обслуговування клієнтів зумовлені, перш за 

все, кваліфікацією, компетенцією, вміннями, здатністю присвятити себе і способом 

поведінки виконавчого персоналу. 

Повноваження персоналу приймати самостійно швидкі рішення повинно 

ґрунтуватися на чіткому баченні діяльності фірми і виразно задекларованих 

керівництвом цілях. У фірмах, де працюють уповноважені працівники, потрібні 

висококваліфіковані та більш віддані менеджери, ніж у фірмах, які використовують 

традиційні форми управління.

Отже, усвідомлення значущості кадрового забезпечення як пріоритетного 

чинника розвитку готельної сфери обумовлено загостренням в останній час протиріч 

між потребами динамічного розвитку цієї сфери в умовах фінансово-економічної



кризи та тенденціями ринку освітніх послуг у результаті їх невідповідності за 

кількісними та якісними показниками.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

На сучасному етапі наявність конкурентних переваг у підприємства є 

передумовою його виживання на ринку. Високий рівень конкурентоспроможності 

підприємства повинен свідчити про ефективність його функціонування, гнучкість у 

адаптуванні до змін середовища функціонування, високу якість продукції та 

адекватну цінову політику, позитивність сприйняття споживачами бренду, 

торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу тощо.

Метою розробки і побудови моделі конкурентоспроможності підприємства є 

правильне визначення конкурентної стратегії, узгодженої з умовами конкретної галузі, 

навичками і капіталом, якими володіє конкретне підприємство.

Швидкі зміни зовнішнього середовища вітчизняних підприємств стимулюють 

появу нових методів, систем і підходів до управління конкурентоспроможністю. 

Найбільш поширеними є методи оцінки можливостей конкурентів за допомогою 

спеціальних експертних досліджень і непрямих розрахунків на основі відомих даних. 



Широко використовується на практиці для аналізу конкурентів і «метод 

віддзеркалення», що полягає у виявленні інформації про фірму, що цікавить, у 

клієнтів або посередників даної фірми. Дослідження конкурентів повинне бути 

направлене на ті ж сфери, які були предметом аналізу потенціалу власного 

підприємства. Це може забезпечити порівнянність результатів. Зручним інструментом 

порівняння можливостей підприємства і основних конкурентів є побудова 

багатокутників конкурентоспроможності, що є графічним відображенням оцінок 

положення підприємства і конкурентів по найбільш значущих напрямах діяльності, 

зображених у вигляді векторів-осей [2, с. 199].

На першому етапі побудови моделі, пропонується побудова багатокутника 

конкурентоспроможності внутрішніх конкурентних переваг порівнюваних 

підприємств. Як оцінювані напрями діяльності підприємства і основних конкурентів 

може бути вибране визначене чітко обмежене число параметрів. Перелік 

використовуваних параметрів і ступінь їх конкретизації визначалися наступними 

методичними передумовами: кількість оцінюваних характеристик повинна бути 

достатня обмеженою з метою забезпечення оперативності управлінських рішень, які 

приймаються; через складність і багатогранність проблеми та відсутності 

загальновизнаних підходів до оцінки конкурентоспроможності, яка вимагає 

обширних самостійних наукових досліджень, в пропонованій моделі використані 

результати, отримані раніше вітчизняними і зарубіжними авторами.

Групування параметрів спирається на аналіз широкого комплексу проблем 

технічного, економічного і соціального характеру, внаслідок чого виявляються 

перемінні, що забезпечують конкурентоспроможність. Початковою точкою такого 

аналізу є визначення переліку техніко-економічних чинників 

конкурентоспроможності, які трактуються як сукупність критеріїв кількісної оцінки 

рівня конкурентоспроможності підприємства.

Внутрішні конкурентні переваги, що визначають ринкові позиції 

господарюючого суб’єкта, пропонується згрупувати по шести найбільш значущих 

аспектах [3, с. 37]: конкурентоспроможність виробу, фінансовий стан підприємства, 

ефективність маркетингової діяльності, рентабельність продажів, імідж (марочний 

капітал) підприємства, ефективність менеджменту.

Наведений перелік показників конкурентоспроможності не є незмінним і 

вичерпним. Кількість складових конкурентоспроможності підприємства залежить від 



вигляду і складності виробу у технічному й експлуатаційному відношенні, необхідної 

точності оцінки, мети дослідження і інших чинників. Так, сукупність параметрів 

може бути доповнена за рахунок деталізації вище перелічених компонентів або 

укрупнення у разі об’єднання окремих характеристик в агреговані показники. 

Багатокутник конкурентоспроможності може служити підставою для побудови 

імітаційної моделі ринкової рівноваги в умовах конкурентного суперництва 

товаровиробників. Ця підстава, що складається з векторів-променів, і визначатиме ступінь 

потенційної конкурентоспроможності підприємства. Кожен вектор в своєму граничному 

значенні є радіусом круга, відповідним максимальному потенціалу внутрішніх 

можливостей господарюючого суб’єкта (ідеальний варіант). Обчислення об’єму 

отримуваної піраміди визначатиме кінцеву оцінку реальної конкурентоспроможності 

підприємства.

При визначенні, що вважати за висоту піраміди, необхідно підійти зі всією 

ретельністю. Кожен вектор в своєму граничному значенні є радіусом круга, відповідним 

максимальному значенню (ідеальний варіант) оцінного показника.

Універсальний характер даної моделі дозволяє варіювати номенклатуру 

оцінюваних параметрів, виходячи з інформаційних можливостей, рівня кваліфікації 

експертів, ступеня спеціалізації виробництва. Такий методичний підхід дає 

можливість аналізувати вплив окремих чинників, що забезпечують конкурентне 

положення підприємства на ринку, а також оцінювати можливі наслідки їх зміни в 

майбутньому.
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ПОБУДОВА СТРАТЕГІЧНОЇ КАРТИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ 

РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Розвиток економічної кризи в Україні змушує керівників підприємств до 

активного пошуку шляхів виживання бізнесу. Оскільки процес впровадження 

ефективних методів ведення бізнесу пов’язаний зі змінами, то з усіх існуючих на 

сьогоднішній день у сфері управління найбільш прогресивним, радикальним і 

універсальним є реінжиніринг бізнес-процесів. Проводиться він в наступній 

послідовності (рис. 1).

Так, бажаний образ формується під впливом визначення місії – головної мети 

існування підприємства. В свою чергу, при здійсненні аналізу моделі реального або 

дійсного бізнесу відтворюється або реконструюється система дій, робіт, при допомозі 

яких підприємство реалізує існуючи цілі. Виробляється детальний опис і 

документація основних операцій підприємства, оцінюється їх ефективність. 

Визначаються процеси, яким потрібна корінна перебудова.

Щодо впровадження моделі нового бізнесу в господарську діяльність 

підприємства, то тут важливе вміле стикування і перехід від старих процесів до нових 

так, щоб виконавці процесів не відчували дисгармонії робочої обстановки і не 

переживали стан робочого стресу. 

Формування бажаного образу підприємства

Аналіз моделі реального або дійсного бізнесу 
підприємства

Впровадження моделі нового бізнесу в господарську 
діяльність підприємства

Здійснення перепроектування поточного бізнесу

Основні етапи реінжинірингу бізнес-процесів у 
ресторанному господарстві



Як відомо, бізнес-процеси повинні бути прив’язані до довгострокових планів 

компанії. Розглянемо початковий етап реінжинірингу компанії – аналіз і коригування 

стратегії, що досягається завдяки оцінці маркетингової діяльності фірми. 

Рекомендується спочатку визначити, яке місце в продуктовому портфелі компанії 

займає певний бізнес-напрямок. 

Для прикладу, розглянемо діяльність умовного ресторанного підприємства –

кав’ярні, що в сучасних умовах займає низьку частку ринку та низький темп 

зростання, та сформуємо стратегічну карту (табл. 1). 
Таблиця 1 

Розрахункова карта кав’ярні
Значення
KPI

Перспектив
а

Стратегічні цілі KPI

014р.
015 
р.

016 р.

Підвищення прибутку Чистий прибуток
10% 20% 30%

Зростання виручки Валова виручка
20% 30% 40%

Фінанси

Оптимізація витрат Сумарні витрати
5% 10% 15%

Підвищення ринкової 
частки кав’ярні

Частка ринку (%)
5% 15% 25%

Відкрити нові кав’ярні Частка ринку нових кав’ярень
2% 7% 18%

Клієнти і 
маркетинг

Підвищити 
задоволеність клієнтів

Задоволення потреб клієнтів
10% 20% 30%

Моніторинг вільних 
площ

Кількість нових кав’ярень у 
рік 2 6 12

Розширити бонусні 
програми

Число маркетингових акцій в 
рік 3 4 6

Розширити асортимент
Кількість нових найменувань 
в асортименті, % 6% 4% 2%

Внутрішні 
бізнес-

процеси

Підтримка партнерства 
з постачальниками

Витрати на постачальників (їх 
помилки, зрив строків, брак і 
т.д.)

3% 5% 10%

Підвищення 
кваліфікації 
маркетологів

% маркетологів, що пройшли 
підвищення кваліфікації 5% 5% 00%

Тренінги для офіціантів
% офіціантів, навчених на 
тренінгах 5% 5% 00%

Навчання і 
розвиток

Підвищення 
задоволеності 
співробітників

Задоволеність співробітників
10% 20% 30%



Маючи KPI по кожній із стратегічних цілей, керівництво може задати цільові 

значення кожного показника за результатами аналізу діяльності компанії, 

конкурентів, тенденції галузі тощо.

Одним із розповсюджених напрямків проведення реінжинірингу є зміна 

асортименту пропонованої продукції, як найпростішого варіанту змін (табл. 2).
Таблиця 2

Зміни асортименту кав’ярні
Старий асортимент Новий асортимент

Вид продукту
Кількість 

видів
Денний 
запас

Вид 
продукту

Кількість 
видів

Денний запас

млинці 3 види 60 штук млинці 6 видів 80 штук
пиріжки 3 види 60 штук пиріжки 4 види 70 штук
лаваші 3 види 60 штук лаваші 3 види 30 штук
Всього 180 штук Всього 180 штук

Після впровадження змін результати будуть такі (табл. 3).
Таблиця 3 

Результати діяльності кав’ярні після змін продуктового портфеля
Раніше купували Стали купувати

млинці
1500 штук 
(50 штук в 

день)

7500 грн. (5 
грн. за шт.)

млинці
2100 штук 
(70 штук в 

день)
310500 грн.

пиріжки
1200 штук 
(40 в день)

6000 грн. (5 
грн. за шт.)

пиріжки
1800 штук 
(60 шт. в 

день)
9000 грн.

лаваші
1200 штук 
(40 в день)

6000 грн. (5 
грн. за шт.)

лаваші
450 штук (15 

в день)
2250 грн.

Всього 3900 штук 12 500 грн. Всього 4350 штук 21750 грн.
Приріст 
виручки

9 250, 00 грн.

Як показали розрахунки, процес реінжинірингу націлений не на вирішення 

окремих простих господарських задач, а на рішення важких, комплексних проблем, 

здійснення збільшених операцій, які поліпшують фінансово-економічний стан 

підприємства та посилюють його конкурентні позиції. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Одним з основних пріоритетних векторів української економіки є успішний 

розвиток вітчизняних підприємств. Досягнення цієї мети в умовах розвитку ринкової 

економіки, можливе лише через підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Тільки формуючи та забезпечуючи конкурентні переваги підприємство зможе 

активно взаємодіяти з зовнішнім середовищем та мати змогу успішно розвиватися в 

довгостроковій перспективі.

Рівнем якості і ціни готельних послуг визначається конкурентоспроможність 

підприємства на ринку готельних послуг.

Наявність конкуренції на галузевому ринку створює і розвиває конкурентне 

середовище, яке трактується як «результат і умови взаємодії великої кількості 

суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і 

можливість впливу окремих економічних агентів на загальну ринку ситуацію» [4]. 

Конкурентне середовище утворюється не лише закладами індустрії гостинності, а й 

відносинами між ними, тобто конкурентною боротьбою. М. Портер [5] в моделі 

«п’яти сил конкуренції» зазначає про існування суперництва між підприємствами 

всередині галузі: загрози появи і входження на ринок нових конкурентів; здатності 

покупців диктувати підприємству сої умови, торгуватися; можливості появи товарів-

замінників і "послуг"; здатність постачальників диктувати свої умови. 

Конкурентне середовище є рушійною силою і особливо важливим фактором 

динамічного розвитку готельного бізнесу поряд з економічними, соціальними, 

культурними чинниками, які впливають на подальше існування готельного 

господарства. Конкурентне середовище для готельного комплексу представлене 

значною кількістю самостійних незалежних підприємств готельної сфери, які 

прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції та економічний стан, залучаючи 

відвідувачів пропозицією кращих умов проживання і обслуговування порівняно з 

конкурентами.



Значення конкуренції серед підприємств готельної галузі полягає в тому, що 

кожен готель, здійснюючи свою діяльність, намагається зміцнити й розширити свої 

позиції на ринку готельних послуг. З метою підвищення конкурентних позицій в 

умовах, що склалися на ринку готельних послуг необхідно реально оцінювати 

ситуацію та обов’язково прогнозувати можливі дії конкурентів і своєчасно формувати 

головні фактори успіху, тобто забезпечити конкурентні переваги. Це потребує 

збільшення витрат на рекламу, організацію збуту продукції та послуг, розвиток 

інноваційних технологій.

Конкурентна перевага – це особливості чи властивості (атрибути) товару чи 

торгової марки, які забезпечують підприємству перевагу над прямими конкурентами. 

Така перевага визначається порівнянням із найкращими (найбільш небезпечними, 

пріоритетними) конкурентами, відзначає Жан-Жак Ламбен [2, с. 368–369]. 

Конкурентна перевага є порівняльною, тому що вона може бути оцінена тільки 

шляхом порівняння характеристик, які впливають на економічну ефективність 

продажів [17].

Існує ціла ієрархія джерел конкурентної переваги. Переваги низького рангу, 

такі як дешева робоча сила або сировина, досить легко можуть одержати й 

конкуренти. Вони можуть скопіювати ці переваги, знайшовши інше джерело дешевої 

робочої сили або сировини, або ж звести їх нанівець, випускаючи свою продукцію або 

черпаючи ресурси там саме, де й лідер [4, 5].

Переваги вищого порядку (патентована технологія, диференціація на основі 

унікальних товарів або послуг, репутація фірми, заснована на посиленій 

маркетинговій діяльності, або тісні зв’язки з клієнтами, які зміцнюються тим, що 

змінювати постачальника клієнтові буде складно) можна втримувати більш тривалий 

час. Їм властиві певні особливості [6, с. 279].

По-перше, для того щоб домогтися таких переваг, потрібні великі навички й 

здібності – спеціалізований і більш тренований персонал, відповідне технічне 

оснащення і в багатьох випадках – тісні зв’язки з головними клієнтами.

По-друге, переваги високого порядку звичайно можливі за умови 

довгострокових та інтенсивних капіталовкладень у виробничі потужності, у 

спеціалізоване навчання персоналу, у проведення НДДКР або в маркетинг.



Переваги на основі лише рівня витрат, як правило, не такі стійкі, як на основі 

диференціації. Одна з причин цього полягає в тому, що будь-яке нове джерело 

зниження витрат, яке б просте воно б не було, може разом позбавити підприємство 

переваги в галузі витрат. Так, якщо робоча сила дешева, можна обійти підприємство з 

набагато вищою продуктивністю праці, у той час як у випадку з диференціацією 

потрібно, як правило, пропонувати такий самий набір товарів, якщо не більший. Крім 

того, переваги на основі тільки витрат більш уразливі ще й тому, що поява нових 

товарів або інші форми диференціації можуть знищити перевагу, отриману при 

виробництві старих товарів.

Друга визначальна складова конкурентної переваги – кількість наявних у 

підприємства явних джерел конкурентної переваги. Якщо організація опирається 

лише на будь-яку одну перевагу (скажімо, менш дорогу конструкцію або доступ до 

дешевшої сировини), конкуренти намагатимуться позбавити її цієї переваги або 

знайти інший спосіб. Підприємства, що втримують лідерство довгий час, прагнуть 

забезпечити собі якнайбільше переваг в усіх ланках ланцюжка цінностей [7, с.61].

Третя й найважливіша причина збереження конкурентної переваги – постійна 

модернізація виробництва й інших видів діяльності. Якщо лідер, досягши переваги, 

буде почивати на лаврах, практично будь-яку перевагу згодом скопіюють конкуренти. 

Якщо хочеш зберегти перевагу, не можна стояти на місці: підприємство має 

створювати нові переваги, щонайменше, з такою самою швидкістю, з якою 

конкуренти можуть копіювати наявні.

Головне завдання – невпинно поліпшувати показники підприємства, щоб 

утримувати наявні переваги, наприклад, більш ефективно експлуатувати виробничі 

потужності або організувати більш гнучке обслуговування клієнтів. Тоді конкурентам 

буде ще сутужніше обійти її, адже для цього їм буде потрібно терміново поліпшувати 

власні показники, на що в них може просто не вистачити сил [8, с. 18].

Проте, в остаточному підсумку, для того щоб утримати конкурентну перевагу, 

необхідно розширювати набір її джерел і удосконалювати їх, переходити до переваг 

вищого порядку, які довше зберігаються [9, с.11].
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, 

складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в економіці 

перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики 

формування ефективного бізнес-плану підприємства.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств 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, ускладненню опосередкованих зв’язків між суб’єктами ринкових 

відносин. Тому на підприємствах і організаціях 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 фінансово-економічний стан підприємства, 

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. 

Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є 

найважливішим завданням для будь-якого бізнесу. 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. 

Основні принципи стратегічного планування: 

 принцип необхідності – повсюдне та обов’язкове використання плану у 

виконанні будь-якого виду трудової діяльності; 

 єдність планування – плани всіх елементів системної організації (підрозділів 

чи окремих господарських одиниць) варто розглядати в тісній взаємозалежності: 

зміна одних планів (планових показників) спричиняє зміну інших; 

 безперервність планування – пов’язана з необхідністю обліку в планах 

організації постійних змін у зовнішньому середовищі й одночасної розробки 

сукупності взаємопов’язаних довгострокових, середньострокових, річних та 

оперативних (на півріччя, квартал, місяць, декаду) планів; 



 гнучкість планування – здатність підприємства передбачати альтернативні 

варіанти планів, що враховують різні сценарії розвитку факторів, які визначають 

ключові параметри зовнішнього і внутрішнього середовища. принцип участі, що 

припускає залучення широкого кола працівників підприємства до процесу 

планування; 

 принцип точності – відповідність планів внутрішнім і зовнішнім факторам 

функціонування підприємства. 

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 

підприємство 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 і т. ін. Допомагає бізнес-план 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 економіко-організаційну 

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 

(служби) 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. 
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МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Мотивувати персонал до продуктивної роботи в ресторанному бізнесі 

достатньо складно, оскільки тут в одному місці зосереджені люди різних верств

населення з різними поглядами на життя і потребами. У співробітників ресторанної 

сфери мотивація до роботи може бути абсолютно різною. 

Основна категорія працівників ресторанного господарства – кухарі, офіціанти, 

бармени. Вони, як правило, отримують стабільну заробітну плату незалежно від 

коливання товарообороту. Це пов’язано, перш за все, зі стабільною діяльністю 

підприємств ресторанного бізнесу, сталим асортиментом продукції власного 

виробництва і купованих товарів, контингентом пробивачів тощо. Там де 

товарооборот нестабільний, працівники можуть отримувати порівняно невеликий 

оклад та певний відсоток за результатами виконаної роботи. Практикуються в 

підприємствах і різноманітні конкурси кухарів, офіціантів, барменів з врученням 

переможцю подарунків.

Керівники підприємств різноманітними способами прагнуть створити серед 

працівників дух команди, щоб разом йти до загальної цілі. Вітчизняний ресторанний 

ринок живе в умовах жорстокої конкуренції , коли переманювання фахівців у 

конкурента є одним з головних інструментів боротьби з ним. Грамотна мотивація 

кожного співробітника – одна з найважливіших умов управління персоналом в 



ресторанному бізнесі, дозволяють зберегти кадри. Причому, керівництво закладу має 

використовувати для кожного рівня співробітників характерні для нього інструменти 

мотивації .

Для підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати різні 

методи стимулювання праці. Великого значення для стимулювання праці персоналу 

набуває його участь в у прибутках, тобто розподіл певної частини прибутку 

підприємства між працівниками. Виплати можуть здійснюватися грошима або у 

формі розповсюдження між працівниками акцій підприємства. Зарубіжний досвід 

показує, що частку працівників у прибутках необхідно визначати за результатами 

загальної діяльності підприємства або на основі власності. В першому випадку 

стимулюються випуск продукції, виконання робіт, збільшення обсягів продажу тощо, 

при скороченні витрат на робочу силу. У другому випадку, зацікавленість працівників 

у підвищенні ефективності діяльності підприємства, зміцненні його фінансового 

стану, оновленні виробництва реалізується через надання працівникам акцій «свого» 

підприємства, що забезпечує одержання ними відповідних дивідендів і створює 

можливість інвестувати власні заощадження у розвиток виробництва.

Нижній рівень працівників. Якщо говорити про вантажників, прибиральниць, 

мийників посуду і підсобних працівників на кухні, то можна сказати, що для них 

велике значення має стабільна заробітна плата, нехай і не особливо висока. Як 

додатковий бонус виступає безкоштовне харчування. Однак для запобігання 

плинності, і на нижньому рівні потрібна додаткова мотивація. Для таких 

співробітників важлива хороша організація праці та повага керуючих посадовців. Їх 

буде мотивувати почуття причетності до спільної справи і вдячність з боку колективу 

і керівництва. Саме ця частина співробітників особливо гостро відчуває ставлення до 

себе під час прийому на роботу. Завдання керівника зробити так, щоб люди відчували 

себе елементом технологічного процесу, частиною колективу.

Лінійний персонал ресторану. Для цієї ланки працівників рівень заробітної 

плати не настільки важливий, так як основний прибутком для них є наявність 

чайових. Мотивація офіціантів та барменів до продуктивної праці можлива за 

допомогою шанобливого ставлення до кожного співробітника. Тому, керівнику 

бажано знати працівників цієї ланки по іменах , вітатись з кожним. Дуже важливо, 

щоб кожен офіціант усвідомлював свою значимість у досягненні загальних цілей 



компанії, то, як його професіоналізм впливає на загальну прибуток, 

конкурентоспроможність всієї установи в цілому. 

Також важливу роль у мотивації персоналу відіграє нематеріальне 

стимулювання у вигляді похвали за роботу, усну подяку за продуктивність праці і т. 

ін. Щотижневі наради з співробітниками допоможуть встановити довірчі стосунки з 

колективом , показати , що керівнику не байдужа думка підлеглих щодо їх роботи. 

Можливість безпосередньо спілкуватися з керівництвом також є одним з методів 

мотивації офіціантів. Найчастіше в ресторанному бізнесі офіціанти не мотивовані на 

те , щоб клієнти замовляли більшу кількість страв. Адже рівень залишених чайових, 

як правило, не залежить від суми чека. Тому багато директорів ресторанів віддають 

певний відсоток від суми чека офіціантам (від 2 до 5 %). Це мотивує співробітників 

пропонувати гостям ресторану нові страви , вартість яких істотно вище , ніж страви з 

основного меню. Спрямовувати роботу офіціантів в потрібне русло також можна. 

Наприклад, можна встановити більший відсоток надбавки до заробітної плати, в тому 

випадку, якщо офіціант «зробить план» по продажам фірмових страв або певного 

виду алкогольної продукції. Тоді співробітники установи будуть пропонувати певні 

позиції з меню більш активно, що призведе до збільшення KPI прибутку ресторану.

Працівники середньої ланки. Метрдотелі, адміністратори та заступники 

директорів – представники середнього керівної ланки. Їх робота, як правило, добре 

оплачується і преміюється. А саме призначення є показником визнання професійних 

якостей. Для співробітників середньої керівної рівня хорошим мотивуючим фактором 

стануть додаткові вихідні, направлення на тренінги, семінари та майстер-класи, 

можливість передати частину своїх обов’язків іншим перспективним співробітникам 

в особливо завантажені дні. А надання професійної свободи мотивує їх до 

подальшого професійного зростання і самовдосконалення. Важливим компонентом 

мотивації цієї категорії персоналу може стати правильно спланована методика 

періодичної атестації : за результатами роботи , навичок, знань і т. ін.

Керівники вищої ланки. Безумовно, мотивований керівник безпосередньо 

зацікавлений в прибутку. У цьому випадку варто говорити про «мотивації 

утримання». Для керівника важливо проявити себе, стати «обличчям» ресторану, 

тому завдання роботодавця створити умови для самореалізації, дати можливість 

пишатися роботою саме в цій системі. 



Говорячи про персонал, що працює в ресторанній сфері, варто зазначити, що 

кожен з них займається важкою фізичною працею, щодня стикаючись і з серйозними 

моральними навантаженнями. Тому, в якості додаткової мотивації можна 

запропонувати роботу з психологом або облаштувати кімнати психологічного 

розвантаження. Відмінним мотиваційним моментом для всього персоналу буде 

можливість звертатися до керівника з цікавлять його питанням чи проблемою. 

Наприклад, можна організувати щомісячний день прийому з особистих і виробничих 

питань .

Загалом, в мотивації співробітників ресторанного бізнесу важливу роль 

відіграють два аспекти, які за значимістю рівнозначні між собою. Керівнику 

необхідно звернути увагу на визнання особистих заслуг кожного співробітника 

окремо і фінансову сторону їх роботи. До основної заробітної плати можна робити 

процентні надбавки за гарне обслуговування, за позитивні відгуки, за високий рівень 

продажів і т. ін.
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ВАЖЛИВІСТЬ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ СТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ

Готельне господарство є головним фактором і основною складовою 

туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного 

туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в 

комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими 

темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, може 

стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності [1].

Сьогодні планування діяльності підприємства стало досить серйозною 

проблемою, що викликано рядом причин. 

По-перше, це відсутність зрозумілих цілей, задач діяльності підприємства 

керівництвом. 

По-друге, це складності, які виникають при визначенні потреб в поточних 

видатках (кількість працівників, потужності тощо). 

По-третє, в сучасних умовах кошти більше не надаються державою зверху і 

підприємство повинно самостійно орієнтуватись на ринку. 

По-четверте, у багатьох підприємств немає системи надання достовірної 

інформації в необхідний час, в потрібному місці.

Планування – це процес, який складається з наступних процедур:

1) аналіз фінансових та інвестиційних можливостей, які має підприємство;

2) прогнозування наслідків поточних рішень з метою уникнення несподіванок і 

усвідомлення зв’язку зробленого сьогодні з тим, які рішення доведеться приймати в 

майбутньому;

3) обґрунтування обраного варіанту рішень з ряду можливих (цей варіант і буде 

представлений в кінцевій редакції плану);

4) оцінка результатів підприємства в порівнянні з цілями, встановленими у 

фінансовому плані. 



Хоча потреба широкого впровадження планування в сучасних економічних 

умовах є очевидною, однак є певні фактори, які обмежують його застосування в 

Україні. Такими факторами виступають:

 відсутність чітких обґрунтованих стратегічних цілей у підприємств;

 нестабільність фіскальної політики держави;

 складності при визначенні потреб підприємства в ресурсах;

 недостатність досвіду самостійної постановки цілей, планування дій і 

залучення ресурсів в умовах ринку; недоліки існуючої системи управлінського 

обліку;

 застарілі методи оперативного планування; відсутність кваліфікованих 

кадрів і обізнаних із сучасними методами планування;

 недостатній рівень розвитку інформаційних технологій на 

підприємствах.

Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність 

підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, 

виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також 

особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та 

перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існуючою 

командою менеджерів.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, 

оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та 

його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих 

умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов 

конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкретизує шляхи 

досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси 

потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів у розвиток виробництва.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші 

задачі:

1) зовнішню – ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та 

основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;



2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) –

опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління 

реалізацією підприємницького проекту.

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-плану для 

започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу 

виділити в процесі розробки такого бізнес-плану три стадії: початкову, підготовчу, 

основну.

У сучасній практиці бізнес-план виконує декілька функцій.

Перша із них особливо необхідна на період створення підприємства та при 

виробці нових напрямів діяльності й пов’язана з можливістю використання бізнес-

плану для розроблення стратегії бізнесу. Це дає змогу розглядати бізнес-план як 

невіддільний елемент стратегічного планування.

Друга функція пов’язана з використанням бізнес-плану для оцінки можливості 

розвитку нового напряму діяльності та контролю процесів всередині підприємства. 

Третя функція дозволяє своєчасно передбачити можливі перешкоди і проблеми 

в процесі реалізації підприємницького проекту та підготувати необхідні заходи для їх 

усунення.

Четверта функція пов’язана з використанням бізнес-плану як інструменту для 

забезпечення фінансування підприємства. Вирішення питання про надання кредитів, 

ресурсів або технологій можливо лише при наявності обґрунтованого бізнес-плану.

П’ята функція шляхом залучення співробітників підприємства в процес 

розробки бізнес-плану сприяє їх інформованості, підвищенню кваліфікації та створює 

мотивацію досягнення цілей. Це дає змогу розглядати бізнес-план як інструмент 

самонавчання.

Отже, бізнес-план – це комплексний документ, який відображає всі основні 

аспекти підприємницького проекту та визначає раціональні шляхи його реалізації. 

Врахування специфічних для даного підприємницького проекту факторів зумовлює 

різноманітність бізнес-планів по формі, змісту, структурі тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Готельно-ресторанна сфера – це основна складова туристичної індустрії за 

обсягом матеріальних і фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом 

доходів у туризмі. Готельний сервіс містить цілий комплекс послуг для туристів і є 

ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельно-

ресторанного бізнесу при обслуговуванні туристів та інших категорій громадян 

повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але й постійно 

підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір 

додаткових та супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, 

послуги бізнес-центру, організації дозвілля та ін. 

Досвід економічної діяльності останніх років у готельно-ресторанному 

господарстві України свідчить про повільне підвищення якісних параметрів оцінки 

продуктивності праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні розвивається 

мережа готелів високої категорії обслуговування, які надають послуги розміщення 

згідно з вимогами світових стандартів.



Отже, готельно-ресторанний комплекс є найважливішим елементом соціальної 

сфери, що відіграє велику роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і 

відповідно, зростання життєвого рівня населення.

Високий рівень конкурентоспроможності даної категорії підприємств 

обумовлюється в значній мірі характером цінових рішень, які, в свою чергу, 

впливають на обсяги формування фінансових результатів та ефективність їх 

функціонування. 

Рівень цін є найважливішим показником діяльності будь-якого готелю або 

ресторанного закладу. Відсутність продуманої цінової політики на деяких готельних і 

ресторанних підприємствах несе потенційну загрозу для української туріндустрії в 

цілому та тих готельних і ресторанних закладів, які професійно та відповідально 

ведуть свій бізнес відповідно до принципів ділової етики, оскільки дана ситуація 

сприяє втраті потенційного завантаження та доходів.

Ціна – це результат функціональної взаємодії комплексу ціноутворюючих 

факторів. 

Суть ціни виражається в її функціях: 

Розподільчій, яка пов’язана з можливістю відхилення ціни від вартості під 

впливом безлічі ринкових чинників. Ціни виступають інструментом розподілу й 

перерозподілу національного доходу між галузями економіки, її секторами, різними 

формами власності, регіонами, фондами нагромадження і споживання, різними 

соціальними групами населення. Ця функція ціни також передбачає облік у ціні 

акцизу на окремі групи товарів, податку на додану вартість та інших форм доходу, що 

надходить у бюджети різних рівнів. Завдяки даній функції ціни розв’язуються також 

соціальні завдання суспільства. 

Стимулюючій, тобто ціни стимулюють застосування нових товарів і 

підвищення якості продукції. 

Обліковій, тобто будучи грошовим вираженням вартості, ціни показують, 

скільки коштує суспільству задоволення конкретної потреби в тій чи іншій продукції 

чи послузі. Ціна вимірює, скільки витрачено праці, сировини, матеріалів, що 

комплектують вироби, на виготовлення товару, характеризує, з якою ефективністю 

використовується праця. 



Вимірювальній. Ціна обслуговує обіг товарів і забезпечує реалізацію 

економічних інтересів усіх відносно самостійних учасників товарного обігу: 

виробника, посередника, споживача. У цій якості вона виступає як кількість грошей 

(товарів і послуг), що сплачується й отримується за одиницю товару чи послуги. 

Завдяки ціні можна виміряти, визначити кількість грошей, що покупець має сплатити, 

а продавець – одержати за проданий товар. Знаючи ціни різних товарів, послуг і 

кількість товарів, що продаються і купуються, можна визначити величину грошового 

платежу за товари й послуги. 

Інформаційній, тобто ціна забезпечує продавця і споживача необхідною 

інформацією. 

Функції балансування попиту та пропозиції. Через ціни здійснюється зв’язок 

між виробництвом та споживанням, пропозицією та попитом. Надмірно високі чи 

низькі ціни свідчать про диспропорції у виробництві та обігу. З появою диспропорцій 

у господарстві рівновагу можна досягнути зміною обсягу виробництва чи зміною цін. 

Попит виражає потребу в товарі з боку покупця за наявності у нього можливостей 

купити товар. Це практично виражається у встановленні зворотної залежності між 

ринковою ціною та кількістю товарів, що купуються. 

Ціноутворення в готельно-ресторанній індустрії – це комплексний захід, 

зумовлений різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції і складністю 

визначення точної оцінки майбутнього попиту.
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ЯКІСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2015 р. та 

основні показники економічного і соціального розвитку області на 2015 р. 

(додаються) розроблялася Департаментом економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій. І отримала позитивний 

експертний висновок від Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень 

НАН України. 

Якість програми забезпечена законодавчою основою до якої відноситься Закон 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та 

доповненнями), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р 

«Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження», 

постанов Верховної Ради України від 07.10.2014 № 1692 «Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і 

Слов’яносербського районів Луганської області» та № 1693 «Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського і 

Попаснянського районів Луганської області».



Програму фахівці Департаментом економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації розробляли з урахуванням завдань і положень Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України від 11.12.2014, яка розроблена із врахуванням Положень 

Коаліційної угоди, яка є невід’ємною частиною цієї Програми, на виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Положень 

Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року і Стратегії економічного і 

соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням 

обласної ради від 25.09.2008 № 24/10 зі змінами від 24.02.2012 № 10/45 [1-7]. 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2015 рік щодо 

забезпечення стабілізації реального сектору економіки, зниження витрат, спрощення 

та скорочення податків, впровадження сучасної та конкурентної системи закупівель і 

на цій основі поліпшення якості життя населення, максимально можливого 

зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в Луганській 

області. 

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної 

соціально-економічної ситуації у господарському комплексі області, з урахуванням 

тенденцій останніх місяців, пропозицій провідних підприємств базових галузей 

економіки, райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад, структурних 

підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок 

коштів суб’єктів господарювання, місцевих бюджетів, інвесторів, міжнародної 

технічної допомоги, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на 

вирішення нагальних проблем області.
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АНІМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РОЗБУДОВІ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУСТРІЇ

Новий напрямок туристської діяльності – анімація – сьогодні набуває 

активного розвитку по всьому світі як адекватний засіб у конкурентній боротьбі між 

подібними за рівнем сервісу й облаштуванням інтер’єрів готелями і туристськими 

комплексами. Це поняття вживається в багатьох сферах людської діяльності. 
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Зародження туристської анімації пов’язано з організацією дозвілля у давні часи –

проведенням культових фольклорних свят і обрядів, Олімпійськими іграми, 

лицарськими турнірами тощо. Проте поняття «анімація» з’явилося в 70-тих роках 

минулого сторіччя і було пов’язано з мультиплікацією, тобто надаванням руху 

намальованим картинкам, і особу, яка цим займалася, стали називати аніматором.

У наш час у більшості випадків під аніматором розуміють людину, яка 

відповідає за пожвавлення бізнесу і збільшення продажів. Зіштовхуємося ми з цим 

досить часто. Буваючи в супермаркетах, ми спостерігаємо, як відбувається 

презентація товарів, де кожному відвідувачу пропонують продегустувати який-небудь 

продукт і зробити свій вибір на користь даного товару. У даному випадку людина, яка 

рекламує товар, – це аніматор продажів (промоутер). Він може бути задіяний у 

всіляких заходах: в акціях і лотереях, розрахованих на залучення уваги покупців до 

визначеного виду товару, до вивчення досвіду продажів конкурентів, маркетингових 

досліджень тощо.

Отже, в образі аніматора сьогодні виступають представники наступних 

професій:

 аніматор-мультиплікатор – людина, яка оживляє мальовані картинки;

 аніматор у бізнесі – людина, яка займається збільшенням продажів, 

пожвавленням бізнесу;

 аніматор шоу-бізнесу – масовик-організатор у сфері гостинності, який 

займається організацією культурно-масових заходів, розвагою гостей та організовує 

дозвілля відпочиваючих [1, c. 7].

Анімація не обмежується мультиплікацією і збільшенням продажів. У Франції 

дефініція «аніматор» характеризується розмаїтістю підходів.

Так, аніматор розглядається як:

 професійний працівник соціально-виховної анімації, функції якого 

полягають у розвитку виховного, культурного й спортивного потенціалу людини;

 фахівець соціальної області, мета якого – задоволення потреб, бажань і 

запитів соціальних верств населення;

 агент культурної й суспільної діяльності, покликаний підвищувати 

суспільну свідомість, поліпшувати життя громади, розвивати культурну демократію. 



Незважаючи на розбіжності в кадровій політиці закордонних держав, 

узагальнюючим є той факт, що в основі професійної підготовки фахівців соціально-

культурної сфери лежить дві фундаментальних концепції: ідея професіоналізму та 

ідея прав людини.

Служба анімації створює відповідну гостинну, комфортну, дружню атмосферу 

в готелі; задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному розвитку, 

емоційному збагаченні через приємні переживання; має комплексний характер 

завдяки спеціальним програмам, що охоплюють всі види і форми анімації; сприяє 

створенню умов для гарного спілкування, приємних особистих і спільних переживань 

та розваг. Вона мобільна, невимушена, приватна, діюча; має постійний характер, 

щоденний контакт з туристами; дозволяє врахувати їх побажання тощо. На постійних 

відвідувачів готелю в комп’ютерній базі даних служби прийому й розміщення 

ведеться обновлюване досьє, в якому утримуються індивідуальні запити й 

особливості кожного туриста.

Анімаційну службу необхідно організовувати відповідно до споживчого 

попиту, що виявляється шляхом анкетування відпочиваючих (туристів), з 

урахуванням досвіду обслуговування гостей у сусідніх аналогічних готелях і 

туркомплексах. При цьому враховується традиційно сформований контингент 

відпочиваючих за місцем проживання, віросповіданням, національністю, віком, 

статтю тощо.

Служба маркетингу засобу розміщення ретельно вивчає і аналізує щорічний 

склад відвідувачів, вивчає регіони, що віддають перевагу для відпочинку саме цьому 

об’єкту, щоб згодом розмістити там рекламу і забезпечити постійне завантаження 

підприємства.

Ефективність залучення гостей до анімаційних програм можна визначити за 

правилом простої пропорції. Якщо з 250 відпочиваючих за підсумками дня до 

анімаційних заходів звернулися 30 осіб, то ефективність роботи анімаційної служби 

складає 12 %. Ведення щоденної звітності дозволить відстежити зміни у попиті 

гостей, урізноманітнити їх відпочинок за рахунок розробки та впровадження 

додаткових анімаційних шоу-програм та спортивних ігор.

Значення служби анімації в створенні іміджу будь-якого засобу розміщення 

важко переоцінити. Саме аніматори створюють образ своєму підприємству, 



зав’язують дружні стосунки з туристами, запрошують їх зустрітися тут знову. 

Проблема утримання клієнтів сьогодні стає переважаючою для багатьох засобів 

розміщення, особливо це стосується санаторно-курортних послуг. 

Відповідно до законів маркетингу, 80 відсотків прибутку компанія одержує від 

20 відсотків постійних клієнтів. Системи знижок найчастіше не працюють для 

створення бази постійних клієнтів, адже знижки можна одержати практично скрізь, у 

тому числі й у конкурентів.
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ЯКІСНА ІНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ХАРКІВСЬКОГО 

РЕГІОНУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Транспортна інфраструктура – одна з найважливіших складових виробничої та 

соціальної інфраструктури Харківської області, яка включає залізничний, 

автомобільний, авіаційний, міський наземний електричний транспорт та 

метрополітен. Харківщина займає вигідне транспортно-географічне положення на 

перетині міжнародних шляхів «північ-південь» і «захід-схід». Розвиненість 

дорожньо-транспортної інфраструктури роблять регіон привабливим з точки зору 

розміщення виробництва. Відстань до західних кордонів України (з Польщею, 

Угорщиною), становить від 900 до 1200 км, що в цілому дозволяє транспортувати 

продукцію в країни Європи при розумних транспортних витратах.



Протяжність автомобільних доріг загального користування на території 

Харківської області – 9614, 2 км. У їх числі: міжнародних – 440, 9 км, державного 

значення – 783, 8 км, місцевого значення – 8830, 4 км. Територією області проходять 

міжнародні автошляхи: Київ – Харків – Довжанський (М-03/Е-40), Харків –

Сімферополь – Алушта – Ялта (М-26/Е-105) з ділянкою сучасного автобану Харків –

Красноград – Перещепине (Р-51), Щербаківка –Харків (М-27/Е-105) [1].

Міжнародний аеропорт «Харків» розташований в 12 км від центру міста 

Харків. Площа нового терміналу аеровокзалу – 19750 м2 з пропускною спроможністю 

650 пас./годину. З харківського аеропорту здійснюються регулярні і чартерні 

міжнародні рейси в такі країни як: Австрія, Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Греція, 

Грузія, Єгипет, Кіпр, ОАЕ, Росія, Туреччина і Чорногорія, а також внутрішній рейс до 

Києва.

Залізничний транспорт — один із основних елементів у транспортній системі 

області. Південна залізниця міцно утримує позиції провідного підприємства з 

перевезення пасажирів та вантажів у регіоні. Обласний центр – місто Харків – є 

потужним транспортним вузлом, одним з центрів транспортної логістики України, що 

пов’язує шість суміжних областей і забезпечує транспортні зв’язки з іншими 

державами. Залізничні вузли: Харків, Лозова, Красноград, Люботин та Куп’янськ. 

Також з Харкова курсує швидкісний потяг до столиці України – міста Київ, звідки 

можна дістатись до будь-якої країни світу.

У Харкові функціонує автовокзал і ряд автостанцій, які забезпечують міжміські 

та внутрішньообласні пасажирські перевезення та являються вузлом декількох 

міжнародних маршрутів .

До видів транспорту, що здійснюють вантажні перевезення, належать 

залізничний та автомобільний. Незважаючи на скорочення обсягу відправлень, 

вантажообіг за останній рік виріс на 11, 5 % в основному за рахунок збільшення 

даного показника на залізничному транспорті. 

Аналіз показників вантажних перевезень свідчить, що протягом 1995-2013 р. р. 

обсяг вантажних перевезень скоротився на 35, 4 %. Такий спад обумовлений 

стрімким скороченням вантажних перевезень на автомобільному транспорті де за ці 

18 років обсяг вантажних відправлень скоротився на 51, 6 %. Ситуація на 

пасажирських перевезеннях дещо відрізняється від вантажних перевезень. Третину 



пасажирських перевезень у Харківській області здійснює метрополітен, і незважаючи 

на скорочення кількості пасажирів у 2014 р., цей вид транспорту залишається 

лідером. На другому та третьому місці автомобільний і тролейбусний транспорт, але 

варто зазначити, що при незмінній кількості перевезених пасажирів протягом 

останніх двох років, кількість перевезених на автомобільному транспорті трохи 

скоротилася (на 0, 2 %), а кількість перевезених на тролейбусах навпаки збільшилась 

на 10%. На відміну від кількості перевезених пасажирів, показник загального 

пасажирообороту за останній рік скоротився на 17, 2 %, хоча по окремих видах 

транспорту цей індикатор демонструє позитивну динаміку (тролейбуси +10 %, 

трамваї + 9 %). 

Загалом, кількість перевезених пасажирів за період з 1995 по 2013 рік 

скоротилася на третину, у тому числі на залізничному транспорті на 38 %, на 

автомобільному – на 57%, на трамвайному – на 25%, на тролейбусному – на 20%, на 

метрополітені – на 16%. У загальній структурі розподілу підприємств Харківської 

області підприємства транспорту займають десь біля 3 %. Левова частка – 92% –

представлена малими підприємствами [1].

Незважаючи на те що загалом підприємства регіону завершили 2014 рік з 

позитивним фінансовим результатом, суб’єкти підприємницької діяльності, що діють 

у сфері транспорту та зв’язку потерпали від збитків. Кількість збиткових підприємств 

у відносному виражені складає 41, 2%, але їх негативний фінансовий результат 

перекрив прибуткову діяльність більшої частини транспортних компаній.

Останній показник, що характеризує рівень розвитку транспортної 

інфраструктури регіону – капітальні інвестиції. Порівняно з 2010 р. обсяг капітальних 

інвестицій у 2013 виріс на 15, 7%, хоча якщо порівнювати з попереднім 2012 р. цей 

показник скоротився на третину. Найкраща ситуація склалася у складському 

господарстві, де обсяг капітальних інвестицій порівняно з 2012 р. виріс більш ніж у 8, 

5 рази. 

Отже, добротна інфраструктура транспортної системи будь якого регіону це 

необхідна умова розвитку України, оскільки в залежності від якісного транспортного 

забезпечення залежить ефективність економіки. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА

Однією з провідних проблем для вітчизняних підприємств готельного 

господарства в умовах соціально-економічної нестабільності є пошук сучасних 

засобів організації управління, які забезпечували б посилення їхньої позиції на ринку 

готельних послуг. Пріоритетним напрямком вирішення цієї проблеми є застосування 

новітніх механізмів стратегічного управління. 

Проблеми управління готельним господарством досліджено в наукових працях 

М. Бойко, О. Виноградової, С. Драгунцова, К. Ладиченко, Т. Марущака, 

С. Мельниченко, Г. Муніна, М. Новак, І. Олексин, Т. Ткаченко та ін.

Ефективна діяльність підприємств у перспективі, забезпечення їх стабільної 

рентабельності та конкурентоспроможності значно залежить від розробки стратегії 

управління підприємствами готельного господарства, діючих у сучасних умовах 

(виживання й забезпечення безперервності їх розвитку). 

Характер діяльності підприємств повинен відповідати умовам ринку, що 

забезпечується якісним та своєчасним виконанням усіх виробничих і управлінських 

функцій: прогнозування, планування, організації, мотивації, координації та контролю, 

а також відповідним рівнем складових ресурсного потенціалу: кваліфікації 

працівників, матеріально-технічної бази тощо. У разі порушення відповідності 

очікуваного результату не буде досягнуто, отже підприємства готельного 

господарства зазнаватимуть збитків. 

Стратегія управління підприємствами готельного господарства повинна 

представляти комплексну систему управлінських рішень, що визначають 

перспективні напрямки розвитку підприємств, форми і способи їх діяльності в умовах 

сучасного навколишнього середовища та порядок розподілу ресурсів для досягнення 

поставлених цілей.

Важливою особливістю діяльності будь-якого підприємства готельного 

господарства в умовах ринку є те, що за основу береться не виконання плану будь-

якою ціною, як це було при адміністративно-командній системі управління, а більш 



жорсткий принцип виживання завдяки високоефективній діяльності усіх 

господарюючих одиниць. 

У зв’язку із загостренням конкурентної боротьби на ринку готельних послуг 

України, а також із розширенням масштабів технологічних, організаційних та інших 

нововведень, переваги зможуть здобути тільки ті підприємства готельного 

господарства, керівництво яких скоріше здатне критично оцінити стан справ та 

пристосуватися до виживання у складних ринкових умовах.

Стратегія управління підприємствами готельного господарства – це концепція 

виживання підприємств в умовах ринкових відносин вона залежить від передумов, 

притаманних будь-якому підприємству:

 наявність уявлення про те, чого підприємства бажають досягнути у 

майбутньому;

 основне джерело проблем знаходиться поза межами підприємств;

 підприємства повинні мати можливість своєчасно розпізнавати проблеми 

та механізм їх вирішення;

 управлінська реакція на небезпеки та загрози повинна запобігати їх 

здійсненню, використовуючи принцип гасіння;

 центр ваги управління має зміститися у бік недопущення та мінімізації 

збитків, якщо їх неможливо уникнути;

 потенціал підприємств має бути налаштований на реальні можливості та 

стратегічні завдання, для того щоб на основі розробки цілей та своєчасного їх 

коригування забезпечити необхідні позиції на ринку послуг;

 поточне управління є продовженням конкретизації стратегічного 

управління і має здійснюватися у рамках діючої стратегії.

На розробку стратегії управління підприємствами готельного господарства 

впливає низка факторів: ресурсний потенціал підприємств готельного господарства, 

їх місія та цілі, стан туристичного ринку, конкурентні переваги, організаційна 

культура, досвідченість та компетентність керівних кадрів та рівень їх 

професіоналізму. Також потрібно врахувати зміни у зовнішньому середовищі 

(постачальники, законодавчі і нормативні акти, конкуренти тощо), у структурі 

основних і додаткових послуг та інше.



Потрібно також дати відповіді на такі запитання: який попит і яка динаміка 

його змін на основні й додаткові готельні послуги, які додаткові послуги приносять 

значну масу прибутку, а які є збитковими, які додаткові послуги потрібно у 

майбутньому впроваджувати у підприємства готельного господарства, які 

характеристики вони повинні мати, які методи ціноутворення потрібно 

використовувати тощо. Крім цього, потрібно визначити напрямок розвитку 

підприємств готельного господарства (які види діяльності потребують належного 

розвитку в майбутньому, які цілі визначено на перспективу, яка потрібна 

матеріально-технічна база та інші ресурси у майбутньому, як їх раціонально 

розподіляти та використовувати найкращим чином, які потрібні джерела 

фінансування тощо).

Необхідно належним чином обміркувати план дій для здійснення запланованих 

цілей, а також дати відповідь на такі запитання: які зміни в управлінні 

підприємствами готельного господарства є нагальними, які методи при цьому 

доцільно використовувати для поліпшення реального становища на майбутнє. Тому 

від діючої стратегії управління підприємствами готельного господарства залежатиме 

не тільки можливість реалізації їх потенціалу, а також, з іншого боку, великий 

потенціал дозволить розширювати коло використання можливих та наявних стратегій 

управління залежно від обставин та ситуацій на ринку конкурентної боротьби 

підприємств готельного господарства, зробити ці стратегії більш актуальними та 

наступальними.
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ВИМОГИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ

Техніко-технологічні та організаційні зміни в економіці, а також реформування 

її та надання їй рис моделі стійкого, соціально-скерованого функціонування у 

довгостроковій перспективі можливо завдяки цілеспрямованому використанню 

досягнень науково-технологічного прогресу в межах ефективних форм організації 

інноваційних процесів, тобто інноваційних кластерів. Досвід багатьох зарубіжних 

країн свідчить про те, що за допомогою розвитку інноваційних кластерних ініціатив 

можна досягти значних конкурентних переваг як на внутрішньому так і на зовнішніх 

ринках, і, як наслідок, забезпечити розвиток експорту вироблюваної продукції, значно 

скоротити витрати завдяки спільній технологічній кооперації, створити унікальні 

умови для підготовки фахівців високої кваліфікації, і т. д.

Інноваційний кластер – це цілісна система підприємств або організацій по 

виробництву готового інноваційного продукту, що включає у собі весь інноваційний 

ланцюжок від розвитку фундаментальної наукової ідеї до виробництва та дистрибуції 

готової продукції. За допомогою інноваційної кластеризації відбувається поширення 

нових знань, техніки та технології, забезпечується прискорення процесу 

трансформації винаходів в інновації, а інновації у конкурентні переваги, розвиток 

якісних стійких зв’язків між всіма його учасниками [1, c. 164].

Умови сучасної турбулентності бізнес-середовища засвідчують значимість 

концепції гармонійного розвитку динамічних форм неформалізованих інтегрованих 

структур (кластерних утворень) в забезпеченні їх конкурентоспроможності. 



Актуалізація проблематики гармонійного розвитку кластерних утворень для бізнес-

середовища пов’язана з необхідністю максимізації позитивного впливу на 

суспільство, забезпечення гідної якості життя населення через реалізацію стратегії 

взаємодії організації із зацікавленими сторонами. 

Одним із найбільш важливих аргументів на користь необхідності створення 

концепції гармонійного розвитку кластерних утворень є те, що гармонійний розвиток 

будь-якої інтегрованої структури передбачає пропорційність розвитку її частин 

(підприємств), створення умов для збалансованого планування діяльності та 

забезпечення рівноважного стану і стійкості.

Підприємство розвивається як відкрита соціально-економічна та кібернетична 

система. Кібернетична модель представляє її як комплексну систему, в якій елементи 

процесу утворюють підсистеми, що знаходяться між собою у постійному зв’язку, у 

взаємодії, а система володіє множинними зворотними зв’язками. Причина розвитку 

будь-якої системи визначається порушенням її рівноваги.

Під рівновагою розуміється стан системи, при якому її параметри, переважно 

макро, залишаються незмінними, тобто зберігається усталена структура, 

функціонування, параметри її входів і виходів. Виходячи з даного підходу, рівновага 

або гармонійність системи є прямим антагоністом процесу розвитку. Тобто мається 

на увазі, що в рівноважному стані всі параметри системи та її структура залишаються 

незмінними, у той час як процес розвитку має на увазі постійну зміну, адаптацію до 

мінливих умов середовища.

Зважаючи на зазначене, виходить, що розвиток не може бути гармонійним або 

рівноважним, і дані поняття входять в пряме протиріччя, є протилежними. Насправді 

дана закономірність знаходиться в повній відповідності з класичною філософією 

розвитку. Один з її основоположників Г. Гегель розкрив загальний механізм розвитку 

як виникнення, боротьбу і подолання протилежностей. 

Для відкритої соціально-економічної системи, якою є будь-яке підприємство, 

процес розвитку протікає постійно, так як система змушена постійно 

пристосовуватися до мінливих умов ринку. Проте в процесі розвитку система 

постійно прагне досягти рівноважного стану, найбільш стійкого стану системи в 

даний момент за сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів.

Оскільки процес розвитку передбачає необхідність нововведень і відповідно 



вносить елементи невизначеності і веде до порушення стабільності, необхідним є 

постійне проходження підприємством проміжних етапів рівноваги, тобто 

гармонійності. Це дозволить підприємству зберегти необхідний рівень фінансової 

стійкості і створить сприятливі умови для виникнення синергетичного ефекту від 

взаємодії підприємств у неформалізованих інтегрованих структурах (кластерах).

Таким чином, гармонійність є необхідним доповненням до процесу розвитку, 

для мінімізації його негативного впливу. Це положення дуже важливо, так як процес 

розвитку може вести не тільки до прогресу в діяльності підприємства, але і до регресу 

і деградації. Підводячи підсумок, можна зробити висновок про те, що процес 

розвитку підприємства повинен бути гармонізований, тобто паралельно з 

спрямованими змінами параметрів підприємства відповідно до вимог ринку, 

необхідно дотримуватися балансу між відповідністю вимогам зовнішнього 

середовища і стійкістю кластерного утворення.

На практиці господарювання це означає, що в процесі розвитку інтегрованого 

підприємства, яке спирається, насамперед на інноваційну програму, необхідно 

прагнути не тільки до максимальної ефективності інвестицій за економічними 

критеріями, а й до максимізації віддачі вкладень з точки зору взаємопов’язаності 

компаній інтегрованої структури, дотримання оптимальних пропорцій розвитку всіх 

частин кластерного утворення.

За сучасних умов дуже важливим для успішної роботи інтегрованого 

підприємства є усвідомлення того, що воно існує для того, щоб задовольняти потреби 

всіх стейкхолдерів. Лише за цих обставин можна розраховувати на довгостроковий 

прибуток та збалансований розвиток країни і суспільства в цілому.

Узагальнюючи теорію взаємодії економічних систем, можна зробити висновок, 

що тільки гармонізація взаємодії всіх чотирьох елементів (об’єкт, проект, середа, 

процес) у рамках інтегрованої структури забезпечить найбільш ефективне 

функціонування кластерного утворення як економічної системи.
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

СИСТЕМИ ТА РИНКУ ПРАЦІ

Складні економічні умови, що впливають на всі сфери сучасного життя, чинять 

руйнівний вплив і на регіональні ринки праці (РРП). Спад виробництва, галузеві і 

територіальні структурні диспропорції відбиваються на рівні та структурі зайнятості, 

доходах населення, їх диференціації за регіонами, продуктивності та 

капіталоозброєності праці, інтенсивності інвестування виробництва тощо. Тому 

механізм та інструменти регулювання ринку праці конкретного регіону необхідно 

узгоджувати відповідно до динаміки розвитку та стану його господарської системи.

Дослідження вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, присвячені 

аналізу проблем розвитку регіональних ринків праці (РРП), зорієнтовані, насамперед, 

на визначення основних тенденцій, чинників та напрямів їх розвитку в умовах 

трансформаційних змін. Аналізу РРП приділялося достатньо уваги як з боку 

зарубіжних [1; 2], так і вітчизняних науковців [3; 4; 5; 6]. Зокрема, Л. Рейнольдс, 

С. Ластерс, К. Моузер в своїх дослідженнях підкреслювали існування тісного зв’язку 

між місцевим, національним та міжнародним ринками праці, приділяючи значну 

увагу саме регіональному рівню як первинному елементу цього ланцюга [1, с. 26].

Метою дослідження є виявлення взаємозалежностей між станом регіонального 

ринку праці та результатами функціонування регіональної господарської системи.

З метою оцінки ступеню взаємозалежності стану РРП з результативністю 

функціонування господарської системи регіону було досліджено основні 

характеристики ринку праці Чернігівської області. Аналіз структури господарської 

системи та зайнятості цього регіону вказує на існування тісних взаємозв’язків між 



аналізованими характеристиками та дозволяє виділити три домінуючі сфери впливу 

на РРП: сільське господарство, торгівля і промисловість.

З метою формалізованої оцінки впливу стану розвитку господарської системи 

регіону на стан РРП аналіз було поглиблено за рахунок дослідження ширшого кола 

показників економічної активності на основі використання економетричних моделей, 

що дозволило охарактеризувати різні сторони та вивчити кількісні закономірності і 

взаємозв’язки економічних об’єктів, явищ і процесів. З цією метою для подальшого 

дослідження було додатково обрано показники, що різноаспектно характеризують 

стан ринку праці та стан господарської системи Чернігівської області в динаміці з 

2000 р. по 2013 р.

Проведені розрахунки коефіцієнтів парної кореляції свідчить про 

функціональний зв’язок між досліджуваними ознаками, дозволяють зі всього 

переліку обрати найвагоміші факторні ознаки та здійснити перевірку моделі за 

критерієм мультиколінеарності.

Оскільки ринок праці спрямований на узгодження інтересів його учасників 

щодо формування попиту і пропозиції робочої сили, то найважливішим індикатором 

його функціонування, котрий ємно відображає стан його функціонування, сучасні 

дослідники вважають рівень безробіття. Модель залежності рівня безробіття від 

показників стану розвитку господарського системи Чернігівської області набула 

вигляду:

u = 23,65265 – 0,09728·x1 + 0,000144·x2 + 0,000749·x3 – 0,00135·x4 – 0,0009·x5,

де u – рівень безробіття, %;

x1 – ступінь зносу основних виробничих засобів, %;

x2 – реальний чистий експорт, млн. грн.;

x3 – реальна середньомісячна заробітна плата, грн.;

x4 – реальні капітальні інвестиції, млн. грн.;

x5 – реальний валовий регіональний продукт, млн. грн.

Коефіцієнт детермінації (R2 = 0,86) вказує, що на 86% варіація результуючої 

ознаки зумовлюється зміною факторних ознак, що включені в регресійну модель, а за 

критерієм F-статистики – доведено статистичну значимість запропонованої моделі та 

надійність рівняння регресії.

Розрахунок на основі даної моделі теоретичних значень рівня безробіття 



підтвердив достовірність моделі, оскільки точність розрахункових величин 

коливається лише в межах 10% та забезпечує об’єктивність її використання у 

практичній діяльності з метою розробки напрямів регулювання ринку праці 

Чернігівського регіону.

Представлена модель засвідчує, що найбільш вагомим фактором зменшення 

рівня безробіття в рамках господарського комплексу Чернігівської області є величина

ВРП. Еластичність щодо цього фактору становить 379,0Eu
x5

 , тобто при зростанні 

ВРП на 1%, рівень безробіття зменшиться на 0,379%. Отже розширення масштабів 

регіонального виробництва є найвагомішим фактором збалансування ринку праці. 

Подібну логіку впливу має і динаміка чистого експорту ( 0006,0Eu
x2

 ), тому 

стимулювання розвитку експортоорієнтованих галузей та імпортозаміщувальних 

видів діяльності в межах регіону сприятиме стабілізації РРП. Вагомий вплив чинить і 

рівень зносу основних засобів виробничої сфери ( 137,0Eu
x1

 ): зростання рівня їх 

спрацювання зменшує рівень безробіття, однак цей фактор не варто оцінювати як 

конструктивний напрям регулювання розвитку РРП, оскільки він характеризує 

типовий стан заміщення капіталу працею при переході до примітивніших технологій. 

Цю ж тезу підтверджує і показник еластичності рівня безробіття за величиною 

капітальних інвестицій ( 044,0Eu
x4

 ). Прирощення капітальних інвестицій на 1% 

спричиняє зростання рівня безробіття на 0,044%. Це означає, що зниження ступеню 

зносу ОВЗ та додаткові капіталовкладення у розвиток господарського комплексу 

регіону повинні супроводжуватися приростом якості робочої сили. Прямий вплив на 

рівень безробіття чинить розмір реальної заробітної плати ( 053,0Eu
x3

 ), оскільки 

збільшення її рівня стимулює перетік осіб зі складу економічно неактивного 

населення до складу робочої сили, що характерно для економіки бідних країн. Тому 

важливо при плануванні заходів щодо підвищення зарплати супроводжувати їх 

заходами, що призведуть до підвищення продуктивності праці, створення відповідної 

кількості нових вакансій тощо.

З метою детального дослідження нами було запропоновано оцінку стану ринку 

праці Чернігівської області проводити за допомогою системи наступних моделей:

– зайнятості населення:



З = 462,5356 + 0,0318·x1 + 0,13017·x2 + 0,344504·x3 – 22,20476·x4,

де З – чисельність зайнятого населення, тис. осіб;

x1 – реальний валовий регіональний продукт, млн. грн.;

x2 – індекс споживчих цін, %;

x3 – капіталоозброєність праці, тис. грн./ос.;

x4 – продуктивність праці, млн. грн./ос.

– попиту на робочу силу:

РСD = 23888,927 + 2,08144·x1 – 79,131·x2 – 173,0208·x3 – 0,31519·x4,

де РСD – попит на робочу силу, осіб;

x1 – капітальні інвестиції, млн. грн.;

x2 – капіталоозброєність праці, тис. грн./ос.;

x3 – індекс споживчих цін, %;

x4 – обсяг виробництва промислової продукції, млн. грн.

– пропозиції робочої сили (додаток И, табл. И.4):

РСS = –318989 + 39,3479·x1 + 642,499·x2 + 218,681·x3 + 0,926·x4,

де РСS – пропозиція робочої сили, ос.;

x1 – середній розмір реальної виплати по безробіттю, грн.;

x2 – індекс споживчих цін, %;

x3 – чисельність населення, тис. осіб;

x4 – обсяг виробництва промислової продукції, млн. грн.

Проведене дослідження встановило, що зайнятість найбільш чутливо реагує на 

зміну продуктивності праці ( 406,0EЗ
x4

 ) та масштаби регіонального виробництва 

( 389,0EЗ
x1

 ), попит та пропозиція робочої сили чутливі до зміни рівня цін, 

чисельності населення та капіталоозброєнності праці.

Отже, проведене дослідження виявило щільний зв’язок між результатами 

функціонування регіональної господарської системи та станом ринку праці, 

встановив наявність між ними прямих та опосередкованих взаємозалежностей, що 

створює передумови для розробки практичних рекомендацій та механізмів 

регулювання РРП відповідно до динаміки розвитку регіональної економіки. При 

цьому варто враховувати, що РРП України характеризуються суттєвими 



відмінностями як між собою, так і порівняно з типовими моделями ринків праці 

розвинених країн. Зазначене вимагає при розробці програм та інструментів розвитку 

РРП використовувати інноваційні підходи, зорієнтовані, зокрема, на модернізацію 

інституційного середовища, формування національних моделей партнерства у сфері 

зайнятості, та програмно-цільовий, спрямований на розв’язання проблем формування 

попиту та пропозиції, їх балансування на ринках праці конкретних регіонів.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ СФЕРИ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ

Нині процеси сучасного вітчизняного державотворення не можливі без 

дослідження культури та побуту українців у кількох аспектах: соціально-

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2013_3_36.pdf


економічному, національно-культурному та політико-правовому. Теперішній стан і 

перспективи наукових студій вимагають теоретичного осмислення певних явищ на 

значних часових відрізках, пошуку та аргументації асоціативних рядів у тих процесах, 

яким притаманна фрагментарність і дискретність, вивчення конкретних явищ 

побутового, обрядового, релігійно-етичного порядку, що в кінцевому результаті є 

рушіями та мотиваційними чинниками людської діяльності та самоорганізації. 

Структурними компонентами будь-якого дослідження є теорія, методи і проблема 

пізнання. їх втіленню сприяє відповідна методологія, яка поєднує як теоретичні, так і 

практичні засади, опрацьовуючи і реалізуючи їхні наукові основи і підходи.

Увесь комплекс поставлених нами дослідницьких завдань, включаючи 

теоретико-методологічні, історіографічні, джерелознавчі, конкретно історичні та 

власне етнологічні, реалізується на основі найважливіших функцій етнології та історії. 

Йдеться про теоретико-пізнавальну, світоглядно-виховну, критично-прогностичну та 

інші їхні функції. Завдяки їм стали можливими з’ясування повноти дослідження 

проблеми, пошук і виявлення нових джерельних свідчень про історичні передумови 

заміни тих чи інших страв, напоїв на території України, простеження змін в політиці з 

боку різних державних утворень упродовж другої половини XIX – початку XX ст., 

аналіз їхніх наслідків тощо.

Під час дослідження максимально залучалися опрацьовані наукою та перевірені 

практикою правила (принципи) наукового пізнання, якими керуються етнологія й 

історія. Головними з них є: конкретно-історичний підхід, системний підхід, принцип 

наступності, принцип об’єктивності та інші. Зокрема, всі ці підходи мали на меті 

розкрити ті чи інші питання. Наприклад, конкретно-історичний підхід 

використовувався у роботі для аналізу харчової політики на території двох різних 

держав, що дав змогу ґрунтовно дослідити, з одного боку, коли, як і чому вперше були 

введені закони, які контролювали весь процес виробництва та реалізації, які 

найважливіші етапи вони пройшла у своєму розвитку, яких соціальних та політичних 

змін зазнали, і, з іншого, як змінювалася політика Австро-Угорської та Російської 

імперій на різних етапах досліджуваного періоду. Принцип системності був 

витриманий і в процесі формування та використання джерельного комплексу 

дослідження, аналізу історіографії проблеми. 



Використаний у роботі принцип наступності поєднав етнологічне дослідження з 

історичним аспектом, яке орієнтувалося, по-перше, на виявлення провідних тенденцій

розвитку харчової, спиртової галузі та корчемної діяльності упродовж другої 

половини XIX – на початку XX ст., а по-друге, на з’ясування спільних і відмінних рис 

харчової політики різних державних утворень. Дотримуючись цього правила, вдалося 

виявити певні спільні та відмінні риси у ведені політики Австро-Угорською та 

Російською імперіями. Принцип наступності застосований також в історіографічній 

частині дослідження. Універсальне правило будь-якого наукового студіювання, яке 

дуже тісно пов’язане з усебічністю пізнання - принцип об’єктивності. У цьому 

дослідженні він вимагав максимально неупереджено та всебічно підійти до оцінки 

етнічних процесів і явищ, виявити побутові сторони життєдіяльності українців, 

абстрагуватися від власних етнічних симпатій чи антипатій у ході аналізу певних 

джерел та історіографічних праць, особливо австро-угорських авторів.

Проаналізовані джерела вказують, що завдяки методу етнологічного аналізу та 

синтезу, з одного боку, можна дослідити всі елементи харчової політики Російської й 

Австро-Угорської імперій. Власне, урядова політика, щодо питання виробництва, 

реалізації, проблем імпорту та експорту супроводжувалася низкою законів, які в 

кінцевому результаті привели до монополії галузі. З іншого, синтезувати одержані 

відомості й отримати цілісну картину життєдіяльності українців.

Необхідність комплексного вивчення теми дослідження обумовлює 

використання системного підходу до розвитку суспільних процесів та соціальних 

структур проблемно-хронологічного, діахронного (методу періодизації), порівняльно-

історичного, аналітико-синтетичного, ретроспективного методів, використання яких 

дасть можливість здійснити наукову реконструкцію такого дослідження. При вивченні 

цих закономірностей варто використовувати і методи історичного джерелознавства 

(класифікації та критики джерел).

Історико-порівняльний метод з етнологічним спрямуванням відіграв важливу 

роль у дослідженні історичних та економічних аспектів проблеми, оскільки вони 

розв’язувалася на межі етнології й історії. За його допомогою аналізувалися спільні та 

відмінні риси харчової політики, вивчалися тенденції побуту українців, 

обґрунтовувалася періодизація цього процесу, з’ясовувалися особливості традиційної 

народної культури в названому регіоні. Історико-порівняльний метод допоміг глибше 



простежити вплив місцевих факторів на обрядовість українців, рівень збереження 

їхньої ідентичності у часовому вимірі.

Окрім того, ґрунтовне та міждисциплінарне вивчення проблеми використання 

алкоголю в житті українців вимагало застосування хронологічного методу, який 

слугував для відтворення обрядовості, показав заміну одних напоїв іншими в суворій 

послідовності історичного розвитку подій і разом із методом періодизації дозволив 

виокремити рубіжні етапи, простежити динаміку змін одних напоїв на інші упродовж 

другої половини XIX – початку XX ст. Хронологічний метод полягає в тому, щоб події 

та явища історичного процесу у всій їх конкретності та різноманітності викладалися 

чітко у часовій (хронологічній) послідовності. Він дозволяє відтворити процес 

розвитку з його єдиними, специфічними та загальними рисами. Крім того, методи 

ретроспективи та перспективи відіграли важливу роль у реконструкції витоків, 

мотивів і причин багатьох політичних рішень владних структур щодо харчового 

питання. І, навпаки, в низці випадків автор йшов від фактів минулого до сучасності. Ці 

методи виявилися вкрай необхідними для з’ясування залишкових явищ у політиці, 

духовності, у традиційній культурі, успадкованих від попередніх історичних періодів 

(метод пережитків). За їх допомогою вдалося встановити рівень збереження 

національних традицій у побуті, обрядах, звичаях. Такі методи використовуються для 

відображення причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей історичних подій. 

Вони найпоширеніші під час історичних досліджень, що полягають у послідовному 

розкритті властивостей, функцій та змін досліджуваної дійсності чи предмету в 

процесі історичного руху з метою виявлення причин будь-яких фактів, подій чи явищ. 

Це аналітично-індуктивний метод, тобто розкриття суті явища відбувається за 

допомогою аналітичних умовиводів від одиничного до загального.

У роботі також використовувався кількісно-статистичний метод, який було 

застосовано для дослідження сюжетів, пов’язаних з великим масивом статистичних 

відомостей, зокрема з кількісними змінами винокурних, пивоварних заводів та корчем; 

ціновою та градусною змінами, простежити національний склад власників таких 

закладів тощо. Вагому роль у написанні роботи відіграли методи класифікації та 

типології, які допомогли класифікувати джерельний комплекс дослідження, 

згрупувати історіографічні джерела, типологізувати їх, визначити стадії змін політики 



державою на різних історичних етапах, а саме: встановити мінімальну, помірковану, 

маргінальну та максимальну ідентичності.

Отже, фактичне залучення найновіших досягнень теоретичної думки щодо 

порушеного питання, послідовне дотримання методологічних принципів і комплексне 

використання адекватних наукових методів етнологічного й історичного дослідження 

заклало теоретико-методологічну базу проблеми про вплив та роль продукції 

харчування на побут і культуру українців. Короткий аналіз методологічних підходів 

щодо досліджуваної проблеми засвідчує, що роль та використання алкоголю у 

традиціях українців досліджуваного регіону явище не стільки типологічно багате та 

виразно поліваріативне, а й доволі неодномірне та неоднозначне.

Таким чином, названа сфера матеріальної та духовної культури українців 

потребує більш докладного дослідження з метою глибшого аналізу та відзначення 

місця харчування, напоїв у формуванні укладу життя українського суспільства, 

культури їх споживання та магічного навантаження у традиційній обрядовості. 

Основна фактична частина такого матеріалу почерпнута з архівних фондів 

Державного архіву Чернівецької області, періодичних крайових видань XIX ст. 

Цікавим джерелом послужили також тогочасні альманахи-календарі українською 

мовою, пісні, приказки, загадки, легенди тощо. Використання опрацьованих 

документів та матеріалів потребувало уважного, критичного підходу, зіставлення 

різних джерел для того, щоб уникнути неточностей та однобокості суджень. Більша 

частина документів та матеріалів вводиться в обіг уперше. Виявлені джерела, їх 

систематизація та науковий аналіз, поєднані з творчим критичним осмисленням 

певного доробку своїх попередників, дозволили автору здійснити комплексне 

дослідження та визначити роль і місце гастрономічної культури в щоденному побуті, 

сімейній обрядовості. Етнологічно-історичне дослідження цієї проблеми ґрунтується 

на загальній теорії пізнання, теоретичному осмисленні етногенезу, новітньому 

розумінні таких понять, як етнос, нація, національна меншина тощо. Методологічний 

інструментарій містить правила наукового дослідження, зокрема загальнонаукові і 

спеціальні методи дослідження, сучасні дослідницькі засоби. Для вивчення проблеми 

сформовано солідний джерельний комплекс, який об’єднує документальні, вербальні 

джерела, матеріали преси, джерела особового походження, матеріали етнографічних 

експедицій і спостережень.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

На сьогодні в Україні актуальним є завдання збільшення обсягів вітчизняного 

виробництв. Вирішення цієї проблеми лежить у площині збільшення купівельної 

спроможності підприємств та населення і зростання конкурентоспроможності товарів 

вітчизняного виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інноваційний шлях 

розвитку економіки забезпечує конкурентоспроможність шляхом постійного 

оновлення технології, товарів і послуг різноманітного призначення, стабілізацією і 

розширенням ринків збуту, ефективним використанням науково-технічного 

потенціалу і стимулюванням його зростання.

Ще один момент, на якому необхідно сконцентрувати увагу, це те, що 

інноваційна діяльність підприємств залежить від активізації інвестиційної діяльності 

на макрорівні та мікрорівні. Макрорівень передбачає організаційну, фінансову та 

правову підтримку інноваційної діяльності підприємств. Мікрорівень передбачає 

стимулювання інноваційної активності топ-менеджментом підприємств. Отже, 

ефективність застосування методів управління інноваційним потенціалом 

підприємства пов’язана з організаційно-економічними умовами його діяльності.

Варто зауважити, що інновації, які зумовлюють зниження витрат виробництва 

є основним критерієм, який визначає ефективність виробничої діяльності 

підприємства. Досягнення найбільшої ефективності ґрунтується на впровадженні 

механізму інноваційної діяльності. Мається на увазі прагнення підприємства до 

такого співвідношення, коли індекс зростання цін готової продукції випереджає 

індекс зростання цін на споживані ресурси. В результаті підвищується коефіцієнт 

доданої вартості в ціні продукту.

Слід звернути увагу на залежність конкурентоспроможності промислових 

підприємств від інновацій, що впроваджуються, а саме: технологічних, 



організаційних та маркетингових. Технологічні інновації  це дослідження і розробки, 

придбання машин і устаткування, придбання нових технологій, виробниче 

проектування, навчання і підготовка персоналу, маркетингові дослідження. 

Організаційні інновації: впровадження сучасних методів управління на основі 

інформаційних технологій, створення нових або значно змінених організаційних 

структур, застосування сучасних систем контролю якості, сертифікації товарів, робіт, 

послуг, реалізація заходів з розвитку персоналу. Маркетингові інновації: реалізація 

нової маркетингової стратегії, орієнтованої на розширення складу споживачів або 

ринків збуту; використання нових прийомів щодо просування товарів; введення 

нових концепцій презентації товарів в торгівлі; використання нових цінових стратегій 

при продажу товарів і послуг.

Також, слід зазначити, що інноваційні можливості підприємства залежать від 

інноваційної політики держави. Необхідність визначення пріоритетних напрямів 

розвитку, формування інфраструктури для інноваційної діяльності, координація 

діяльності державного і приватного сектору, розробка нових і перегляд чинних 

законодавчих актів, що сприяють активізації інноваційного процесу, – все це вимагає 

державних гарантій, фінансування, організаційної та інформаційної допомоги.

Для України питання підвищення конкурентоспроможності інноваційних 

підприємств на світовому ринку повинно стати основоположним і тому інноваційна 

політика держави на сучасному етапі, повинна базуватися на таких найважливіших 

принципах, як:

– визнання моделі інноваційного розвитку економіки пріоритетною;

– створення економіко-правових умов і економічних механізмів, що 

забезпечують перетворення інновацій на істотний чинник економічного зростання;

– максимальне використання ринкових механізмів активізації інноваційної 

діяльності і підприємництва, створення рівних стимулів для всіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форм власності;

– ефективний розвиток і використання власного науково-технічного 

потенціалу і його реформування відповідно до цілей економічної політики;

– оптимальне поєднання інтересів розробників, виробників продукції та 

інвесторів, визнання об’єктів інтелектуальної власності як джерела доходів [1].



Реалізація цих принципів вимагає формування законодавства з позиції 

найбільш ефективного стимулювання інноваційної діяльності для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, розвитку інноваційних процесів в 

основних сферах промисловості. Для забезпечення ефективного процесу активізації 

інноваційної діяльності як чинника підвищення конкурентоспроможності необхідна 

державна підтримка та впровадження ефективних механізмів державно-приватного 

партнерства, спрямованого на досягнення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на світовому ринку.
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЮ

У нинішній час ринкових відносин, а разом з тим і високої конкурентної 

боротьби у готельному бізнесі жорстку боротьбу витримують лише ті готелі, які 

можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне обслуговування, а це неможливо 

без професійно підготовленого персоналу. Управління 

персоналом – це складова частина менеджменту, оскільки всі цілі організації 

досягаються за допомогою людей. Персонал – це рушійна сила при вирішенні 

проблем, пов’язаних з конкурентоздатністю, економічним зростанням та 

ефективністю праці будь-якого підприємства. Підготовка компетентного персоналу, 

здатного продуктивно працювати, віддаватися своїй праці, – це головне завдання 

готелю, який іде в ногу з часом.

Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування 

сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотивація праці –

це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову діяльність.

До мотивів трудової діяльності персоналу готельного підприємства відноситься 

комплекс спонукань, що діють з повною силою на протязі тривалого періоду часу, а 



також обов’язок, прагнення виконати доручене завдання, надавати допомогу колезі 

тощо. 

Основними компонентами мотиваційного механізму є:

1) суб’єкти та об’єкти мотивації, що володіють системою факторів мотивації 

поведінки людей, тобто внутрішні фактори мотивації – творчість, потреби, настанови, 

інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви, цілі;

2) до зовнішніх факторів належать: соціально-політичні умови, фінансова та 

податкова політика, законодавчі умови, виробнича сфера, житлово-побутові та 

сімейні умови, природно-географічне середовище та ін. [3, с.133].

Основними задачами мотивації є наступні:

 формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці;

 навчання персоналу і керівного складу психологічним основам спілкування 

у готельному підприємстві;

 формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 

персоналом із використанням сучасних методів мотивації. 

Мотиваційний механізм поєднує такі системо-окреслювані елементи:

1) мету (для чого включаються мотиватори);

2) засоби (обмінні) для досягнення мети;

3) види мотивацій;

4) знання, досвід щодо об’єктів потреб;

5) інформація щодо напрямів застосування праці;

6) очікувану результативність праці щодо забезпеченості потреб;

7) дії з розширення поля прикладання праці;

8) посилення результативності праці;

9) мотиваційний ефект тощо.

 [2, с.49].

Мотиви праці різноманітні. Вони відрізняються за:

 потребами, які людина хоче задовольнити своєю трудовою діяльністю;

 цінностями, які потрібні людині для задоволення своїх потреб;

 ціною, яку працівник готовий заплатити за свої потреби.



Загальне в них завжди тільки те, що задоволення потреб, одержання бажаних

цінностей обов’язково пов’язано з трудовою діяльністю.

Виділяють декілька груп мотивів праці, які в сукупності створюють єдину 

систему. Це мотиви змістовності праці, її корисності, статусні мотиви, пов’язані з 

визнанням трудової діяльності, мотиви одержання матеріальних цінностей, а також 

мотиви зорієнтовані на певну інтенсивність роботи.

Матеріальна мотивація – це прагнення певного рівня добробуту, певного 

матеріального стандарту життя. Матеріальна мотивація трудової діяльності залежить 

від цілого ряду чинників, а саме: рівня і структури особистого доходу; матеріального 

забезпечення наявних грошових доходів; дієвості системи стимулів, що 

застосовуються в організації. Мотивація є важливим фактором результативності 

роботи. Зв’язок мотивації результатів праці опосередкований природними 

здібностями і набутими навиками праці, тільки мотивація є джерелом діяльності 

людини.

Система стимулювання трудової активності передбачає оптимальне 

співвідношення робочого і вільного часу, праці і відпочинку. Активізація тільки

економічної мотивації приводить до збільшення інтенсивності праці і тривалості 

робочого часу, внаслідок чого багато працівників працюють з відчуттям хронічної 

втомленості, відчувають постійні нервово-емоційні навантаження.

Мотивація праці формується до початку професійної трудової діяльності, 

шляхом засвоєння людиною цінностей і норм трудової моралі та етики, а також через 

особисту участь у трудовій діяльності, в сім’ї та школі. В цей час закладаються 

основи ставлення до праці як цінності і формується система цінностей самої праці, 

розвиваються трудові якості особистості: працелюбство, відповідальність, 

дисциплінованість, ініціативність. Для формування трудової мотивації найбільшу 

значимість має характер засвоєння трудових норм і цінностей, які в майбутньому 

визначають її спосіб життя.

До основних принципів сучасного управління персоналом в готельному 

підприємстві можна віднести такі:

 орієнтація на вимоги законодавства про працю;



 врахування поточних і перспективних потреб готельного підприємства в 

персоналі, виходячи з його сучасного стану та стратегії розвитку, кон’юнктури на 

ринках праці та готельних послуг, тенденцій руху трудових ресурсів;

 забезпечення умов для стабілізації кадрового складу та мінімізації 

плинності кадрів;

 притягнення до співробітництва всіх зацікавлених сторін, у тому числі 

профспілок, з питань формування та реалізації кадрової політики в загальній стратегії 

управління якістю на підприємстві готельного господарства;

максимальне піклування про кожного співробітника готелю, створення умов 

для розвитку його творчих здібностей, забезпечення поваги до його прав, свобод, 

думок. [1, с. 299].

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: для більш 

грамотної роботи з обслуговуючим персоналом готелів недостатньо мати тільки 

посадові інструкції. Необхідно постійного досліджувати ті фактори, які впливають на 

підвищення або пониження зацікавленості персоналу у праці та результатах праці, 

крім того, створити так званий "командний дух", і почуття причетності та 

відповідальності за роботу і прийняті рішення. Це потрібно для того, щоб 

співробітник, отримавши необхідні знання, які не пішов на інше місце роботи, а 

продовжував розвиватися у своїй організації, роблячи її більш досконалою з кожним 

днем, і що важливо, усвідомлюючи свій внесок. Такі співробітники – це особа 

успішної готелі, а наявність команди, яка працює згуртовано і є одним з 

найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності на ринку. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ 

ВАЖЕЛІВ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Ресторанне господарство, як одна з вагомих складових туристичної індустрії, є 

високодохідною галуззю економіки України, що динамічно розвивається. 

Ресторанний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим 

чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні.

До початку 2014 р. туризм був одним з пріоритетних напрямів розвитку 

економіки та культури України, відповідно державою створювались необхідні умови 

для туристичної діяльності.

На розвиток туристичної галузі та ресторанного бізнесу зокрема істотно 

впливає організація дозвілля, що становить вагому складову найперспективнішої 

галузі світової економіки − індустрії дозвілля. Індустрія дозвілля створює умови для 

розгортання дозвіллєвої діяльності. Культурно-розважальні програми, що 

організовуються сучасними ресторанами сприяють задоволенню оздоровчих, 

просвітніх, професійних, рекреаційних потреб людини, економічному, політичному, 

соціальному, культурному розвитку суспільства. Головною метою ресторанного 

дозвілля є удосконалення якості обслуговування людини у вільний час; залучення її 

до різноманітних дозвіллєвих заходів, а також організація ефективного відпочинку, 

сприяння оптимістичному настрою, відновлення духовних та фізичних сил людини. 

Сфера обслуговування закладами ресторанного господарства стрімко 

розвивається, інвестиції в основний капітал у ресторани протягом 2010-2014 рр. 

зросли на 464,1% і продовжують збільшуватись.

До тенденцій розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку 

за останні десятиліття, належать поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної 

пропозиції, утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів, розвиток 

мережі малих підприємств, впровадження в індустрію гостинності нових 

комп’ютерних технологій.

Останнім часом поряд із традиційними повносервісними готелями і 

ресторанами з’являється все більше спеціалізованих підприємств із скороченим 



набором послуг і страв. Спеціалізація може бути найрізноманітнішою. Ресторани, як 

правило, спеціалізуються на виготовленні національних страв. У зв’язку з цим 

особливу увагу привертають ресторани з орієнтацією на певну тему: Дикий Захід, 

рок-н-рол, футбол, літаки, залізниця, ностальгія за 50-ми та ін. Звичайно, вони 

пропонують обмежену кількість страв. Їхнє основне завдання полягає у створенні 

настрою та відповідної атмосфери, використовуючи не лише інтер’єр та екстер’єр, а й 

відповідні до стилю закладу анімаційні програм.

Тому, зважаючи на високий рівень конкуренції на динамічного розвитку ринку 

ресторанного бізнесу, дослідження інноваційної діяльності закладів ресторанного 

господарства, зокрема організації ними культурно-розважальних програм, є особливо 

актуальним в умовах сьогодення.

Під впливом різних економічних, соціально-політичних факторів людина 

перестала бачити у закладах гостинності лише їхнє конкретне призначення, вона хоче 

розваг, видовищ, активно провести дозвілля, у людей змінились погляди на 

можливості провести час, саме тому вони почали більше коштів витрачати на 

відпочинок. Чим більшу суму людина здатна витрати на задоволення своїх 

культурних і духовних потреб, тим вищі вимоги вона ставить до організаторів її 

відпочинку. Оскільки вибір закладів ресторанного господарства є дуже різноманітним 

і великим, то кожен заклад намагається привабити і утримати свого клієнта. Для 

цього і організовуються все можливі анімаційні розважальні програми. Що спонукає 

до трансформації концепції та основної діяльності ресторанів України.

Тобто, збільшити кількість клієнтів певного закладу можна не лише шляхом 

розширення площі залу чи додатковими місцями, а й шляхом створення комфортного, 

різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного дозвіллєвого 

обслуговування. У закладах ресторанного господарства відповідно до класу, статусу, 

спеціалізації, фінансових можливостей створюються анімаційні служби, що в свою 

чергу займаються розробкою і впровадженням в життя розважальних дійств. Робота в 

цьому напрямку є необхідною і важливою, адже відкриває нові перспективи перед 

підприємством: оригінальна, захоплююча програма приверне увагу клієнтів, 

забезпечить хороший настрій, залишить приємні спогади про даний заклад. 

Відповідно задоволений споживач може стати не лише постійним клієнтом, а й 

своєрідним інструментом маркетингу закладу, поділившись враженнями з людьми, 



що його оточують. Така реклама є кращою ніж будь-яка інша у засобах масової 

інформації, тому що людина значно більше довіряє інформації з вуст знайомої їй 

особи.

Ресторани, кафе, бари, намагаючись виокремитись із загальної маси, у своїй 

діяльності вдаються до найрізноманітніших прийомів заохочення потенційних 

споживачів до відвідування саме їхнього закладу. Багато з них досягають створення 

потужних розважальних комплексів, враховують світовий досвіт і цій сфері 

діяльності та адаптують його до потреб певного контингенту відвідувачів.

Серед основних принципів дозвіллєвого обслуговування у ресторанних 

комплексах можна назвати такі: індивідуальний підхід, комплексність в організації 

культурно-розважальних програм, систематичність проведення дозвіллєвих заходів та 

їх цілеспрямованість, свобода вибору та добровільність участі, театралізація, синтез 

усіх видів мистецтв.

Соціальна сутність культурно-розважальних програм полягає також у 

формуванні та удосконаленні особистісних і суспільних потреб особистості, 

поглибленні знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок ресторанних послуг 

неможливо уявити без цілеспрямованої організації дозвіллєвої діяльності, від якої 

досить часто залежить імідж та популярність закладу, його прибуток, психологічний 

клімат в ньому, перспективи та темпи розвитку.

Інноваційний розвиток ресторанної справи, як його складової частини 

туристичної галузі, є важливими рушіями для розвитку всієї країни, створення її 

позитивного іміджу на міжнародній арені, виходу України на один рівень з 

провідними туристичними країнами світу.

Данник К. О., магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

СУВЕНІРНИЙ БРЕНДИНГ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Маркетингові комунікації націлені на курс спілкування із поточними та 

майбутніми клієнтами, та є максимально ефективними завдяки своїй різнобічній та 

цільовій, водночас, зоні охоплення зв’язку. Інноваційне поняття сувенірного 

брендингу нині все частіше застосовується передовими підприємствами 



різноманітних галузей. Також, сувенірний брендинг має потенціал у застосуванні в 

державній політиці задля сприяння розвитку туризму. 

Питання сувенірної продукції у свої працях розглядають такі науковці як 

Рябчиков А. В., Бистрова Т. Ю., Хісматуллін А К., Ульяновський А. В., 

Дмитриева Л. М., Шарков Ф. І., Ефстафєв В. О, Ясонов В. М., та інші. Брендинг

туристичних дестинацій, або територіальний брендинг у своїх працях розглянули: 

Огливи Д., Анхольт С., Кучеренко К. В., Афанасьєв О. Є., Нагорняк Т. Л., 

Василенко І. О., та інші. Деякі вітчизняні вчені розглядають сувенірну продукцію як 

інструмент маркетингових комунікацій (брендинг), а саме: Панасюк К. А., 

Зайцева Г. О., Смикова М. О., Нога В. І., Ващенко О. О.

Сувенірний брендинг в системі маркетингових комунікацій може розглядатись: 

1) як застосування іміджевої (рекламної) сувенірної продукції в контексті 

окремого підприємства; 

2) як засіб ментальної ідентифікації певної території або окремої країни за 

допомогою сувенірної продукції у вигляді зразків народних промислів. 

Діброва Т. Г. та Гараніна І. І. зазначають, що останніми роками в Україні 

популярним та дієвим інструментом формування іміджу є сувенірна продукція. 

Рекламним сувеніром вважаються товари з нанесеними на них назвою бренду, 

логотипом компанії, іншими складовими фірмового стилю, які дарують клієнтам, 

споживачам, партнерам, персоналу компанії. Кожний сувенір має бути продовженням 

особистої цінності, на якій побудований бренд та сприйматися як знак поваги або 

позитивного ставлення до цільової аудиторії, що в свою чергу формує позитивний 

імідж компанії [1].

Сувенірна продукція має ознаки притаманні як рекламі, так і PR, тому чітко

віднести сувенірну продукцію до якогось інструменту неможливо. Індустрія 

рекламних сувенірів зародилася в США в 1845 році. Саме тоді невідомий комівояжер 

страхової компанії доповнив свої рекламні картки календарним блоком. Ряд сувенірів 

того періоду, такі як лінійки та олівці, широко застосовуються й нині [2].

Також, вищезазначені науковці запропонували розділити іміджеву продукцію на 

групи, однією із яких є подарункова продукція, тобто сувеніри, куди відносяться: сувеніри 

для промо-акцій (ручки, запальнички тощо); бізнес-сувеніри (щоденники, папки тощо); 

VIP-сувеніри (алкоголь, аксесуари тощо) [1].



Брендинг може бути різноманітним. Один з провідних фахівців теорії 

брендинга, Лінн Апшоу, стверджує, що поняття бренду набагато ширше, ніж його 

прийнято розглядати у класичній теорії маркетингу. Він ідентифікує декілька 

основних типів бренду, кожен з яких займає своє місце на ринку і пропонує наступну 

класифікацію: товарні бренди (productbrands), сервісні бренди (servicebrands), бренди 

організацій (organizationalbrands), бренд подій (eventbrands), бренди осіб 

(personalbrands), географічні бренди (geographicalbrands) [4].

Діяльність із формування на міжнародній арені позитивного образу окремої 

країни, яка в західній практиці отримала назву національного брендінгу 

(countrybranding, nationalbranding), почала розвиватися з другої половини XX століття. 

За аналогією з великими компаніями і корпораціями, сучасні держави залучені до 

нескінченної і жорсткої конкуренції за туристів, інвестиції, експорт, політичний і 

культурний вплив [3, c. 127].

Бренд країни – комплексна торгівельна пропозиція – емоційно сильна 

торгівельна марка, що має не тільки назву чи дизайнерське рішення, й ще цілий 

комплекс асоціацій та ідентифікацій через які сприймається 

споживачами [5, c. 221].

Сувенірний брендингяк засіб ментальної ідентифікації певної території або 

окремої країни за допомогою сувенірної продукції у вигляді зразків народних 

промислів раніше не розглядався, але його можна характеризувати як поєднання 

товарного і географічного брендингу з використанням етнічних надбань країни. 

Тобто, сувенірний брендинг має елементи та характеристики як товарного (завдяки 

своїй прив’язці до матеріального продукту – товару) та географічного (по причині 

асоціації певного сувеніру з ареалом його поширення). Метою провадження 

сувенірного брендингу є ідентифікація, нагадування людині про країну загалом або 

про її конкретні туристичні зони за допомогою доробків українських майстрів 

етнічності.

У зв’язку з важливістю сувенірного брендингу для активного та різнобічного 

розвитку України, автором роботи було вперше запропоновано визначення поняття 

сувенірного брендингу території. Під сувенірним брендингом території розуміється 

ідентифікація певної дестинації (території) через матеріалізовану продукцію, 

вироблену на основі її етнічних традицій, образів та культурних здобутків. Така 



матеріалізована продукція відображає основні переваги, цікаві, колоритні аспекти 

дестинації і називається сувеніром.

Сувенір нагадує про місце, з якого його привезли і відіграє вирішальну роль в 

сувенірному брендингу. Широкий вибір сувенірів передбачає найрізноманітніше коло 

покупців різного віку, статусу, вподобань. Саме тому, проблематикою поняття 

сувеніру наразі зацікавлені провідні науковці різних сфер економіки та організації з 

національного розвитку.

Отже, сувенірний брендинг в системі маркетингових комунікацій 

застосовується за допомогою сувенірної іміджевої продукції та зразків народних 

промислів. Завдяки тому, що сувенірний брендинг має настільки різнобічні та 

різноманітні засоби, його використовують на різних рівнях маркетингу та управління, 

починаючи із невеликих туристичних або інших фірм, що розповсюджують календарі 

та ручки із власним логотипом, закінчуючи великими державними проектами щодо 

туристичного розвитку краю за допомогою розповсюдження зразків народних 

промислів у торгових точках чи на виставках та ярмарках як національного так і 

міжнародного рівня. Сувенірний брендинг є досить ефективним засобом 

маркетингових комунікацій завдяки таким своїм функціям як: функціональність, 

асоціація, нагадування, що виконуються завдяки матеріальності та практичності 

сувенірної продукції. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

«Если мы перестанем предлагать новые решения, чтобы соответствовать 

запросам потребителей и технологическому прогрессу, нас в любое время могут 

вытеснить из бизнеса»

Джефф Рейкс [5; с. 65]

Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій 

економіці в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації 

інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної 

політики. Зміни в ринковому середовищі створюють умови, які вимагають 

удосконалення методів і форм господарювання за рахунок впровадження інновацій.

Розглядаючи теоретичні аспекти досліджуваної теми, доцільним є 

характеристика таких понять, як «інновація» та «інноваційна діяльність», що є 

базовими для одержання логічних та цілісних висновків.

Поняття «інновація» є багатогранним, тому виділяють 3 підходи до його 

визначення, які можна умовно назвати: об’єктним, процесовим та комплексним.

Згідно з об’єктним підходом, інновація – це:

 за П. Дойлем: нова вигода, яку отримують споживачі [3, с. 262-263];

 згідно з процесовим підходом інновація – це процес, що розвивається у 

часі і має чітко виражені стадії, причому:

 Власова, Н. Краснокутська стверджують, що нововведення є 

генерування, прийняття і впровадження нових ідей, процесів і послуг [2, с. 15];

За комплексним підходом:

 згідно з моделлю, що була описана Б. Вебстером [4], інновацію можна 

розглядати як сукупність двох компонентів: винаходу та його виробництва, що 

необхідно трактувати як покращення товару або способу його виробництва, що 

сприяє досягненню цілей організації. При цьому інновацією може виступати метод, 

структура, процес або продукт.



Інноваційна діяльність у ресторанному господарстві, як особливій сфері 

діяльності, з одного боку, може бути охарактеризована, як виробнича через 

виробництво продуктів харчування, а, з іншого, невиробнича через надання послуг з 

організації харчування та супутніх (наприклад, консультація офіціанта щодо страв 

тощо) і не супутніх (організація різноманітних розваг тощо) до них послуг [2].

Для виробництва якісного і конкурентоспроможного продукту необхідно 

забезпечити заклад не тільки продуктами належної якості, але й технічно новим 

устаткуванням, яке дозволить розширити асортимент закладу оригінальними 

стравами, а також збільшити кількість продукції, що випускається.

Серед технічних інновацій найперспективнішими нововведеннями в сфері 

ресторанного устаткування можна назвати:

 камери інтенсивного (за іншою версією «шокового») охолодження і 

заморозки в комбінації з пароконвектоматами, які дозволяють швидше, ефективніше 

переробляти сировину, довше зберігати напівфабрикати і без значних втрат часу та 

якості відпускати готові страви.

 «Стефан-гриль» з технологією «cook in» (від англ. – готувати зсередини). 

В процесі приготування зовнішні шари м’яса готуються за рахунок інтенсивного 

обдування гарячим соплом, який додається в комплекті з грилем. Окрім того, в 

комплекті є випалюючий штамп, на якому стальними літерами і цифрами може бути 

випалений логотип закладу або ім’я шеф-кухаря, який приготував страву.

Технологія Thermomix – це змішування і подрібнення компонентів страви при 

постійному нагріванні. Унікальність сучасних приладів полягає в тому, що 

конструкція ножів термоміксера дозволяє обробляти як заморожені продукти, так і 

продукти з ніжною текстурою, такі як червоні породи риб або відварені спагетті. 

Термоміксери мають температуру нагрівання чаші до 120 градусів, що дозволяє 

топити масло, жир, шоколад, карамель, а також готувати соуси, муси, пасти, помадки. 

Вплив високих температур необхідний для:

 мінімізації мікробіологічного фону;

 розчинення цукрів у масі;

 гомогенізації маси.

Важлива особливість термоміксера – автоматичне зважування продукту в чаші. 

Зважування є прецизійним,тобто є можливість додавати продукт по частках грама 



прямо в чашу відповідно до рецептури. Це дуже зручно при приготуванні 

концентратів для крем-супів, багатокомпонентних соусів, мусів.

Апарат може здійснювати такі операції, як: варіння, емульсифікація, 

гомогенізування, пасерування, бланшування, подрібнювання, карамелізування, 

розтоплення.

Термоміксери знайшли широке застосування в авангардній кухні в провідних 

ресторанах світу завдяки своїй універсальності, високій швидкості приготування

страв та можливості працювати з твердою фракцією (горіхи, сухарі, лід і т.д.). 

Вище наведені технології як результат інноваційної діяльності, з одного боку, 

орієнтовані на повніше задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання 

конкретного економічного ефекту [1].

Застосування інновацій у виробництві, організації споживання продукту 

діяльності ресторанного господарства забезпечує лідерські позиції на даному ринку 

послуг, якісно новий рівень закладу та можливість створення як мінімум 

оригінального, або й унікального продукту.

Але з іншого боку такі технології можуть дозволити собі лише ті ресторатори 

та підприємства, які займають високі позиції на ринку, можуть виділити зі своїх 

основних фондів значні кошти на переобладнання новим устаткуванням, готові до 

експериментів та будь-яких його результатів.

В будь-якому випадку, розуміння суті інновацій і механізму інноваційної 

діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам ресторанного господарства 

більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність 

функціонування підприємства, конкурентоспроможність на ринку та повніше 

задовольняти споживачів у різноманітній і високоякісній продукції і послугах.

Таким чином, розробка нових і вдосконалення існуючих форм, методів та 

інструментів підтримки інноваційної активності та побудови національної 

інноваційної системи у всіх сферах, в тому числі, і в ресторанному господарстві є 

перспективним напрямком наукових досліджень в майбутньому.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗАВДАННЯ І 

ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Одним з найважливіших аспектів сучасної економіки найбільш розвинених 

країн світу є інформаційний, про що свідчить його переважання в структурі капіталу 

та переважання сфери послуг над промисловим виробництвом. Обравши вектор на 

досягнення в Україні рівня життя, що відповідає рівню країн ЄС з урахуванням 

національних особливостей, необхідно звернути увагу на той доробок, якого досягли 

ці країни, де інформаційні ресурси та продукти перетворюються в основну складову 

сучасного економічного життя.

Ключовим елементом ринкового простору ЄС є чотири свободи руху – товарів, 

послуг, капіталів та людей. Свободу руху інформації, як основної складової сфери 

послуг, окреслюють директиви щодо надання інформації у різних сферах, наприклад, 

у сфері технічних стандартів та регулятивних актів, правил та правовий захист послуг 

на умовах умовного доступу, директива щодо захисту персональних даних та вільний 



рух таких даних тощо. Від нових країн ЄС у цьому напрямі вимагається створення 

ефективної регуляторної інфраструктури, особливо у фінансовому секторі, що 

перебуватиме під жорстким контролем з боку Комісії ЄС. Найкращим чином тут 

виглядатимуть ті країни, які раніше розпочали реальні економічні та фінансові 

реформи.

У цьому сенсі Україна має розпочати поступове зближення з ЄС шляхом 

забезпечення свободи, в першу чергу, руху товарів, а надалі поглиблювати відносини 

та виходити на більш високі рівні. Так, вступ нашої країни до СОТ призвів до 

полегшення доступу українських підприємств на ринки ЄС, які, втім, все ж таки ще 

залишаються дещо закритими в порівнянні з режимом вільного руху товарів. При 

цьому треба виходити з національних економічних інтересів, адже в межах ЄС діють 

певні обмеження щодо окремих товарів та їх груп, продиктовані інтересами спільного 

ринку або окремих країн. Тому Україна повинна прискорити процес напрацювання 

механізму визначення національних економічних інтересів у цілому, та в окремих 

галузях та ринках зокрема. Це передбачає значну роботу урядовців та неурядових 

суб’єктів в плані обміну інформацією про національні та власні інтереси та пошук 

механізмів їх вирішення.

Хоча інформаційний розвиток економіки не варто ототожнювати з розвитком 

телекомунікацій (їх вплив не можна заперечувати), інформаційний аспект цим не 

обмежується та є настільки широким, що важко його окреслити в рамках одних тез 

доповіді. 

Сфера телекомунікацій та інформаційних технологій забезпечує можливість 

економічним суб’єктам оперативно отримувати доступ до інформаційних ресурсів та 

обробляти їх відповідно до своїх можливостей. ЄС виробив окрему політику щодо 

телекомунікацій та інформаційних технологій (ТІТ), а також прийняв рішення, згідно 

з якими галузь має розвиватися в умовах конкуренції. В цілому лібералізація 

інформаційного ринку була запроваджена після публікації «Зеленої книги» у 1987 р., 

а вже з 1988 р. ринки телекомунікацій почали відкриватися по всій Європі. Друга 

«Зелена книга», що побачила світ у 1997 році, ініціювала громадські дебати щодо 

взаємного проникнення телекомунікацій, засобів масової комунікації, сектору 

інформаційних технологій та особливостей їх регулювання. Ці документи були 



спрямовані на формулювання меж регулювання галузі ТІТ з врахуванням потреб 

конкурентних і взаємопов’язаних ринків.

Імплементація спільного доробку в даній галузі вимагатиме від країн-

кандидатів ліквідувати будь-які конфлікти інтересів, наявні чи можливі, за 

допомогою відокремлення обов’язків з регулювання від операційних інтересів. В 

галузі ТІТ країни повинні зробити наступне: прийняти національну політику в галузі 

телекомунікацій для розвитку галузі відповідно до політики союзу; підготувати 

операторів ринку до конкурентного тиску після вступу країни до ЄС; забезпечити 

об’єктивний вступ у дію регулятивних положень через належним чином забезпечену 

діяльність та добре підготовлений регулятивний орган; вирішити проблеми у 

комунікаціях найменш розвинених регіонів, зокрема через прийняття політики 

універсальних послуг.

Масштаби необхідної для проведення роботи характеризує навіть той факт, що 

системи збирання, обробки, аналізу та оприлюднення статистичної інформації 

України та ЄС значним чином відрізняться, що робить важким, а часом неможливим, 

проведення порівняльного аналізу, математичного моделювання та прогнозування. 

Логічним в цьому аспекті виглядає проведення інформаційно-роз’яснювальної

роботи, яка сама по собі передбачає висвітлення позитивних і негативних аспектів 

міжнародних відносин. Суспільство має оцінювати домовленості на відповідність їх 

інтересам ще до їх законодавчого закріплення. Крім того, на жаль, широкого 

обговорення ані в Україні, ані в ЄС не набуло питання програмного забезпечення як 

важливого елементу сучасної економіки. Україна має значний потенціал на ринку 

розробки програмного забезпечення, й не лише в якості майданчика для офшорного 

програмування, а й для надання відповідних послуг для національних компаній та 

розвитку сектору науково-дослідних робіт. Встановлення конкурентних умов 

розвитку такого ринку має бути присвячена значна увага уряду, адже рух в напряму 

побудови інформаційного суспільства передбачає абсолютне переважання сфери 

нематеріального виробництва та сфери послуг в економіці країн.

Аналізуючи стан справ в Україні, в першу чергу необхідно зазначити, що в 

країні відсутня єдина інформаційна політика. Національна програма інформатизації, 

що фактично є програмою комп’ютеризації, не приносить значних результатів та 

вимагає більшого фінансування. Для порівняння: в ЄС на ці цілі виділяються сотні 



мільйонів євро щороку. Покращення інформаційного забезпечення економіки та 

врегулювання питання обігу інформаційних ресурсів та продуктів сприятиме сталому 

становленню України як інвестиційно-привабливої країни.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ЗА РАХУНОК ЕФЕКТИВНОГО 

ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнім часом активно проголошують тему інноваційного розвитку 

підприємств. Саме на цьому шляху бачиться перспектива відродження економіки. 

Однак, за оцінками фахівців, інноваційний потенціал підприємств готельно-

ресторанного бізнесу затребуваний сьогодні лише на 7–10% [1,с.238].

Ринкові умови господарювання створюють для готельно-ресторанного бізнесу 

середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати 

конкурентні переваги. Щоб досягти конкурентних переваг підприємства вимушені 

постійно здійснювати діяльність за такими напрямами: підвищення якості виробленої 

готельної та ресторанної продукції, продуктивності праці, оптимізація структури 

управління підприємством, впровадження нових технологій. Здійснення кожного з 

цих заходів на підприємстві пов’язано зі здійсненням інноваційної діяльності [2].

У результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові й 

удосконалені продукти, технологічні процеси, форми організації і управління. 

Результати інноваційної діяльності можуть виникати у виді інноваційної продукції, 

що може мати конкретну речовинну форму або бути у виді нематеріального активу 

(наприклад, ноу-хау).

Усі підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні мати високий рівень 

конкурентоспроможності, основу якого формують інновації ,їх впровадження в 



діяльність підприємства та ефективна реалізація інноваційної стратегії підприємств 

[2].Але прийняття управлінських рішень керівниками й фахівцями готельних і 

ресторанних підприємств не регламентоване, методична база оцінки ефективності 

інновацій і управління інноваційною діяльністю найчастіше відсутня, що стримує 

інноваційний розвиток ресторанного бізнесу . Проте, аналіз підприємств готельного 

та ресторанного господарства, які успішно здійснюють інноваційну діяльність, 

показує, що спонукальним мотивом для розробки інновацій є в першу чергу бажання і 

прагнення керівництва вести стратегічну діяльність в цілому і зокрема інноваційну. 

Комплексною характеристикою спроможності підприємства до інноваційної 

діяльності є його інноваційний потенціал, який для готельно-ресторанного 

господарства визначає не тільки сукупністю ресурсів, що необхідні для здійснення 

інноваційної діяльності, але й механізмом їх використання в системі управління 

підприємством при виробництві, реалізації та споживанні готової продукції та 

послуг[1,с.239].

Напрямки розвитку та застосування інноваційних процесів у господарській 

діяльності закладів ресторанного господарства можуть реалізуватися за рахунок:

 розширення сировинної бази шляхом використання у виробництві та 

оформленні продукції ресторанного господарства нових видів сировини, 

напівфабрикатів (біологічно активних добавок ,вторинних продуктів переробки, 

апіпродуктів, полікомпонентих та екзотичних продуктів тощо);

 застосування прогресивних галузевих технологій( «Кокон», Стефан 

гриль, Cookvac, упаковка-сигналізатор несвіжої їжі, машини для приготування суші, 

аромодистилятори, хербофільтри, сублімаційні сушарки тощо) ;

 новітніх технологій та напрямків у кулінарії, пов’язаних із появою 

модних течій у ресторанному бізнесі, переорієнтацією споживачів на здорове 

харчування(креативна, еклектична, Fusion, молекулярна, вегетаріанська і т.д. кухні, 

гідроколоїдна та деструктивна кулінарія, соєві ресторани тощо);

 розробки асортименту конкурентоспроможних видів продукції із 

заданими споживчими властивостями, високими параметрами якості та послуг 

(енергетичні чіпси, дизайнерська ковбаса, Bilk (напій отриманий з’єднанням пива з 

молоком), рибне пиво, Fanta Furufuru Shaker (желеподібна Фанта), Unagi Nobori soda 

(енергетичний напій з екстрактом вугра), Okkikunare (напій з яблучним, персиковим 



та манговим смаками вельми популярний як засіб для збільшення бюста), їжа з 

присмаком (рідина з флакона з різним ароматом і присмаком), еко-горілка, смажене 

пиво тощо);

 застосування автоматизованих систем контролю та управління, 

високоефективної контрольно-вимірювальної апаратури. 

Таким чином, застосування інноваційних технологій та ведення ефективної 

інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу веде до 

підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, якості продукції та послуг, 

покращення рівня обслуговування, ефективного використання ресурсів підприємства, 

зменшення витрат, покращення умов відпочинку споживачів та праці персоналу, 

адаптації підприємства до вимог навколишнього середовища та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ РЕСТОРАННИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

Система ринкових відносин, змінюючи господарські орієнтири піднімає на 

вищий рівень проблему прибутку. Прибуток підприємства є джерелом власних 

фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської 



діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку може 

призвести до фінансової кризи і банкрутства.

Оскільки характерною рисою сьогодення стала велика кількість збиткових 

підприємств ресторанного господарства, зростає потреба у дослідженні причинно-

наслідкових зв’язків, пов’язаних із процесом формування прибутку підприємства та 

ефективністю його використання. Дані причини обумовили вибір теми дослідження 

та її актуальність.

При виконанні дослідження за вказаною темою розроблено концептуальні 

підходи, теоретичні та практичні рекомендації стосовно управління прибутком 

підприємств ресторанного господарства.Прибуток характеризує кінцевий результат 

діяльності ресторанного підприємства. Його одержання є обов’язковою умовою 

розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і 

зміцнення конкурентоспроможності на ринку.

В ресторанному господарстві процес формування прибутку є складним та 

багатогранним. Тому його доцільно розглядати з позицій системного підходу 

(реалізується методика визначення прибутку як різниці між доходами та витратами, 

які на кожному з етапів формування прибутку підприємства набувають певного 

значення та форми), а також з позицій менеджменту (формування прибутку 

здійснюється на підприємстві, яке має власну організаційну структуру та системи 

забезпечення фінансового менеджменту, зокрема управління формуванням прибутку, 

які забезпечують очікуваний позитивний фінансовий результат діяльності) та 

маркетингу (оскільки прибуток є категорією також і обміну, то від того, наскільки 

вдало визначені ціни на продукцію та послуги підприємства ресторанного 

господарства, окреслено ринки їх реалізації, ефективно здійснюється управління 

продажами залежить можливість збільшення (зменшення) отриманого прибутку від 

реалізації визначеного асортименту продукції та послуг).

Головною метою процесу управління прибутком вважають забезпечення

максимізації добробуту власників і працівників підприємства в поточному та 

перспективному періоді.

Управління прибутком підприємств у найбільш узагальненому вигляді можна 

охарактеризувати як процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

спрямованих на отримання передбаченого обсягу та рівня прибутку від реалізації 



продукції, товарів, послуг і інших видів діяльності та їх раціональному використанню 

з метою забезпечення оптимальних темпів розвитку підприємства.

Як показав проведений аналіз резерви зростання прибутку ресторанних 

підприємств пов’язані із реалізацією заходів по трьох основних напрямках: 

забезпеченням зростання обсягу продажу продукції, товарів і послуг; оптимізації 

асортиментної структури доходу від реалізації продукції; забезпеченням зростання 

рівня торговельної надбавки та націнки ресторанного господарства.

Забезпечення зростання обсягу продажу продукції, товарів та якості 

обслуговування є основною метою розвитку операційної діяльності підприємства і 

здійснюється по багатьох напрямках які досить широко розглядаються в сучасній 

літературі з питань економіки ресторанного господарства.

Оптимізація структури доходу від реалізації досягається у процесі розробки 

асортиментної політики ресторану. Вона передбачає визначення пропорцій в 

реалізації різних груп, видів та різновидів кулінарних виробів та блюд за певним 

критерієм. З позицій зростання рівня доходності підприємства така політика має 

розроблятись на підприємстві за критерієм максимізації (чи цільового рівня) 

рентабельності реалізації продукції, страв з урахуванням інших стратегічних цілей 

господарської діяльності підприємства.

Відповідно до резервів збільшення прибутку в ресторані забезпечується 

зростання рівня торговельної надбавки, ресторанної націнки пов’язане із 

вдосконаленням цінової політики підприємства.

В сучасних умовах господарювання управління прибутком ресторанів повинно 

носити комплексний характер з орієнтацією на внутрішні можливості підприємства та 

ступінь його адаптації до умов зовнішнього середовища.

Реалізація стратегій підвищення прибутку в умовах динамічного розвитку 

зовнішнього середовища потребує розробки логічної програми управління процесом 

формування прибутку та забезпечення конкурентної переваги ресторану на ринку. У 

забезпеченні досить надійної, безвідмовної реакції внутрішньої системи підприємства 

на зміну попиту споживачів, умов ринку головна роль відводиться адекватній моделі 

управління прибутком ресторанів. Таким чином, стратегічне управління прибутком 

ресторанного господарства становить систему управлінських рішень та дій по 

визначенню та реалізації стратегій формування та розподілу прибутку, які мають 



забезпечити йому досягнення поставлених цілей в напрямку розвитку його 

господарської діяльності.
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ДИСКУРС ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ УКРАЇНИ ВІД ПОСТПЛАНОВОЇ ДО 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

На початку 90-х рр., з розпадом СРСР і становленням незалежності України, 

нав’язана тодішній молодій, недосвідченій державі західна реформаторська модель 

так званого Вашингтонського консенсусу (вона ж модель МВФ) стала руйнівною для 

трансформаційного переходу від планової до пост планової економіки. 

Непідготовленість керівництва і населення до таких стрімких і кардинальних реформ 

Україна зазнала потрясіння. Однак незабаром вона оговталася і зробила вибір на 

користь змішаної економіки – ринково-державного синтезу, де держава, – парус, а 

ринок – вітер [2, с. 7]. 



Ситуація кінця 2014 – початку 2015 р. р., з одного боку вимагає дотримання 

рекомендацій МВФ для того, щоб в умовах бойових дій на Сході, коли є величезний 

дефіцит бюджету (офіційно в бюджет на 2015 рік Кабінет міністрів України заклав 

дефіцит бюджету на рівні 3,7 %, а реально експертами прогнозується – 8,8 %), і навіть 

загроза дефолту, українській економіці необхідна іноземна матеріальна (і не тільки) 

допомога. З іншого – не бажано дотримуватися абсолютно всіх постулатів моделі 

МВФ, адже в умовах військового протистояння ринок не зможе все відрегулювати і 

вплив держави виходить на перший фронт боротьби з економічними, м’яко кажучи, 

катастрофічними негараздами – стрімким і необґрунтованим падаючим курсом 

гривні, знецінення грошей, падіння реальної заробітної плати, збіднення населення 

тощо. 

«Вільна ринкова економіка – чудова річ, але щоб вона працювала, потрібно 

дуже багато поліції», – сказав англійський журналіст Ніл Аскерсон. Але, є надія, що 

такий час настане. Саме з цього приводу Гальчинській А.С. зазначав: «... демонтуючи 

підвалини адміністративної економіки, ми порушили золоте правило: держава може 

залишити економіку без уваги лише там і тоді, де і коли будуть сформовані 

повноцінні ринкові механізми, здатні ефективно діяти» [1]. Характерною особливістю 

поведінкового стереотипу України була надія на саморегульованість ринку, що 

привело до ситуації, коли «ринкова економіка у нас є, а от нормальної економіки, 

вважай, уже нема» [3].

Як зазначав Пахомов Ю. М., удосконалений і пристосований до науково-

технічного прогресу досвід планової економки був використаний і провідними 

країнами світу, спочатку США, а згодом країнами Сходу. Україна, як спадкоємниця 

СРСР, здавалося би, повинна була використати кращий світовий досвід планової 

економіки на основі інновацій і з урахуванням процесів глобалізації та регіоналізації 

(глокалізації). Однак цього не відбулося. Україна сповідувала не стратегічну, а 

циклічну економіку, вона жила сьогоденням, не думаючи про наступне покоління, що 

властиво країнам з примітивною економікою. Як результат в країні за роки 

незалежності було мало побудовано великих підприємств, заводів, фабрик, об’єктів 

інфраструктури. Для прикладу в Китаї за двадцять років створено 60000 великих 

заводів [2, с. 8].



Недалекоглядність, байдужість і непрофесіоналізм української влади 

позбавили її здатності до побудови високотехнологічної та інноваційної економіки, 

що в умовах підвищеної конкуренції та наростаючих ризиків у світі відкинуло нашу 

країну на десятки років назад. Зараз кожен із владних керівників України переслідує 

лише свої меркантильні інтереси, що відтерміновує та ускладнює перехід від 

інерційної пострадянської моделі до моделі стратегічного зростання, заснованої на 

інноваційності та технологічності. Такій ситуації цілком відповідає поширене 

«філософське» висловлювання українців: «Якось воно буде ...». Однак, спочатку 

Майдан 2004-2005 років, згодом світова фінансова криза (2008-2009 років), а потім і 

національна політична криза (революція гідності 2013–2014 років) вплинули на 

Україну та змусили владу і громадськість співвідносити негативну ситуацію саме з 

інноваційним і, головне, без корупційним майбутнім. 

Катастрофічна ситуація в економіці України спричинена застарілою 

матеріально-технічною та виробничою базою, яка на понад 90 % переважає з III і IV 

технологічного укладу. Прискорило таке хижацьке відношення до експлуатації 

виробничого потенціалу і варварське ставлення до виробничих фондів, які в 

більшості дісталися новим господарям України як трофей і, до нього вони ставилися 

як до трофея (розпилювали на металобрухт із гаслом «Робитимемо з ракет каструлі») 

[2, с. 9–10].

Посилює негативні наслідки антиукраїнської і негосподарської політики 

деяких можновладців та олігархів також зрощення великого бізнесу із владою, і 

можливістю безпроблемного вивезення капіталів за межі країни, а також безкарної 

корупції та зловживань у державному секторі економіки. Цьому сприяла й 

нестабільна внутрішньополітична ситуація. У підсумку, Україна за більш ніж 20 років 

незалежності за макроекономічними показниками та рівнем життя населення 

опинилася на останніх місцях серед європейських країн. 

Отже, ситуація, яка склалася в Україні на початок 2015 року вимагає швидшого 

проведення реформ. Якщо раніше домінував принцип копіювання кращого досвіду 

провідних країн Європи і Світу, то теперішній час світова практика успішного 

реформування економік свідчить про важливість формування власного українського 

варіанту реформ, в тому числі з пристосуванням найуспішнішого досвіду інших країн 

до реалій своєї країни.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Економіка України характеризується чіткою тенденцією до інтеграції в 

європейський економічний простір. Інтеграція України в Європейський Союз (ЄС) 

забезпечить входження до найбільш потужного у світі регіонального об’єднання, яке 

істотно впливає на загальну динаміку, структурні зрушення, рівень технологій і 

формат регулювання світової економіки. Тому сьогодні досить актуальним є 

дослідження економічних аспектів європейської інтеграції України.

Процеси європейської інтеграції України знайшли своє відображення в працях 

таких вчених: Броделя Ф., Кордона М. В., Проценка І.  М., Софіщенко І.  Я, 

Шульги М. та інших. Проте курс України на європейський шлях розвитку передбачає 

подальше дослідження цих процесів в нашій державі.

Відповідно до визначень спільного європейського простору, які

були сформульовані Фернаном Броделем у праці «Граматика цивілізацій» [1, с. 305–

408], прийнято розрізняти духовний, економічний та політичний аспекти

європейської інтеграції. Духовний аспект – стосується сьогодні конструювання

духовного, передусім релігійного, європейського простору. Християнство, писав

http://modeling.at.ua/index/0-7.
http://aphorism.org.ua/search.php?page=72&keyword=%CE%EB%E5%EA%F1%E0%ED


Ф. Бродель, було і лишається важливою складовою європейської думки і, навіть,

раціоналізму, який виник із християнства й, водночас, проти нього. [1, с. 328].

Економічний аспект євроінтеграції пов’язаний із формуванням однорідного

європейського господарського простору з усталеною економічною системою та

єдиною валютою. На початковому етапі він був представлений Європейськими

спільнотами, а саме: Європейською спільнотою вугілля і сталі (1952), Європейською

економічною спільнотою (1957) та Європейською спільнотою з атомної енергії

(1957). Сьогодні економічний аспект європейської інтеграції презентований, у першу

чергу, Економічним і валютним союзом (ЕВС), що уособлює тісне переплетіння

грошово-кредитної політики з економічною [3].

Участь у процесі європейської інтеграції є за змістом не просто міжнародною 

взаємодією економік України та ЄС, а насамперед процесом глибокого проникнення 

інститутів ЄС (законодавства, норм і правил ведення бізнесу, кращих практик тощо) в 

українську економіку. 

Інтеграція України в європейський ринок означатиме: 

 значне розширення прав споживчого вибору на внутрішньому ринку, 

оскільки пропозиція товарів і послуг на ньому буде наближатися до структури 

пропозиції на єдиному ринку ЄС; 

 можливість зниження (або принаймні обмеження зростання) цін на 

окремі товари та послуги як внаслідок зростання конкуренції на внутрішньому ринку, 

так і внаслідок скасування або зменшення митних платежів;

 посилення в умовах зростаючої конкуренції стимулів до модернізації та 

інновацій в середовищі вітчизняних виробників [2, с. 27]. 

Процес інтеграції України до ЄС матиме великий ефект лібералізації торгівлі 

товарами та послугами. Положеннями про вільну торгівлю передбачено відкриття 

більшості секторів послуг, що може значно полегшити доступ на ринок ЄС для 

українських виробників послуг. Це положення передбачає також впровадження 

національного режиму стосовно взаємного інвестування, що має значно спростити 

режим інвестування, насамперед прямих інвестицій.

Проте відкриття ринків і звільнення від митного оподаткування зумовить не 

лише позитивні явища, але й ускладнення певних аспектів функціонування 

економіки. В умовах лібералізації торгівлі українські виробники товарів, 



конкуруючих з імпортом з ЄС, відчують істотне посилення тиску з боку конкурентів і 

постануть перед перспективою згортання неконкурентоспроможних виробництв. Але 

такі труднощі не є безумовно негативним фактором. У більш довгостроковому 

аспекті вони можуть стимулювати розвиток і модернізацію економічної структури. 

Позитивні ефекти впливу адаптації до регулюючих норм ЄС повинні виявитися 

насамперед в загальному стані державного управління. який наразі характеризується 

негативно. 

Важливими напрямами проведення реформ у системі державного управління 

стане:

 митне регулювання: адаптація до вимог відповідного законодавства ЄС –

послідовна реалізація заходів з удосконалення митних процедур в Україні з метою 

посилення прозорості і спрощення; 

 податкова система: покращення та розвиток системи оподаткування в 

Україні та її адміністрування; 

 організація бюджетного процесу: розвиток системи середньострокового 

бюджетного прогнозування і планування, покращення програмно-цільових підходів у 

бюджетному процесі та аналізі ефективності; 

 регулювання конкуренції і надання субсидій;

 організація державних закупівель: вони мають бути відкриті на основі 

впровадження національного режиму для конкуренції з боку учасників, що походять з 

країн ЄС [2, с. 30 ].

Політичний аспект євроінтеграції стосується створення спільного політичного

простору Євросоюзу, основою якого є розбудова колективної системи прийняття

рішень. Жан Моне зазначав, що заснування Європейської спільноти вугілля і сталі

має привести до політичного союзу і виникнення Сполучених Штатів Європи як

вагомої «політичної сили», оскільки Європейська спільнота вугілля і сталі – це

не лише організм, здатний вирішити економічні проблеми, а й зародок федерації.

Отже, європейська інтеграція України зумовить розширення споживчого 

вибору на внутрішньому ринку, стримування росту цін, інтенсифікацію процесів 

модернізації та інновацій, покращення умов працевлаштування українських громадян 

на території ЄС. Участь у зоні вільної торгівлі розширить можливості доступу 

українських товарів і послуг на єдиний ринок ЄС. Основні позитивні результати від 



лібералізації можуть настати для України в більш довгостроковій перспективі –

мірою впровадження у країні європейських стандартів, норм технічного регулювання 

та безпеки споживачів. Зближення з політикою розвитку та нормами регулювання ЄС 

матиме найбільший довгостроковий позитивний вплив на економіку України та 

означатиме системне реформування й піднесення рівня цивілізованості ринкового 

середовища, впровадження сучасних методів та інструментів державного 

регулювання.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІКО-

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Невід’ємною частиною функціонування будь-якого підприємства є наявність 

фінансів, які забезпечують процес виробничої, господарської діяльності, виступають 

одночасно причиною та наслідком функціонування підприємства. Серед визначень 

фінансів, які використовуються у науковій літературі, можна виділити таке: фінанси 

підприємств – це економічні відносини, пов’язані з рухом грошей, формуванням 

грошових потоків, розподілом та використанням доходів і грошових фондів суб’єктів 

господарювання в процесі відтворення. Згідно з до фінансів належать такі групи 

грошових відносин:

 пов’язані з формуванням статутного капіталу суб’єктів господарювання;



 пов’язані з формуванням та розподілом грошових доходів: виручки, 

валового та чистого доходів, прибутку, грошових фондів підприємства;

 ті, що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та 

інших платежів у бюджет і цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання 

субсидій;

 які виникають між суб’єктами господарювання у зв’язку з інвестуванням 

у цінні папери та одержанням з них доходів, здійсненням пайових внесків та участю в 

розподілі прибутку від спільної діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій;

 які формуються у підприємств з банками, страховими компаніями щодо 

одержання і погашення кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, 

одержанням відсотків за розміщення і зберігання коштів, а також у зв’язку зі 

страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

 ті, що формуються у підприємств за рахунок внутрішньогосподарського 

розподілу доходів.

Обов’язковим і основним складником економічної безпеки підприємства є його 

фінансова безпека, оскільки фінанси є мірилом ефективності функціонування 

підприємства. В той же час фінансову безпеку підприємства потрібно розглядати як 

самостійний об’єкт дослідження через призму результатів діяльності підприємства. 

Свідченням цього є те, що фінансова безпека посідає особливе місце в системі 

економічної безпеки, об’єднуючи характеристики як економічної безпеки, так і 

фінансів підприємства, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності підприємства.

Під фінансовою безпекою підприємства розуміють такий фінансовий стан, 

який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових 

інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи 

підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових ресурсів, по-четверте, 

забезпечувати розвиток цієї фінансової системи.

З іншого боку, фінансова безпека підприємства може бути визначена, як стан 

найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, що 

виражається у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості й 

рентабельності бізнесу, структури його капіталу, норми дивідендних виплат за 

цінними паперами, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного 



індикатора поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив 

його розвитку.

Проте це визначення не враховує здатності підприємства реалізовувати місію 

своєї діяльності та задовольняти свої фінансові інтереси.

Найбільш повне визначення фінансової безпеки наведено у: фінансова безпека 

підприємства являє собою кількісно і якісно визначений рівень його фінансового 

стану, який забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих 

фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього 

та внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової 

філософії і створюють необхідні умови для фінансової підтримки його стійкого росту 

в поточному і перспективному періодах. 

Тому, на нашу думку, фінансова безпека підприємства – це така динамічна 

ознака фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість від внутрішніх 

і зовнішніх загроз, здатність до сталого й збалансованого розвитку та захисту своїх 

фінансових інтересів. 

Необхідно зауважити, що у науковій літературі виділяють три рівні фінансової 

безпеки – держави, підприємства та особи. Зона спільних інтересів усіх вказаних 

суб’єктів обмежується сталим економіко-правовим середовищем. Проте існує 

суперечність між інтересами різних рівнів економічної безпеки загалом та фінансової 

зокрема. Так, на рівні підприємства основним інтересом є відтворення процесу 

виробництва, на рівні держави – перерозподіл ресурсів, а на рівні особи – споживання 

благ.

Враховуючи наведені вище означення фінансової безпеки, можна виділити такі 

умови забезпечення фінансової безпеки підприємства:

 високий ступінь гармонізації, узгодження фінансових інтересів 

підприємства з інтересами оточуючого середовища;

 наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка 

спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії та завдань;

 збалансованість і комплексність фінансових інструментів, що 

використовуються на підприємстві;

 постійний розвиток фінансової системи підприємства.



Фінансова безпека підприємства не є статичною категорією. Вона може 

коливатися між фінансовим процвітанням і тяжкою фінансовою кризою. Важливою 

умовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є диверсифікація його активів, 

гармонійний розвиток усіх сфер його діяльності. Наприклад, з одного боку, солідні 

клієнти залишками на рахунках забезпечують ліквідність банку, проте, з іншого боку, 

у випадку зняття значної частини цих коштів буде підірвано фінансову стійкість 

кредитної установи.

У кожен момент часу рівень фінансової безпеки підприємства визначається під 

впливом різних зовнішніх та внутрішніх факторів. Такими факторами є: 

 неефективне управління оборотними засобами і структурою капіталу 

(неякісний управлінський та бухгалтерський облік);

 відсутність або неефективний контроль за співвідношенням основних та 

оборотних засобів, власного й залученого капіталу;

 застосування конкурентами «недобросовісних» методів і способів у 

конкурентній боротьбі;

 відсутність або недостатній контроль за структурою вкладів, 

співвідношенням часток фінансового портфелю за ризиковістю та прибутковістю;

 неефективне управління портфелем цінних паперів та зовнішній вплив на 

ринок цінних паперів;

 неефективне управління кадрами, технологічними, інвестиційними 

процесами і роботами, затратами, виробництвом тощо;

 негативний вплив форс-мажорних або близьких до них факторів.

Аналізувати стан фінансової безпеки підприємства необхідно з точки зору 

системного підходу. Під системою розуміють деяку сукупність елементів довільної 

множини, їхніх взаємозв’язків, властивостей і взаємовідношень, які взаємодіють як 

цілісний комплекс і функціонують відповідно до визначених закономірностей, 

притаманних цьому комплексові.

Аналітики із системного підходу вважають, що безпека – це така властивість 

системи, яка забезпечить її стале та стабільне функціонування і розвиток в умовах 

виникнення різних видів зовнішніх та внутрішніх загроз.

Системний підхід до аналізу фінансової безпеки передбачає розгляд економіко-

виробничої діяльності підприємства як багаторівневої структурної системи. Таким 



чином, фінансова безпека підприємства, з одного боку, є системою, елементами якої є 

такі складники фінансової безпеки як ліквідність, рентабельність, фінансова стійкість 

тощо, а, з іншого боку, вона є підсистемою економіко-виробничої системи 

підприємства (за горизонтальною структурою) або складовим елементом фінансової 

безпеки держави (за вертикальною структурою). Тому теоретичною основою 

дослідження фінансової безпеки підприємства є системний підхід. 

Системний підхід оснований на принципі цілісності (емерджентності) об’єкта 

дослідження, тобто дослідження його властивостей як єдиного цілого, оскільки ціле 

(система) володіє такими якостями, якими не володіє жоден його складник.

Наявність таких властивостей зумовлена результатом виникнення між 

елементами синергетичного зв’язку. В кібернетиці та загальній теорії систем під 

синергетичним зв’язком розуміють такий зв’язок, який за спільної дії окремих 

елементів системи забезпечує загальний ефект більший, ніж сума ефектів цих 

елементів, які б діяли незалежно.

Під час формування системи як єдиного цілого її складники зазнають якісних 

змін. Створення системи здійснюється за рахунок перетворення структури 

взаємозв’язків між складниками, а також завдяки розвитку цих складників. 

Як інструментарій системного підходу розглядають системний аналіз, що дає 

змогу на будь-якому етапі прийняття рішень визначити ланцюги прямих і зворотних 

зв’язків у соціально-економічних системах, які відносяться до складних або дуже 

складних систем [102, с. 36]. Система фінансової безпеки підприємства володіє всіма 

властивостями кібернетичної системи, зокрема наявністю каналів інформації між її 

окремими елементами; багатоваріантністю поведінки системи; керованістю та 

цілеспрямованістю системи.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Виробництво визначає рівень економічного розвитку країни, оскільки не лише 

задовольняє потреби населення у високоякісній продукції, але й значною мірою 

забезпечує поповнення бюджету. Зростання напруження в конкурентному полі та 

зменшення доходів за несприятливої геополітичної ситуації та несприятливого 

впливу воєнної агресії вимагають від керівників та менеджерів сучасного 

підприємства пошуку ефективних методів управління господарською діяльністю. 

Вміння планомірно і раціонально керувати витратами підвищує шанси підприємства 

на виживання.

Управління витратами постає як вивірений часом та практикою процес 

цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями та постійного 

контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії. Розмір витрат є 

основним чинником для оцінювання ефективності діяльності підприємства, а також 

значно впливає на формування фінансового результату підприємства. Тому 

управління витратами потребує детального вивчення та удосконалення. 

Метою створення системи управління витратами є формування оптимального 

набору елементів (складових), які зможуть забезпечити процеси збирання та обробка 

даних про витрати, а також надання інформації для прийняття ефективних 

управлінських рішень.

Ефективність функціонування підприємства в цих умовах залежить від 

раціонального використання всіх видів ресурсів. Це зумовлює необхідність переходу 

до єдиної системи управління витратами. Побудова та вдосконалення даної системи 

зможе забезпечити у майбутньому конкурентоспроможність продукції за рахунок 

більш низьких витрат та цін, наявність якісної та достовірної інформації про 

собівартість окремих видів продукції та її позиції на ринку порівняно з продукцією 

інших виробників, надання об’єктивних даних для упорядкування структури доходів і 

видатків підприємства. Нестабільність економічної ситуації характеризується все 



більшим визнанням ключового фактора управління витратами як чинника 

забезпечення ефективного розвитку підприємства.

На практиці прослідковується все більший зв’язок між системою управління 

витратами та ефективністю діяльності підприємства загалом. Ця особливість не 

залишається поза увагою і зі сторони відомих науковців-економістів. Зокрема, 

значний внесок у дослідженні особливостей формування системи управління 

витратами та її складових здійснили вітчизняні вчені: Голов С. Ф., Гордієнко В. М., 

Грещак М. Г., Давидович І. Є., Загородній А. Г., Карпова Т. І., Кузьмін О. Є., 

Мельник О. Г., Озеран В. О., Попов О. О., Садовська І. Б., Цал-Цалко Ю. С. та ін. На 

їхній погляд, реальним напрямом зменшення витрат є розробка системи управління 

ними. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо необхідним виходячи з ознайомлення з 

низкою публікацій з даної проблематики, в рамках аналізу існуючих наукових 

підходів до сутнісного розуміння управління витратами здійснити спробу 

ідентифікації теоретичних підходів щодо формування системи управління витратами 

на підприємстві.

Питанню управління витратами приділялось багато уваги. В залежності від 

спрямованості досліджень науковці по-різному розглядають процеси управління 

витратами підприємства. Так, Давидович І. придержується думки, що «по-перше 

процес управління витратами має на меті виявити, як саме сформувалась собівартість, 

як і чинники мали на неї позитивний, а які - негативний вплив. А по-друге, процес 

управління витратами має бути спрямований на прогнозування можливої величини 

витрат, максимально точне передбачення їх рівня та поточне оперативне втручання у 

діяльність підприємства у разі виявлення відхилень від наперед визначеного 

бажаного стану» [5]. Голов С. розглядає управління витратами як принципово нову 

систему, яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати 

витрати [1, с. 43]. Карпова Т. вважає, що управління витратами включає такі 

елементи: планування, нормування, облік, калькулювання, економічний аналіз, 

контроль, регулювання та прогнозування витрат [7]. Попов О. С. зауважує: 

управління витратами – це розробка і реалізація управлінських впливів, заснованих на 

використанні економічних законів щодо формування та регулювання витрат 

підприємства відповідно до його стратегічних і поточних цілей [1, с. 43].



Існує декілька підходів щодо управління витратами підприємства (табл. 1.). 

Так, Ясінська А. І. [7] систематизує їх у групи. До першої групи, відносяться 

науковці. які реалізують функції управління витратами через елементи управлінських 

дій. Друга група – ототожнює функції управління витратами із класичними 

функціями управління. Подібний підхід спостерігається і в міркуваннях 

Козаченко Г. В. та ін. [6]: виділяються класичні функції у правління – «функції 

першого порядку», які розширюються функціями «другого порядку», притаманними 

саме системі управління витратами підприємства. Крім того, таке розмаїття функцій 

СУВ свідчить про не розуміння авторами, що є функцією, а що завданням системи 

управління витратами підприємства. Такий висновок підтверджується і 

Спробою узагальнення підходів щодо визначення завдань СУВ. Жоден з 

підходів не відображає цілісності системи управління підприємством. Система 

управління витратами (СУВ) є однією з підсистем системи управління 

підприємством. Отже, розподіл функцій і завдань СУВ необхідно здійснювати 

узгоджено із функціями управління (рис. 2): функції і завдання управління 

підприємством, функції і завдання СУВ. Реалізація кожної функції управління 

передбачає процеси прийняття управлінських рішень на всіх стадіях управління.

А. П. Градов відзначає, що управління витратами не завжди повинне бути 

спрямоване безпосередньо на економію витрат. Принциповим є забезпечення 

ефективності цих витрат, тобто одержання прибутку, що реально виправдовує 

витрати. Саме тому головним в управлінні витратами є запобігання потенційно не 

ефективних витрат. Усі витрати підприємства можуть бути ідентифіковані за їх 

видом, місцем виникнення і носієм. Ці три параметри відображають об’єктивні 

властивості процесу витрачання господарських ресурсів, є вузловими елементами 

його структури. Відповідно до цього цілеспрямоване формування витрат на 

підприємстві, тобто управління витратами, відбувається за їх видами, місцями і 

носіями [3, с.7].

Очевидно, що управління витратами передбачає виконання всіх дій, які 

реалізуються під час управління будь-яким об’єктом, тобто розроблення і реалізацію 

рішень, а також контроль за їх виконанням. Такі дії реалізуються через елементи 

управлінського циклу: прогнозування, планування, організацію, мотивацію, облік та 

аналіз.



Управління витратами – це цілий набір методик, процесів і конкретних 

процедур з управління ресурсами організації. У системі управління підприємством 

важливе місце приділяється питанням управління витратам на виробництво. Процесу 

правління витратами на виробництво – це багатопрофільний процес, що охоплює всі 

аспекти господарської діяльності, починаючи з постачання й закінчуючи реалізацією 

готової продукції [4].

У системі управління витратами вирізняють 4 основні аспекти: 

функціональний, організаційний та мотиваційний. Функціональний аспект є 

первинним. У контурі загального циклу управління витратами його сутність 

характеризують функціональні підсистеми. Організаційний аспект системи 

управління витратами пов’язаний із визначенням місць формування витрат і центрів 

відповідальності за їх дотримання та розробленням і ієрархічної системи лінійних і 

функціональних зв’язків працівників, які виконують комплекс робіт функціонального 

аспекту системи управління витратами. Мотиваційний аспект системи управління 

витратами полягає у спонуканні працівників до дотримання ними встановлених 

планом витрат і пошуку шляхів до їх зниження. Вибір факторів спонукання потребує 

певної обачливості. Як справедливо зауважують з цього приводу фахівці, не можна 

замість винагороди за дотримання і зниження витрат використовувати покарання за 

перевитрати, оскільки за такого підходу працівники спрямовуватимуть свої зусилля 

не на виконання плану витрат і пошук шляхів їх зниження, а на тому, щоб охоронити 

себе від можливих небажаних подій через завищення рівня витрат на стадії їх 

планування [2, с. 27–30].

Усе наведене вище характеризує систему управління витратами у загальних 

рисах. Конкретизація системи відбувається разом із конкретизацією характеристик її 

окремих елементів. Сучасна економічна ситуація в країні вимагає від підприємства 

необхідності виживати за максимально несприятливих умов на протязі не 

визначеного періоду часу. За таких умов, найбільш розповсюдженою стратегією 

виживання є спрямованість на мінімізацію витрат підприємства. Це зумовлює 

необхідність пошуку більш раціонального підходу щодо узгодження завдань 

діяльності і формування ефективної системи управління витратами на підприємстві з 

метою його подальшого розвитку. Аналіз праць з даного питання показав, що жоден з 

існуючих підходів не є ефективним 100-відсотково, але беззаперечно має свої 



переваги, які необхідно враховувати при подальших розробках ефективної СУВ на 

підприємстві.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

За останні два десятиліття нові ідеї охопили сферу туризму, наслідком чого 

стало динамічне зростання так званих «зелених подорожей» в сільську місцевість, 

питома вага яких у світовому туристичному потоці вже перевищила 10%. Наукові 
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дослідження у цій сфері свідчать про те, що сільський (зелений) туризм здатний 

забезпечити економічну і демографічну стабільність в сільській місцевості, сприяти 

вирішенню соціально – економічних проблем села, стати ваговим чинником 

перспективного розвитку сільських територій. Сільський туризм на сучасному 

світовому ринку кваліфікується як досить прибутковий вид діяльності. Світова

практика свідчить про середнє зростання сектору агротуризму на 6 % на рік.

Позитивна соціальна складова сільського туризму полягає у забезпеченні 

зайнятості сільського населення у сфері послуг на селі. 

Тому, розвиток означеного напряму можна розглядати як реальний шлях 

соціального розвитку депресивних сільських регіонів, що дозволяє зупинити 

деградацію сільської місцевості, відтік трудових ресурсів [1]. 

Послуги, що надаються в межах програм сільського туризму, зазвичай 

включають:

 проживання в затишних приватних садибах;

 харчування на замовлення екологічно чистими продуктами;

 знайомство з історією краю;

 походи за грибами і ягодами;

 участь у народних обрядах, святах;

 катання на човнах і конях;

 участь у сільськогосподарських сезонних роботах (збирання суниці, томатів, 

винограду тощо).

Стратегічна мета розвитку зеленого туризму в Україні полягає в створенні 

продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі 

комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при 

збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Це стосується 

насамперед найбільш привабливих туристично-рекреаційних зон, де туризм посідає 

одне з чільних місць в розвитку економіки: це Волинська, Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, 

Херсонська, Черкаська, Чернівецька області, Київ.



У сучасних умовах зелений туризм розвивається переважно в районах, що 

мають дві головні передумови: незайняте населення та приватний житловий сектор. 

Найбільш перспективними вважаються Карпатський регіон. 

Скільки всього в країні об’єктів зеленого туризму, не знає навіть Держкомстат, 

бо офіційно їх ніхто не рахує. За даними профільного союзу, їх приблизно 950, хоча 

потенційно приймати туристів можуть не менше 1 млн. будинків з 6–7 млн. 

домогосподарств у сільській місцевості [2].

Розвиток сільського зеленого туризму в Україні підтримується спеціальними 

програмами Міжнародного фонду «Відродження», фонду «Євразія», Європейської 

федерації сільського зеленого туризму «Єврожітс» та іншими. Але цього недостатньо, 

щоб сільський зелений туризм в країні відіграв роль каталізатора розвитку багатьох 

галузей економіки (сільське господарство, транспорт, зв’язок, торгівля, будівництво 

тощо), став провідним чинником стабільного і динамічного збільшення надходжень 

до бюджету.

Сьогодні немає цілісного підходу, цілісної програми і взагалі єдиного бачення 

розвитку цієї сфери. Створення економічно ефективного і якісно привабливого 

туристичного продукту – одна з основних завдань підвищення 

конкурентоспроможності України та її регіонів. Крім чисто економічного ефекту, 

туризм забезпечує відновлення життєвих сил людини і раціональне використання ним 

свого вільного часу. 

Туризм, створюючи різноманітність вражень, контрастну зміну обстановки та 

видів діяльності, ефективно сприяє ослабленню нервового напруження. Велика роль 

туризму в розвитку особистості. Він сприяє підвищенню інтелектуального рівня 

подорожуючих у процесі їх участі в культурно-пізнавальних і навчальних культурних 

програмах [3].

На сьогоднішній момент слід виділити основні напрямки діяльності, що 

сприятимуть підвищенню попиту на ринку туристичних послуг та покращенню якості 

туристичного продукту в сільському зеленому туризмі:

 розробка та впровадження регіональних проектів спрямованих на 

підвищення благоустрою сіл, реформування транспортної інфраструктури, 

відновлення роботи місцевих закладів культури, за рахунок додаткових надходжень 

до бюджетів місцевих органів влади.



 проведення політики регулювання розвитку сільського зеленого туризму на 

державному та регіональному рівнях. 

 проведення форумів, конференцій, тематичних виставок з метою 

популяризації відпочинку в сільській місцевості. 

 розробка нормативних актів, щодо стандартизації послуг у сфері сільського 

зеленого туризму, що відповідатимуть чинним стандартам європейського зразка. 

 організація навчання майбутніх фахівців для ринку послуг сільського 

зеленого туризму та врегулювання чисельність їх набору у вищі навчальні заклади на 

основі державного замовлення за цільовими направленнями регіонів.

 створення системи державної статистики для проведення моніторингу 

регіональних та державних програм розвитку сільського зеленого туризму.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ефективність діяльності підприємства залежить від стратегії власного 

розвитку. Формування стратегії розвитку підприємства потребує особливої уваги в 

сучасних умовах невизначеності економічної та політичної ситуації в країні. В основі 

стратегії розвитку підприємства може бути планування (окреслений план досягнення 

http://tourlib.net/statti_ukr/byrkovych.htm.
http://uzhgorod.net.ua/news/34499.
http://www.greentour.com.ua/ukrainian/1/3.


поставлених цілей), або вона може розроблятися з урахуванням прогнозування 

діяльності підприємства на довгостроковий період. 

Процес формування стратегії передбачає визначення місії, мети, цілей розвитку 

підприємства, пріоритетних напрямів,засобів і джерел досягнення цих цілей. При 

реалізації стратегії підприємства важливим є перетворення потенційних факторів 

зростання на ключові конкурентні переваги, що буде сприяти підвищенню 

конкурентоздатності підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Розробка стратегії супроводжується певними ризиками, що можуть бути викликані 

невідповідністю можливостей та ресурсів підприємства поставленим цілям на 

певному етапі реалізації стратегії. За таких умов необхідно розробити тактичні 

програми чи повернутися до першого етапу реалізації стратегії і перевірити 

реальність та досяжність поставлених цілей. Стратегічні плани повинні бути зроблені 

так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути 

гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і 

переорієнтуватися.

Розглядаючи розвиток як якісні перетворення організації виробництва та 

управління, що призводять до істотного підвищення науково-технічного рівня, 

економічної та соціальної ефективності діяльності, покращення якості управління, 

слід відмітити існування тісного зв’язку в ланцюгу «стратегія – розвиток –

ефективність». Тобто, наслідком вдало розробленої та реалізованої стратегії завжди є 

розвиток підприємства, а кінцевим результатом – підвищення ефективності його 

діяльності. Визначення пріоритетних напрямів досягнення поставлених цілей 

підприємства при розробці стратегії повинно узгоджуватися із державною політикою 

в цій сфері діяльності, стратегічними пріоритетами в галузі, забезпеченням 

раціонального використання наявних ресурсів та потребами суспільства в цілому.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Сучасні умови функціонування підприємств ресторанної галузі 

характеризуються нестабільними, динамічними змінами зовнішнього середовища, 

жорсткою конкуренцією і тому все гостріше постає проблема пошуку шляхів 

ефективного розвитку.

Одним із прогресивних методів управління в сучасних умовах виступає 

стратегічне управління. В його основі лежить формування та реалізація стратегії 

розвитку.

Російський вчений О. С. Віханський вважає, що стратегічне управління можна 

розглядати як динамічну сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів, 

які обов’язково необхідно виконувати. Так як значний вплив на підприємство мають 

фактори зовнішнього середовища спочатку потрібно проаналізувати середовище на 

рівні макрооточення. Потім дослідити фактори безпосереднього оточення 

(конкурентів, споживачів, постачальників). На другому етапі структури стратегічного 

менеджменту слід визначати місію та формулювати цілі підприємства, на третьому 

етапі – розробляти стратегію та робити стратегічний вибір, на четвертому –

реалізувати стратегію, на п’ятому – оцінити реалізацію або виконання. В основі 

управління бізнесом лежить розробка стратегії, її адаптація до зовнішнього 

середовища організації та її реалізація. Вибір стратегії це прийняття рішення щодо 

того якими засобами підприємство досягатиме поставлених цілей і це є ключовим 

моментом в стратегічному менеджменті.

Дослідники і практики господарської діяльності підприємства часто 

використовують термін «стратегія» по-різному, вважаючи, що це загальне слово, яке 

не потребує спеціального визначення, хоча його змістовна складова, як правило, 

допускає деякі відмінності. Таке відношення веде до плутанини, заміні тлумачення 

змісту. Кожен дослідник вважає, що його варіант розуміння даного слова є найбільш 

вірним.



Термін «стратегія» (від грецького stratis – військо + ago – веду або strategos –

мистецтво генерала) взято із військового лексикону, де він означає планування і 

проведення в життя політики країни або військово-політичного союзу країн з 

використанням усіх можливих засобів.

Стратегія підприємства – це комплексний план управління, який має зміцнити 

положення організації на ринку і забезпечити координацію зусиль, залучення і 

задоволення потреб споживачів, успішну конкуренцію і досягнення поставлених 

цілей.Основоположниками дослідження теоретичних аспектів та методологічних 

підходів стратегічного управління і розвитку підприємств в ринковій економічній 

системі були А.Д. Чандлер, І. Ансорф, Р. Акофф. Трохи пізніше з’явились праці 

П. Друкера, М.Портера, А. Томпсона, А. Дж. Стрікленда, Б.Карлоф, Й. Шумптера. 

Вирішенню проблеми організації ефективного функціонування підприємства і 

впровадження стратегічного управління висвітлено у працях: А. Маразакі , 

С. Пирожкова, І. Бураковського, А.Наливайка, Н.Куденко, І. Бланка, З. Шершньової, 

І. Маркіної, В. Василенко та ін. Окремі питання досліджуваної проблеми організації 

ефективної роботи підприємств ресторанного господарства висвітлено в працях: 

Е. Пивоварова, Е. Батракової, О. Кочерги, М. Поплавського, І. Грищенко, 

Ю. Карягіна, Т. Лапушняк, В. Карсекіна, Н. П’ятницької, Л. Яцуна, А. Аветісової, 

В. Антонової, Т. Литвиненко та ін.

Предмет стратегічного маркетингу для українських ресторанів в умовах 

глобалізації залишається недостатньо розробленим та вимагає додаткового вивчення 

цілого комплексу питань, пов’язаних з використанням маркетингових інструментів.

В останні роки ресторанний бізнес в Україні набув значних змін, які 

торкнулись починаючи від зміни формату закладів до трансформації всієї галузі. 

Разом з тим, ресторанний сектор виступає фундаментальною сферою і залежить від 

правильної організації і стратегічного напрямку розвитку, від якої залежать 

результати виробничої діяльності та соціальної інфраструктури.

Для підприємств ресторанного бізнесу, що функціонують на визначеному 

ринку та надають різноманітні послуги й пропонують широкий асортимент продукції 

харчування характерним є взаємозв’язок рівня витрат від показників потенціалу 

суб’єкта, організації управлінської, фінансової, правової діяльності, факторів 



зовнішнього середовища тощо, де значну роль у їх скороченні відіграє організація 

стратегічного планування та розвитку підприємства.

При стратегічному управлінні здійснюється погляд з майбутнього в 

сьогодення, визначається, розробляється і здійснюється план дії організації, які 

забезпечують їй успішне майбутнє. Хоча цей контекст не втрачається з поля зору. 

Стратегічне управління не варто конкретизувати в кількісних вимірниках. Стратегія –

це концептуальна ідея, інколи навіть інтуїтивна, філософія або ідеологія бізнесу і 

менеджменту.

У сучасному менеджменті найбільш правильним є розуміння стратегії, що 

враховує два аспекти. Перший аспект – формулювання стратегії, другий – її 

виконання. Формулювання стратегії є становленням ідеальної аналітичної мети, тоді 

як її виконання має передусім адміністративне наповнення. Таким чином, стратегія 

повинна включати цілі і комплекс дій, які мають вирішальний характер для 

підприємства і які відрізняють його від інших підприємств.

Таким чином, стратегія підприємства є встановленим набором напрямів 

діяльності (цілей і способів їх досягнення) для забезпечення максимально 

ефективного функціонування і розвитку підприємства за рахунок формування і 

раціонального використання його конкурентних переваг.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОГО МОТИВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ДЛЯ 

ПРАЦІВНИКА

Однією з актуальних проблем підвищення ефективності діяльності 

підприємства є рівень мотиваційного впливу на працівників. В наш час в 

конкурентних умовах дійсно кваліфікованого працівника на робочому місці здатні 

втримати лише мотивація та стимулювання до праці, здатність реалізуватися як 

особистісно, так і підвищити рівень своєї фахової спеціальності.

Трудова мотивація займає важливе місце у формуванні сучасного стану 

зайнятості, який притаманний ринковим відносинам та відіграє важливу роль у 

процесі трансформації економіки. Від кваліфікаційного рівня працівників, а також від 



їх бажання до підвищення ефективності їхньої праці залежить успішна 

підприємницька діяльність компанії.

Щодо показників діяльності підприємств України, то вони далеко не з 

найкращих, причиною чого є низька мотивація персоналу. Усунення, або 

максимальне зменшення де мотиваційних факторів спонукає працівника до трудової 

діяльності, підвищення свого соціально-економічного становища та спрямовує цю 

діяльність на досягнення визначених цілей. Спад соціально-економічного добробуту 

та зниження зацікавленості працівників у ефективній праці яскраво спостерігається 

під час економічної кризи.

Сучасному підприємству найбільш притаманні мотиваційні основи 

менеджменту, тому що заробітна плата сьогодні не виконує стимулюючої функції 

працівників до надмірної роботи.

Дуже важливою проблемою на підприємствах України є відсутність 

фундаментальної мотивації, тобто відсутність у працівників відповідальності та 

небажання приймати рішення, завдяки чому неможливе досягнення єдності 

особистих інтересів та інтересів підприємства [1, с. 94].

Ефективна система мотивації повинна застосовувати не лише окремі елементи, 

які впливають на продуктивність праці, а включати в себе комплекс факторів, таких 

як: внутрішня мотивація, професійно-кваліфікаційний рівень працівників, високий 

інтелектуальний рівень, умови праці й побуту, дисципліна праці та творче 

відношення, удосконалення організації і форм колективної праці та ін [2, с.78]. 

Визначення пріоритетного мотиваційного напряму для кожного працівника є 

основою його подальшої ефективної праці. Тому основними шляхами підвищення 

ефективності праці на підприємстві є впровадження таких мотиваційних заходів, як: 

застосування матеріальних та нематеріальних стимулів, формування графіку 

кар’єрного просування, встановлення достойного рівня заробітної плати, 

забезпечення спілкування з керівництвом, забезпечення працівникові відчуття 

значимості, забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, створення позитивного 

морально-психологічного клімату на підприємстві.

Вивчення та аналіз мотивації праці стає все більше актуальним питанням у 

зв’язку з розвитком ринкових відносин в нашій країні. Пріоритетний мотиваційний 

напрям для працівника великою мірою визначає успішну підприємницьку діяльність 



установи, організації чи підприємства, сприяє збільшенню обсягів виробництва 

товарів і надання послуг як в окремій галузі, так і в цілому в Україні. 
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СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ефективність діяльності будь-якого підприємства значною мірою визначається 

рівнем відповідності його співробітників робочим місцям, оскільки ця умова є 

визначальною в досягненні цілей свого розвитку. Багато організацій рано чи пізно 

стикається з проблемою оцінки персоналу. Менеджмент персоналу передбачає 

широке використання результатів оцінки персоналу з метою збереження 

конкурентоспроможних працівників, здатних забезпечити розвиток підприємства, та 

звільнення організації від персоналу, що не відповідає вимогам стратегії даного 

підприємства. Отже, тема даного дослідження є актуальною з точки зору необхідності 

розроблення комплексного методичного підходу до формування ефективної системи 

оцінювання персоналу на сучасному підприємстві.

Метою даної статті є дослідження основних методичних підходів до 

формування ефективної системи оцінювання персоналу підприємства.

Оцінюванням персоналу є процедура, що здійснюється з метою виявлення 

ступеня відповідності професійних, ділових та особистих якостей працівника, 

кількісних і якісних результатів його трудової діяльності визначеним вимогам [1].

Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система 

атестації персоналу, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. У той 

самий час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу 

організації [2].



У традиційній оцінці персоналу акцент ставиться на констатації того, що 

сталося, а в сучасній – на те, чому це сталося, та що потрібно виправити.

Найповніше система оцінки персоналу проявляється в комплексній оцінці 

працівника, яка може розроблятись за всіма категоріями персоналу організації.

Оцінка заради характеристики та порівняння включає в себе аналіз оцінки 

особистості та оцінку здібностей, пов’язаних з роботою. Такий підхід намагається 

пов’язати оцінку персоналу виключно з роботою, а також необхідними навичками та 

можливостями для її ефективного виконання [3].

В сучасних умовах досить популярним на сьогодні є використання 

комбінованого підходу, орієнтованого на результат з системою оцінки, заснованої на 

компетенціях.

Однією із найбільш розповсюджених є методика, розроблена Науково-

дослідним інститутом праці, яка включає в себе сукупність оцінок працівника 

(робітника, спеціаліста, керівника) з точки зору його професійно-кваліфікаційного 

рівня, ділових якостей, складності виконуваних функцій та результатів його 

роботи [4].

Важливим завданням оцінки персоналу підприємства є розроблення комплексу 

показників, які можуть достатньо повно оцінювати весь кадровий потенціал окремих 

працівників та підприємства в цілому.

Робота з кадрами може бути успішною за умови її системності та безперервності у 

часі. Максимально повне використання кадрового потенціалу працівників підприємства є 

чинником його успішної діяльності, а його оцінка слугує трьом основним цілям: 

адміністративній, інформаційній, мотиваційній [2].

В даний час загальні норми відносно проведення атестації працівників усіх 

категорій незалежно від місця роботи встановлені розділом ІІІ «Атестація 

працівників» Закону України «Про професійний розвиток працівників». 

Оцінювання працівника після певного періоду роботи відкриває великі 

можливості у виборі напрямків аналізу, що повинні бути повною мірою реалізовані. 

Щоб працівник міг реалізувати свої можливості, йому повинні бути створені 

відповідні умови: умови праці, застосовувана система оплати і стимулювання творчої 

діяльності, можливості для реалізації очікувань працівника від роботи в даній посаді і 



на даному підприємстві та ін. Звідси логічно випливає необхідність включення в 

оцінювання працівника й ступеня використання його потенційних можливостей.

Таким чином, можна зробити висновок, що оцінка персоналу на підприємстві –

це важливий і актуальний на сьогоднішній день процес. 

Оцінка працівника на підприємстві в тому чи іншому вигляді здійснюється на 

кожному етапі роботи з персоналом. Сучасність підходів до оцінки персоналу 

визначається можливістю розширення меж застосування діагностичних досліджень 

стосовно різних аспектів діяльності працівника на підприємстві, а також збільшення 

їх результативності.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ

Реформування економіки української держави неможливо без проведення 

глибоких перетворень в системі управління державним сектором. Із метою 

вдосконалення моделей управління державними корпораціями (ДК) в Україні 

доцільно на перманентній основі проводити оцінку ефективності їх діяльності. За 

стандартною процедурою таке оцінювання передбачає встановлення критеріїв і 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_126.pdf.


показників, які тісно пов’язані з цілями формування ДК, а також порядку його 

проведення. 

Незалежно від конкретного завдання, що виконує певна державна корпорація, 

створення ДК має на меті:

 забезпечення виконання завдань розвитку галузі та/або сфери діяльності, 

які є невигідними для приватних інвесторів; 

 вирівнювання фінансового стану підприємств або організацій галузі, яка 

перебуває у стані рецесії;

 підтримка критично важливих підприємств, функціонування яких є 

важливим з точки зору соціально-економічного розвитку держави або його регіону; 

 забезпечення національної безпеки;

 стимулювання розвитку інноваційних напрямів і секторів економіки.

Наведено далеко не повний перелік завдань створення ДК, проте можна 

виділити три основні підстави для формування державних корпорацій: забезпечення 

фінансової стабільності держави (регіону) шляхом виключення або зменшення числа 

збиткових підприємств, особливо в державному секторі економіки; дотримання вимог 

безпеки, у тому числі соціальної; надання поштовху розвитку тих галузей (сфер 

діяльності), які належать до інноваційних, критично важливих для економіки держави 

або соціально значимих.

Отже, критерії оцінювання ефективності ДК можна умовно поділити на три 

групи, зокрема визначення: 1) ефекту від фінансово-економічних результатів 

діяльності; 2) «ефекту добробуту», або співставлення суспільних витрат і вигод; 3) 

«ефекту інноваційності», або ступінь впливу на просування нових ідей, технік і 

технологій через державних економічних агентів.

Найбільш теоретично обґрунтованими є перші два критерії, щодо яких 

підібрана низка показників та індикаторів. Зазначимо, що у зарубіжних публікаціях 

частіше всього вдаються до термінів продуктивна ефективність (productive efficiency), 

внутрішня (витратна) ефективність (cost efficiency або internal efficiency) і цінова 

ефективність (price efficiency), які застосовують для оцінювання результатів фінансово-

економічної діяльності ДК. Ці складові та їх оцінка є необхідною умовою також для 

обчислення «ефекту добробуту», які доповнюються показниками соціально-економічної 

ефективності. Водночас, стосовно отримання «ефекту інноваційності», не існує науково 



обґрунтованої системи показників, які могли стати основою для його розрахунку. 

Вважаємо, що до наближеного переліку таких показників можна віднести: частку 

інноваційної продукції у загальному обсягу реалізації державними корпораціями 

продукції; кількість винаходів і захищених патентом технологій; частку використання 

новітніх управлінських технік і технологій; показники підвищення рівня 

конкурентоспроможності продуктів, що виробляються ДК тощо. 

Зазначимо, що наслідком того, що власником державних корпорацій є уряд, ДК 

несуть значний соціальний тягар, пов’язаний із надмірним адмініструванням, 

політичними впливами, заниженими цінами на власну продукцію та коливанням у 

надходженні фінансових та інших ресурсах. При управлінні господарською 

діяльністю ДК дотримуються передусім соціальної справедливості, водночас важко 

поєднувати справедливість і ефективність.

Спираючись на результати, отримані експертами різних країн світу [1; 2; 3], 

сформулюємо кілька важливих положень щодо критеріїв оцінювання державних 

корпорацій:

 надмірний контроль з боку держави коштує досить дорого, і це 

необхідно враховувати при проведенні оцінювання. Зокрема, публічні фірми, які 

знаходились під тиском державного контролю та були виключені із конкурентного 

середовища, демонстрували низькі показники ефективності;

 після процесів приватизації підвищується операційна ефективність, 

водночас витрати зростають;

 домінуючим фактором для досягнення високих результатів є не 

відносини власності, а створення умов для конкуренції;

 ефективність державного регулювання (передусім, фінансового 

управління) відіграє ключову роль у підвищенні результативності роботи державних 

підприємств.

Напрочуд важливим також є те, яким чином проводиться процедура 

оцінювання і як організовано в подальшому використання його результатів. Порядок 

проведення оцінювання ефективності діяльності ДК має обов’язково передбачати: 

публічність доступу до його результатів, зокрема їх висвітлення на сайтах, до яких є 

доступ громадськості; відповідність стандартам соціальної корпоративної 



відповідальності, зокрема міжнародним стандартам серії ISO 14000, АА1000, SA 

8000, GRI (Global Reporting Initiative).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В УКРАИНЕ

Для Украины остается актуальной «ориентация» в экономическом 

пространстве. В нашей стране так и не была сформирована определенная модель 

экономики. Все экономические реформы проводились непоследовательно и были 

либо попытками фрагментарных преобразований в определенных сферах, либо 

ситуативным реагированием на те негативные последствия, которые возникали в 

результате все тех же непродуманных преобразований. Украина «заражена» инерцией 

бюрократического управления и коррупцией, олигархи настроены на активное 

сохранение своих привилегий и способны заблокировать реформирование 

государственного аппарата. За годы независимости, четко сформировалась также 

другая тенденция — демодернизация части территории. Однако лимит на 

перераспределение тех благ, которые были созданы еще в советское время, 

исчерпывается [1]. 



В каждой стране ее культура, ее история вносит какие-то свои элементы в 

экономические взаимоотношения и ритмику развития. Украина всегда сильно 

зависела от России по энергоресурсам и всем корпоративным связям. Из-за 

тогдашней дешевизны энергоресурсов у нас развивались энергоемкие технологии, да 

и сама структура экономики была соответствующей. В меньшей степени 

производились потребительские товары, что отличало нас от прибалтийских 

республик или стран Центральной и Восточной Европы [2]. 

Долгое время в условиях плохой институциональной подготовки все 

проводимые преобразования больше имитировали реформы, нежели развивали 

рынок [2]. Настоящие экономические реформы несовместимы ни с популизмом, ни с 

коррупцией. Их результатом всегда является повышение зарплаты, доходов, 

прибылей тех, кто много, продуктивно, креативно, инновационно и честно работает, в 

том числе за счет уменьшения количества и доходов коррумпированных чиновников, 

социальных «паразитов», теневого бизнеса и просто тех, кто работает мало и 

непродуктивно [3]. 

Становление новой системы хозяйствования всегда требует изменения 

институциональной структуры экономики. Для трансформационной экономики 

институты являются критическим барьером, ведь они или соответствуют 

основополагающим принципам социально-рыночной экономики и создают стимулы 

для бизнеса, или становятся преградой прозрачным деловым операциям вследствие 

значительного роста транзакционных издержек. Наиболее важными 

институциональными факторами развития национальной экономики является 

реформирование отношений собственности, развитие конкуренции и становление 

предпринимательства [3].

Основой для всех других направлений институциональной перестройки 

является реформирование отношений собственности, которое происходит в форме 

приватизации государственного жилищного фонда, государственных предприятий и 

земли. Для формирования цивилизованных рыночных отношений конкуренция имеет 

даже большее значение, чем приватизация. Первая должна предшествовать и

обеспечивать условия для второй. В. Ойкен, отмечал, что частная собственность 

требует контроля со стороны конкуренции. В противном случае приватизация 



консервирует монополистические структуры, которые в дальнейшем закроют дорогу 

к конкурентному рынку. 

В то же время, в последние годы достаточно сильно проявилась тенденция к 

монополизации наиболее прибыльных рынков, устранение или ограничение 

конкуренции на них. С этой целью создаются государственные и псевдо-частные 

структуры, а также обязательные схемы поставок с прямым ограничением доступа на 

рынок. В этом случае формированию конкурентной среды препятствуют 

ограниченный доступ к ресурсам и высокие транзакционные издержки входа на 

рынок новых предприятий. Причем это касается как иностранных, так и 

отечественных инвесторов, не входящих в правящую коалицию, которая 

контролирует соответствующий рынок. Еще одним фактором, что затрудняет 

становление конкуренции, является практика выборочной поддержки государством 

предприятий государственного и корпоративного секторов, что осуществляется как в 

открытой (государственное инвестирование, дотации, субсидии, налоговые льготы и 

льготное кредитование), так и в скрытой форме (создание монопольных ниш, 

государственные гарантии безнадежных кредитов, ценовой протекционизм, 

реструктуризация задолженности, взаимозачеты, взимание налогов неликвидной 

продукцией и т.п.). Неотъемлемым институциональным элементом национальной 

хозяйственной системы является предпринимательство. Его развитие является 

фактором роста экономического потенциала общества, а также основой 

формирования среднего класса. Вместе с тем, по качественным показателям 

отечественное предпринимательство значительно отстает от европейского стандарта. 

И не только по показателю качества самой продукции, но и по его вкладу в развитие 

экономики, по роли в инновационных процессах, уровнем производительности труда, 

количеством созданных рабочих мест, наличием социальных гарантий и т.п. Развитие 

предпринимательства требует создания в стране определенных институциональных 

условий, среди которых наиболее важными являются следующие: экономическая 

свобода и самостоятельность на основе различных форм собственности; равноправие 

субъектов хозяйствования; правовая защита субъектов предпринимательства; 

благоприятный бизнес-климат; разработка и внедрение национальной 

инвестиционно-инновационной политики; выработка эффективной налоговой 

политики; внедрение современных финансово-кредитных механизмов [4].



Разработка и воплощение на практике политики технологической 

модернизации позволит государству в целом, а не отдельным его частям, 

стимулировать развитие, поощрять инвестиции в будущее, что не замедлит сказаться 

на конкурентоспособности украинской экономики в мире и в росте уровня жизни 

внутри страны [1].

Конечной целью реформ в экономике Украины должно стать реальное 

повышение уровня жизни населения, измеряемое стабильным и опережающим 

ростом ВВП. Задачей реформ должно стать создание таких условий и предпосылок, 

при которых все вышесказанное становится возможным.
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МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ PR-АКЦІЙ У ГОТЕЛІ

Організація PR-акцій в готельно-ресторанному бізнесі – це компетенція прес-

референта та менеджера з PR-технологій. Тут важливо враховувати, що окремі 

ефективні заходи можуть стати витратними та неефективними, якщо забувати про 

поставлену мету. Наприклад, організація «Ток-шоу» в готелі не ставить завданням 

представити службу PR, а організується з метою інформування громадськості про 
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можливості підприємства.

Основними принципами переданої інформації були і залишаються 

достовірність і абсолютна серйозність.

В якості прикладів можна навести наступний перелік PR акцій, що 

застосовуються у практиці готельного та ресторанного бізнесу:

 різного роду благодійні заходи;

 організація в готелі виставок мистецтва;

 презентація косметичної продукції для клієнтів готелю;

 проведення дитячих карнавалів, показів моди;

 проведення тижня кухонь різних регіонів;

 музичні вечори в готелі;

 джазові пивні вечори;

 покази мод у співпраці з будинками мод;

 «ток-шоу» зі знаменитостями;

 дегустація вин для знавців;

 спільне приготування страв під проводом вашого шеф-кухаря;

 «курси домогосподарок» (готування страв);

 різдвяний базар;

 всілякі дискусії, симпозіуми, ювілеї.

При організації подібних PR-акцій кожне підприємство повинне відповісти для 

себе на наступні питання: Кількість PR акцій? Якої якості захід? Скільки повинні 

коштувати ці заходи?

В останніх дослідженнях з PR представляється досить цікавим розрахунок їх 

ефективності. Відповідь на питання «Скільки коштують і навіщо потрібні PR?» 

повинен бути отриманий шляхом економічних розрахунків за такою формулою:

Оцінка PR діяльності = Ріст симпатій / Вартість PR

Вважається, що позитивну оцінку PR діяльності можна дати тоді, коли ця 

робота веде до зростання симпатій до підприємства. Ці симпатії, з одного боку, 

залежать від ступеня інформованості певної категорії споживачів, а з іншого боку, 

піддаються впливу емоційних чинників. Це підтверджує вже висловлювану раніше 

необхідність організації передачі у визначені терміни диференційованих залежно від 

споживачів інформаційних повідомлень.
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РОЗВИТОК ДЕСТИНАЦІЙ ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ПРИМІСЬКІЙ 

ЗОНІ МІСТА КИЄВА 

Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів до 

лікувально-оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових ситуацій, 

зростання потоку інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості країн 

змушує людей звертатися до цього виду туризму. Ринок курортних послуг на сьогодні 

динамічно розвивається і кожного року попит на такі послуги в приміській зоні м. 

Києва постійно зростає.

У багатьох регіонах України є всі передумови розвитку лікувального туризму. 

Це, зокрема, цінні природні рекреаційні ресурси, високо кваліфікований медичний 

персонал, розвинута спеціальна інфраструктура, що може сприяти туристичній 

спеціалізації окремих територій.

Санаторії під Києвом – це оздоровчі центри розплоджені в зоні максимально 

відповідної для відпочинку та лікуванню. Основне призначення таких об’єктів - це 

лікування хвороб, діагностика та профілактика, в деяких випадках навіть реабілітація 

після інфарктів, інсультів або травм після аварій. Звичайно, тут можна і просто 

відпочити, самостійно або з дітьми, варто тільки придбати путівку. [5]

За своїм призначення можна виділити санаторії спрямовані на лікування:

 нервової системи;

 опорно-рухової системи;

 органів дихання не туберкульозного характеру;

 органів травлення;

 серцево-судинної системи;

 нирок і сечовивідних шляхів;

 цукрового діабету;

 системи кровообігу та гінекології.

Інфраструктура таких закладів, вельми обширна, починаючи від їдальні, 

спортивного залу, профілакторію, масажних кабінетів, конференц-залу, закінчуючи 



басейном, тенісними кортами та іншими розвагами. Деякі санаторії, такі як: 

Санаторій Пуща-Озерна; Санаторій Конча-Заспа; Санаторій і дитячий табір 

Журавушка; Санаторій Жовтень; Санаторій Пуща-Водиця (військовий); Оздоровчий 

центр Джерело.[5]

Надають не тільки послуги лікування, але послуги конференц-сервісу, зали в 

таких санаторіях облаштовані всім найнеобхіднішим для проведення зустрічей, 

конференцій і семінарів.

Що стосується дитячих таборів то, цей об’єкт більше націлений не на 

лікування, а саме оздоровлення дітей. Табору сприяють розвитку дитини, її творчого 

потенціалу, спортивних навичок, комунікабельності та навчанню мовам. Варто 

виділити: ДОТ ім. Гагаріна; Дитячий мовний табір Маленька Америка; Дитячий 

оздоровчий табір Джерело Буча; Дитячий літній табір Акорд.

Таким чином, на території Київської області поєднуються різноманітні 

кліматичні та бальнеологічні лікувальні ресурси, що розширює функціональні 

можливості санаторно-курортних установ і підвищує ефективність лікувально-

профілактичної діяльності. Важливу роль у розвитку рекреаційної освоєності 

території належить природним мікрокомплексам – певним поєднанням на даній 

території рельєфу, клімату, рослинного покриву тощо, які розглядаються в межах 

певного ландшафту.

Мережа санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку м. Києва та 

Київської області на кінець 2011 р. налічує 131 об’єктів: 15 – санаторіїв, 13 – дитячих 

санаторіїв, 15 – санаторіїв-профілакторіїв, 1 – лікувально-оздоровчий центр, 81 –

пансіонатів та баз відпочинку, 2 – дитячих оздоровчих закладів, 2 – бальнео лікарні, 

2 – будинки відпочинку. За результатами аналізу даних статистичної звітності (Форма 

1-курорт, 1-ОТ) у 2011 р. кількість стаціонарних ліжко-місць у працюючих закладах 

становить 18235 ліжко-місць.[4]

Київська область у силу свого географічного положення та особливостей 

історичного розвитку має всі необхідні ресурси для розвитку дестинацій лікувального 

туризму. Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів, а також 

джерел мінеральних вод, багатство культурно-історичних пам’яток визначають роль 

Київської області як важливого рекреаційного регіону.



Зручне географічне положення, наявність добрих доріг та водних шляхів,

сприятливі природні та кліматичні умови – все це значною мірою впливає на 

розвиток лікувального туризму на Київщині.
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СИНЕРГЕТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Важко назвати галузь знання, в якій сьогодні не проводилися б дослідження під 

рубрикою синергетики. Для публікацій на тему синергетики характерно те, що в них 

нерідко наводяться авторські трактування принципів синергетики, причому 

трактування досить різнорідні та не завжди достатньо аргументовані. Причиною є 

відсутність достатньої визначеності щодо основних положень синергетикита 

потребує уточнення основних теоретичних понять. Питання про те, що таке синергія, 

http://www.ukrstat.gov.ua
http://inforest.com.ua/.


є одночасно продуктивним і некоректним. Навіть якщо брати визначення, наведені у 

словниках, визначення синергії досить різні:

 комбінована дія яких-небудь компонентів, при якому сумарний ефект 

перевищує дію кожного компонента окремо [1];

 зростання ефективності діяльності в результаті з’єднання, інтеграції, 

злиття окремих частин в єдину систему за рахунок так званого системного ефекту, 

емерджентності [2];

 приріст додаткової енергії, що перевищує суму індивідуальних зусиль (в 

рамках управлінської діяльності: технологія та методи утворення її понадсумарної 

якості) [3];

 вчення про необхідність людям, для свого удосконалення, сприяти один 

одному, кожному самому допомагати собі в досягненні мети [4].

Синергетику часто називають наукою про складне, вченням про 

самоорганізацію, про універсальні закономірності еволюції складних динамічних 

систем, які піддаються різкий зміні станів в періоди нестабільності. Один із 

засновників синергетики, німецький фізик Г. Хакен визначав її не тільки як науку про 

самоорганізацію, але й як теорію «спільної дії багатьох підсистем, в результаті якої на 

макроскопічному рівні виникає нова структура і відповідне функціонування» [5]

Синергетика передбачає надзвичайно високу кореляцію поведінкових функцій 

кожного структурного рівня системи з механізмами реалізації динамічного 

потенціалу та способами якісного (фазового) переходу в новий стан.

Економічна синергетика як науковий напрям досліджує цілий ряд специфічних 

економічних процесів. Насамперед це обґрунтування тези про процеси 

кооперативного співробітництва як рушійну силу розвитку економічних систем. 

Економічна синергетика підкреслює вищий рівень складності соціально-економічної 

системи та її здатність до еволюції ендогенного типу. Тобто синергетичні ідеї 

стосовно економіки визрівають усередині самої економіки, що, з одного боку, 

передбачає особливий експериментальний характер синергетичної практики, що 

базується на вільному економічному і політичному виборі. З іншого боку, економічна 

синергетика – стратегічна модель розвитку капіталу як системної динамічної 

відтворювальної форми національного багатства, або умов життєдіяльності соціуму.



Особливість економічної синергетики полягає в подоланні спрощеного 

розгляду економічних процесів як «точкових», «впорядкованих», «лінійно-

спрямованих». У результаті системні зміни розглядаються «не тільки як адаптація до 

змін у зовнішньому середовищі (як це робиться в класичних теоріях економічного 

росту), але й як спонтанний процес в гетерогенній системі, як колективна дія 

різнорідних за природою сил, механізмів, здатних за деяких умов і обставин до 

когерентної, узгодженої в просторі й часі дії, яка має наслідком переведення системи 

у новий якісний стан. Відтак долається протиріччя «внутрішнього» і «зовнішнього» 

економічного середовища, в якому відбуваються економічні процеси, натомість 

постає цілісна «відкрита» економічна система, внутрішня структурованість якої є 

необхідною, а на її динаміку впливають як значні, важливі, так і незначні події в ній 

та поза нею.

З погляду синергетики неефективне управління соціально-економічними 

системами полягає в нав’язуванні системі такого поводження, яке їй не властиве. 

Згідно із синергетичною концепцією більш ефективним буде так зване, «м’яке» 

управління (на відміну від «жорсткого», програмного). М’яке управління – це 

управління за допомогою незначних, але належних резонансних впливів, які мають 

відповідати власним внутрішнім тенденціям розвитку системи. Головна мета такого 

управління полягає в тому, щоб завдяки незначному резонансному впливу 

«підштовхнути систему» до одного із її власних сприятливих шляхів розвитку. 

Своєчасні резонансні впливи можуть виявити значні, потужні внутрішні резерви 

системи.

Традиційна економіка запропонувала науці деякі фундаментальні механізми 

економічних процесів, такі як конкуренція, кооперація та раціональне поведінку 

об’єктів. Синергетична економіка бачить джерела складності економічної еволюції 

насамперед у нестійкості та не лінійності. Синергетична економіка акцентує увагу на 

взаємодії різних змінних і різних рівнів системи. Хоча значення таких взаємодій і 

визнається системним аналізом, але, припускаючи стійкість, він залишається в рамках 

традиційної економіки, що ускладнює розуміння процесів економічної еволюції. 

Тому застосування синергетичної методології в процесі реформування економіки 

досить обґрунтовано. На сучасному етапі розвитку господарських систем стає 



очевидною необхідність врахування синергетичного механізму при побудові 

державної економічної політики.
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РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Тривала економічна криза в країні, стагнація національного фондового ринку, 

численні законодавчі та податкові зміни у сфері спільного інвестування негативно 

вплинули на діяльність національних венчурних ІСІ та основні результати їх 

діяльності у 2014 році. Ці перепони у сфері венчурних інвестицій призвели до того, 

що протягом останніх років у сферу інвестиційно-фінансових послуг спрямовується 

більше 60 % венчурних інвестицій, а це свідчить, в свою чергу, про те що фінансові 

ресурси вкладаються не у інноваційні проекти, а в цінні папери з метою примноження 

прибутків інвесторів у вигляді дивідендів (табл. 1).

http://www.inslov.ru/html-


Таблиця 1 Структура активів у портфелі венчурних ІСІ станом на 30.09.2014 р.

Інші активи 71,14 %
Нерухомість 2,32 %
Грошові кошти та банківські депозити 1,28 %
ОВДП 0,02 %
Акції 11,75 %
Облігації підприємств 4,5 %
Ощадні сертифікати 0,01 %
Векселі 8,9 %
Цінні папери 25,26 %

Джерело: складено автором на основі [1].

Якщо порівнювати структуру венчурних інвестицій у 2013 році в Україні та 
країнах Західної Європи, різниця виявляється колосальною  адже вагома частина 
венчурних інвестицій в країнах Європи спрямовується саме на фінансування 
комунікацій, комп’ютерної техніки та технологій, енергії та довкілля (табл. 2).

Таблиця 2 Галузева структура інвестицій венчурних фондів Західної Європи у 2013 р.

Галузь

Сума
інвестицій, 
тис. євро

%

Кількість 
компаній, що 

отримали 
інвестиції

%

Біотехнології 1255,025 37,1 695 22,9

Комп’ютери і споживча електроніка 669,326 19,8 711 23,4

Телекомунікації 503,144 14,9 506 16,7
Альтернативна енергетика та захист 
довкілля

246038 7,3 241 2,9

Споживчі товари та ритейл 212047 6,3 200 6.5

Промислове виробництво 163006 4,8 211 7,0

Споживчі послуги 94245 2,8 132 4,4

Промислові послуги 61528 1,8 130 4,3

Хімічна промисловість та матеріали 55252 1,6 61 2,0

Фінансові послуги 39948 1,2 41 1,4

Транспорт 41860 1,2 32 1,1

Сільське господарство 12054 0,4 17 0,5

Будівництво 10426 0,3 18 0,5

Нерухомість 31150 0,1 6 0,2

Некласифіковані 15155 0,4 33 1,1

Всього інвестицій 3382204 100,0 3034 100

у т. ч. високотехнологічний сектор 1458369 43,1 1092 36

Джерело: складено автором на основі [2].



Натомість в Україні венчурний ринок характеризується обмеженою кількістю 

професійних гравців та дефіцитом венчурного капіталу. Вітчизняні венчурні фонди 

схильні реалізовувати лише короткострокові інвестиційні проекти. Дані, які 

представленні у таблиці 3, відображають той факт, що галузева структура 

національних венчурних ІСІ переформатована, а домінуючими українськими 

реципієнтами є сфери комп’ютерної техніки (18,8 %) та фінансових послуг (64,8 %). 

Таблиця 3 Галузева структура венчурних інвестицій в Україні у 2008-

2013 рр., %

Джерело: складено автором на основі [3, с. 199].

На сьогодні чітко прослідковується той факт, що реальна картина ринку 

спільного інвестування така, що в Україні венчурні ІСІ практично використовуються 

для оптимізації управління активами фінансово-промислових холдингів, груп та 

консорціумів, або з метою оптимізації податкового навантаження на вкладення. 

Також досить часто венчурні ІСІ в Україні не мають за мету ідею колективного 

Сектор 
національної 
економіки

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Бізнес і 
промисловість

5,9 0 0 0 0 0

Комп’ютери і 
комп’ютерна 
техніка

0 100 0 78,13 17,46 18,8

Споживчі 
товари і 
роздрібна 
торгівля

76,97 0 0 0 0 0

Послуги 
побутового 
характеру

1 0 0 0 0 0

Енергія і 
довкілля

0 0 0 21,86 0 0

Фінансові 
послуги

16,13 0 0 0 54,54 64,8

Природничі 
науки

0 0 0 0,01 28,0 16,4

Загальна сума 
інвестицій

100 100 0 100 100 100



інвестування. Вони створюються під активи одного клієнта для реалізації 

короткострокових проектів або окремих фінансових схем. 

Головними причинами цього є непрозоре й недосконале законодавство, 

обмеженість фінансування та невигідність за таких умов здійснювати інвестування в 

інноваційні продукти. Нормативно-правове регулювання венчурного бізнесу в 

Україні не враховує специфічних чинників впливу, у взаємодії з економічними та 

політичними чинниками значно обмежує та скасовує можливості такого роду 

діяльності. Сьогодні основними деструктивними чинниками на шляху розвитку 

національних венчурних ІСІ також є: слабкість інституту захисту інтелектуальної 

власності; незначний рівень капіталу, яким оперують венчурні ІСІ; високий ступінь 

ризику та недовіра фізичних та юридичних осіб до розроблених інноваційних 

проектів венчурними ІСІ; відсутність сприятливого й стабільного інвестиційного 

клімату в країні; недостатня кількість інвесторів, які були б готові інвестувати у 

ризикові інноваційні проекти [3, с. 201].

Для вирішення даних проблем, постає питання створення умов для розвитку в 

Україні венчурного інвестування та розроблення спеціальної системи мотивації з 

боку держави для створення венчурних ІСІ. Сьогодні першочерговими завданнями на 

ринку венчурних інвестицій повинні бути: проведення постійного моніторингу у 

сфері інноваційної діяльності, посилення захисту прав інтелектуальної власності, 

забезпечення належної інформаційної підтримки венчурних інвесторів з високим 

рівнем якості та достовірності інформації, а також підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів, які створюватимуть позитивний імідж національному венчурному 

фінансуванню. 
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Алексєєв А. С., аспірант, 

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ ЯК 

НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Транспортна система завжди залишалася «кровоносною» системою 

національної економіки, і від її стану залежить розвиток економіки країни. А 

складовими транспортної системи країни є транспортні системи регіонів.

В Луганській області до 2014 року були розвинені усі види наземного та 

повітряного транспорту, а саме: автомобільний, залізничний, повітряний, 

трубопровідний. Транспортна інфраструктура забезпечувала потреби вугільної, 

металургійної, нафтопереробної, хімічної та інших галузей промисловості. 

На транспорті було зайнято 8 % промислово-виробничого персоналу області.

Мережа автомобільних шляхів становить 5,8 тис. км, із твердим покриттям 

5,6 тис. км. З них 954,7 км – державного значення, 1211 км – обласного значення, 

3470,2 км – місцевого значення. Густота автомобільних доріг в області – 209,7 км на 

1000 км. і, це менше ніж в цілому по Україні (269 км). Територією області проходять 

транзитні магістралі: М03 (Волгоград – Харків), М04 (Дебальцеве – Ростов-на-Дону), 

Луганськ – Мілєрово, Н21 (Донецьк – Луганськ – Старобільськ – Валуйки). Міський 

електротранспорт (трамвай, тролейбус) функціонує в 6 містах області: 

Сєвєродонецьку, Алчевську, Лисичанську, Антрациті, Краснодоні, Луганську 

(тролейбус). Загальна протяжність трамвайних колій – 92 км; тролейбусних – 332 км. 

Залізничний транспорт представлено Луганським та Дебальцевським відділеннями 

Донецької залізниці, Попаснянським держпідприємством по перевезенню вантажів та 

пасажирів. В області 5 локомотивних та 2 вагонних депо, 6 дистанцій колії, 52 

залізничні станції. Розгорнута довжина колій – 12067 км, під’їзних колій підприємств 

та організацій – 2320 км. Середня густота залізничних доріг – 45 км на 1000 км і, це 

більше ніж в середньому по Україні (37,6 км). Найбільші залізничні вузли: Луганськ, 

Попасна, Родакове. Основні залізничні магістралі: Луганськ – Москва, Луганськ –

Київ, Луганськ – Харків, Куп’янськ – Дебальцеве, Дебальцеве – Луганськ, 

Куп’янськ – Сватове – Луганськ. 



У місті Луганськ розташоване велике підприємство Луганський 

тепловозобудівний завод, що до початку 2014 р. випускав магістральні тепловози, 

дизельні та електропоїзди, трамваї для потреб України, Росії та Казахстану.

Авіаційний транспорт в області до 2014 р. був представлений Луганським 

державним авіапідприємством «Луганські авіалінії», обласним комунальним 

підприємством Міжнародний аеропорт «Луганськ» та Сєвєродонецьким аеропортом.

Трубопровідний транспорт представлений Лисичанським районним 

нафтопровідним управлінням (67 км) та управлінням магістральних нафтопродуктів 

(99,6 км). Територією області проходять магістральні газопроводи: Ставрополь –

Москва, «Союз»; нафтопровід Самара – Лисичанськ, Тихорецьк – Лисичанськ, 

продуктопроводи Лисичанськ – Луганськ, Луганськ – Трудова – Донецьк.

Динаміка показників вантажоперевезень протягом останніх п’яти років 

засвідчує що в цілому обсяг вантажоперевезень (відправлень вантажів), а також 

вантажооборот залишилися майже на тому самому рівні. Стосовно показника 

відправлень вантажів можна зазначити, що цей індикатор протягом 2009-2013 рр. 

знизився незначною мірою – на 1 %. Причому варто зазначити, що всередині цього 

періоду можна було спостерігати як різкий підйом (у 2011 р.), так і різкий спад (у 

2012 р.), але в результаті наприкінці п’ятиріччя у 2013 р. обсяг відправленням 

вантажу майже досяг рівня 2009 р. 

Нажаль відбувається значне скорочення обсягів перевезень як на одному так і 

на іншому виді транспорту. Так обсяг вантажних відправлень на залізничному 

транспорті за вказаний період скоротився майже на 20 %, а на автомобільному – на 

всі 56 %. Загалом, судячи з динаміки вантажоперевезень на залізничному та 

автомобільному транспорті, можна припустити, що даний показник за останні 18 

років має негативну динаміку. Частково це припущення підтверджує незначне але 

все-таки скорочення вантажоперевезень протягом останнього п’ятиріччя. Якщо у 

загальному показнику перевезеннях вантажу за останні п’ять років спостерігалось 

незначне скорочення обсягу вантажоперевезень, то нажаль у пасажирських 

перевезеннях негативна динаміка простежується значно яскравіше. Така тенденція 

простежується як в цілому, так і окремо по різновидах транспорту. Отже, пасажирські 

перевезення у Луганській області протягом 2009–2013 рр. скоротилися майже на 22 

%. Причому протягом усього аналізованого періоду спостерігалася стабільна 



негативна динаміка. Незважаючи на наявні збільшення пасажирських перевезень на 

при кінці 90-х на поч. 2000-х років на таких видах транспорту як автомобільний, 

тролейбусний, трамвайний, наприкінці першого десятиріччя XXI ст. відбивається 

значне погіршення ситуації, яка не змінилася до кінця 2013 року. 

Лідером пасажирських перевезень у Луганській області є автомобільний 

транспорт. Негативна динаміка спостерігається і за показниками пасажирообороту, 

який протягом 2009–2013 рр. скоротився на 7 %. Хоча варто зазначити, що найбільше 

зниження даного індикатора зафіксоване у 2011 році (на 26 % порівняно з 2009), 

потім його значення поступово зростало, але так і не досягло рівня 2009 року. Про 

розвиток галузі опосередковано можна судити користуючись показниками кількості

наявних підприємств у конкретній сфері економічної діяльності. Станом на 2013 р. 

підприємства транспорту та зв’язку у загальній кількості підприємств Луганської 

області складають приблизно 5,4 %. За розмірами підприємств найбільшу питому 

вагу у загальній кількості займають середні транспортні підприємства. 

Протягом останніх трьох років підприємства даної економічної сфери 

діяльності потерпають від значних збитків: протягом вказаного періоду їх розмір 

збільшився майже у 8,5 рази. Так само як і абсолютні показники, збільшується 

негативний вплив фінансового становища і у відносному вираженні: питома вага 

збитків підприємств транспорту та зв’язку збільшилася з 9 % у 2011р. до 20 % 

у 2013р.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ

Впровадження концепції стійкого розвитку в масштабах країни здійснюється 

державою через адаптацію або видозміну соціально-економічного середовища 

функціонування підприємницьких структур за допомогою визначення пріоритетів 

http://www.lugastat.lg.ua.


розвитку, встановлення правил, норм стандартів, забезпечення дотримання інтересів 

учасників ринку тощо.

У соціально-економічному середовищі ключовим є вплив держави, 

здійснюваний за допомогою факторів державної політики.

Вивченню середовища й контролю за економічною концентрацією багато в 

чому сприяють систематичні обстеження товарних ринків, які проводяться 

державними антимонопольними органами. При цьому основними критеріями вибору 

предмета для моніторингу виступають:

1. Соціально-економічна значимість продукції для задоволення потреб 

населення; 

2. Екологічна чистота продукту, його безпека для населення;

3. Прецедентна практика, при якій аналіз ринку здійснюється за фактом 

порушення антимонопольного законодавства у випадку конкретного звернення 

господарюючого суб’єкта;

4. Структуроутворюючі види продукції, найбільш значимі для конкретного 

регіону;

5. Висококонцентровані товарні ринки – предмет обов’язкового 

спостереження з боку антимонопольних органів.

Норми соціально-економічних відносини певним чином обмежують 

підприємницьку ініціативу й виробничо-господарську діяльність, ставлячи їх у 

залежність від соціально орієнтованого суспільного розвитку й необхідності 

збереження й поліпшення середовища перебування. 

Прагнення до постійного розширення, переважання на ринку, максимізації 

прибутку за рахунок зниження будь-якими способами витрат виробництва й 

підвищення реалізаційних цін було донедавна загальновизнаною основою 

підприємницької й будь-якої іншої господарської діяльності. 

Гострота соціально-економічних проблем і необхідність вироблення стратегії 

виживання змушує суспільство створювати не тільки нові концептуальні підходи, але 

й продумати структуру системи виживання і її робочих механізмів.

Відставання України в цій сфері в багатьох випадках (за багатьма товарними 

позиціями) перетворилося на серйозну перешкоду для виходу її продукції на світові 

ринки.



Одним з шляхів вирішення даної проблеми є вдосконалювання систем 

сертифікації й стандартизації продукції й послуг стало стратегічним завданням 

збільшення конкурентоспроможності української економіки. Систему міжнародних 

стандартів характеризують нормативні документи: загальносвітових неурядових 

організацій: ISO, IEC, WTO, міжнародних галузевих організацій тощо; міжнародних 

регіональних організацій, які також розробляють стандарти, наприклад, для ЄС; 

окремих держав, що розробляють національні стандарти, технічні регламенти, 

технічні умови тощо (російські ДСТ, британські національні стандарти BSI, німецькі 

стандарти DIN, французькі NF, американські ANSI та інші). Найбільш широке 

визнання у світі одержали міжнародні стандарти, розроблювані Міжнародною 

організацією зі стандартів, особливо стандарти ISO серії 9000, що встановлюють 

вимоги до якості й стали основою управління якістю продукції приблизно в 400 тис. 

систем якості приватних і державних підприємств 150 країн. Нова їхня версія ISO 

9000:2000, що набрала чинності з 15 грудня 2000 р., скоротила число стандартів і 

уточнила принципові вимоги до менеджменту якості. 

До таких вимог були віднесені: 

 орієнтація на споживача, на його поточні й майбутні запити; 

 принцип лідерства, що передбачає єдність цілей і керівництва у фірмі 

(організації); 

 залучення всього персоналу в роботу з досягнення цілей фірми 

(організації); 

 системний підхід до менеджменту для підвищення ефективності 

управління; 

 підхід до прийняття рішень на основі фактів, що передбачає 

вдосконалювання аналізу й системи інформації; 

 принцип постійного поліпшення діяльності; 

 розвиток відносин з постачальниками на основі взаємної вигоди; 

 принцип «процесного підходу». 

«Процесний підхід» можна вважати найважливішою зміною в ISO 9000. Він 

передбачає чіткі позиції стосовно «входу процесу» – організації закупівель і 

забезпеченості ресурсами, до «виходу процесу» – якості продукції (послуги), його 

відповідності запитам споживача (замовника), а також щодо взаємодії процесів у 



фірмі (організації) для передачі інформації про якість, витрати, терміни поставки з 

одного процесу на іншій і оцінки результативності кожного з них. 

Ураховувалося й одне із найгостріших сучасних протиріч - протиріччя між 

торговельною політикою й політикою стійкого розвитку економіки: той факт, що в 

торговельних відносинах країни найчастіше орієнтуються на цінові переваги тієї або 

іншої продукції й не прагнуть брати на себе тягар соціальних витрат, витрат з 

екологізації та витрат модернізації виробництва. Для розв’язання цього протиріччя 

впроваджуються міжнародні екологічні стандарти, у першу чергу стандарти ISO 

(ІСО) 14000. Стандарти цієї серії орієнтують підприємства на впровадження 

екологічного менеджменту. 

Таким чином, використання даних стандартів передбачає дотримання певних 

процедур, прийняття відповідних документів і створення системи відповідальності за 

соціально-економічний стан підприємства та його екологізацію. 

Кондратьєв М. Д., магістр,

 Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

На сучасному етапі економічного розвитку України проблема впливу 

конкурентного середовища на діяльність підприємств готельно-ресторанного 

господарства набуває все більшої актуальності, оскільки, за умов розвитку зовнішньої 

торгівлі, підсилення процесів інтеграції країни в міжнародні організації 

загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку.

Для України існує тільки один можливий шлях довгострокового стабільного 

зростання – це розширення внутрішнього ринку та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв і галузей.

Внаслідок дії різноманітних історичних, природно-географічних, економічних 

факторів, а також неоднакових темпів проведення реформ, змін у системі 

господарювання та структурі власності в регіонах України значно збільшилася 

територіальна диференціація рівня економічного розвитку і можливостей соціального 

забезпечення громадян, що призводить до суттєвих негативних наслідків. 



Нерівномірність розвитку окремих регіонів країни або районів всередині якого-

небудь регіону в окремих випадках можна здолати за допомогою туризму. Відсталі в 

економічному відношенні регіони зі слабким розвитком продуктивних сил можуть 

отримати можливість оживлення свого економічного життя завдяки 

капіталовкладенням в цілеспрямований розвиток туризму[1, с. 281].

Розвиток готельного комплексу України характеризується адаптацією 

реформованих готельних підприємств до ринкового середовища, комплексним 

вирішенням назрілих проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

ринку готельних послуг, який почав поступово підтягуватися до світових стандартів.

Критерій конкурентоспроможності – рівень продажу та стабільне місце на 

ринку. Оптимізація політики поведінки в умовах специфічного ринку України здатна 

істотно підвищити «виживаність», стабільність, тривалість конкурентних переваг і 

забезпечити подальше зростання підприємства [2, с. 53].

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства – це 

узагальнюючий якісний показник життєстійкості підприємства, який характеризує 

ефективність використання ресурсного потенціалу, здатність в існуючих умовах 

виробляти продукцію та послуги, які за ціновими і неціновими характеристиками 

більш привабливі для споживачів порівняно з конкурентами; можливість адаптування 

до динамічного навколишнього середовища і вчасно реагувати на зміни ринку. Отже, 

конкурентоспроможність продукції та послуг ресторанного господарства – це 

властивість об’єкта, що характеризує рівень задоволення ним конкретної потреби 

порівняно з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, 

рекреації, освіти в галузі ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави, 

налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом 

розвитку ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та 

жорстка конкуренція – збільшення рівня її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності.

Попит та пропозиція є основними економічними категоріями ринку, від 

співвідношення яких залежить ступінь задоволення запитів споживачів товарів і 

послуг [3]. 



В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх сервісних 

підприємств, тому що тільки послуга високої якості може бути 

конкурентоспроможною. 

Ця проблема багатогранна й має політичний, соціальний, економічний, 

науково-технічний та організаційний аспекти.

Використання різноманітних методів управління якістю забезпечує створення 

замкнутого процесу, який розпочинається з визначення потреб ринку та їх 

задоволення і включає до себе всі фази постійного удосконалення 

Конкурентоспроможність окремого підприємства ресторанного господарства 

на певному сегменті регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його 

конкурентних переваг в питаннях формування його ресурсного потенціалу, якості 

задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності 

функціонування господарчої системи, які мають місце на момент чи протягом періоду 

оцінювання.

Отже, на сьогодні існує декілька підходів до визначення сутності конкурентних 

переваг і найбільш поширеним є визначення конкурентних переваг як тих 

характеристик, споживчих властивостей товару або марки, які створюють для фірми 

певну перевагу над її безпосередніми конкурентами і її слід визначати шляхом 

порівняння найбільш суттєвих характеристик.
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АНАЛІЗ КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дослідження особливостей використання інструментів кредитно-грошового 

регулювання економіки України, аналіз механізму монетарної трансмісії та оцінка 

ефективності його здійснення є актуальністю сьогодення.

Проведений аналіз сутності та видів кредитно-грошової політики, еволюції 

поглядів, інструментів впливу та механізму реалізації показав, що під кредитно-

грошовим регулюванням економіки розуміють комплекс взаємозв’язаних заходів 

щодо управління грошовим обігом та кредитними відносинами, які здійснює держава 

через центральний банк задля досягнення поставлених цілей. Сутність даного поняття 

досліджували різні вчені протягом всього періоду розвитку економічної науки, а 

саме: Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, М. Фрідмен, М. Тугана-Барановський та М. Бунге та 

ін. [1]. Найбільш визначальними для теорії кредитно-грошового регулювання є 

погляди представників кейнсіанства та монетаризму. Перші визначають необхідність 

державного втручання та постійного контролю над грошовим ринком. Монетаристи 

висувають ідею автоматичного регулювання на основі «грошового правила», що 

виключає участь держави. Сучасні механізми регулювання банківської системи 

формуються, ґрунтуючись на поєднанні цих двох теорій.

Реалізація кредитно-грошового регулювання у будь-якій економіці 

відбувається за допомогою трансмісійного механізму. Під цим поняттям розуміють

відносини, пов’язані з передачею змін у використанні інструментів монетарної 

політики на макроекономічні змінні через складну сукупність ланцюгів проміжних 

змінних, або каналів. Ефективність функціонування останніх визначається 

результатом впливу на кінцеві цільові показники, зокрема валовий випуск. 

Аналізуючи розглянуті канали трансмісійного механізму кредитно-грошового 

регулювання можна зробити висновок, що для України характерним є обмежена 

кількість каналів: процентної ставки, валютного курсу, кредитування та очікувань. 

Окрім цих існують також канали ліквідності, зміни власного капіталу, коефіцієнта 

Тобіна та ін.



Національний банк здійснює кредитно-грошову політику за допомогою 

наступних засобів: норма обов’язкових резервів для комерційних банків, процентна 

політика, рефінансування комерційних банків, управління золотовалютними 

резервами, операції з цінними паперами, регулювання імпорту та експорту капіталу. 

Політика Національного банку нині спрямована на посилення ролі гнучких 

інструментів, зокрема операцій рефінансування та зменшення ступеня використання 

норми обов’язкового резервування. Але дослідження показало, що валовий випуск та 

грошова маса є найменш чутливими до цих інструментів. Це свідчить про дієвість 

кредитного каналу передавального механізму України, проте незначний ступінь його 

використання. Аналізуючи вплив облікової ставки на грошову масу, останній був 

визначений як статистично незначущий. Це пояснюється тим, що кредити НБУ не є 

основним джерелом кредитних ресурсів банків України. Тому роль процентного 

каналу в монетарному трансмісійному механізмі є незначною. На сьогодні 

спостерігається тенденція зростання обсягів операцій купівлі-продажу державних 

цінних паперів, проте дієвість даного інструменту кредитно-грошової політики 

стримується слабким станом розвитку фондового ринку. Обсяги золотовалютних 

резервів нині активно використовуються Національним банком для утримання 

валютного курсу, що призводить до зниження їх до критичного рівня. Саме цей 

інструмент показав найбільший вплив на грошову масу та ВВП. Результати 

дослідження приводять до висновку, що основним каналом механізму монетарної 

трансмісії України є канал валютного курсу, а основним засобом впливу на 

пропозицію грошей – валютні інтервенції.

Оцінка ефективності кредитно-грошового регулювання вітчизняної економіки 

була проведена на основі порівняння фактичних і цільових значень індексу 

споживчих цін, темпу зростання грошової маси та обмінного курсу за 2002-2014 рр. 

Майже впродовж всього досліджуваного періоду фактичні значення індексу 

споживчих цін та темпу зростання грошової маси відхилялись від прогнозних. Це 

свідчить про низький рівень прогнозування показника, з одного боку, а з іншого – про 

низьку ефективність кредитно-грошових інструментів, що не дає змоги вивести 

монетарну динаміку на прогнозований рівень. 

Аналіз міжнародного досвіду вдосконалення монетарної політики та 

застосування його в Україні показав, що основним напрямом вдосконалення 



кредитно-грошової політики є зміна її режиму на більш ефективний [2]. Практично 

кожен з чотирьох розглянутих режимів – таргетування обмінного курсу, грошової 

маси, інфляції та стратегія без явного номінального якоря - мав успішні та невдалі 

спроби застосування в різних країнах світу. Але міжнародний досвід використання 

режиму таргетування інфляції підтверджує його ефективність, оскільки жодна з країн, 

що запровадили цю стратегію, не відмовилася від неї. В цих країнах на сьогодні 

макроекономічна ситуація характеризується сталим економічним зростанням, 

меншою вразливістю до зовнішніх шоків, низькою та стабільною інфляцією, рівень 

якої не перевищив цільові значення в кризовий період.

Основним напрямом вдосконалення кредитно-грошової політики України, 

ґрунтуючись на досвіді інших країн, визначають [3] поетапний перехід від режиму 

таргетування обмінного курсу до режиму таргетування інфляції. На сьогодні Україна 

здійснила перші кроки в реалізації цієї стратегії. Поточний режим монетарної 

політики доцільно визначити як «перехідний», що характеризується наявністю 

формальних ознак інфляційного таргетування та одночасною орієнтацією на 

забезпечення стабільності валютного курсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Туризм на початку XXI ст. характеризується як один з видів економічної 

діяльності, що швидко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами 

зростання доходів таких галузей промисловості, як нафтовидобування та 



автомобілебудування. За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), питома 

вага туризму у створенні валового національного продукту (ВНП) країн світу у 

2016 р. сягне 11–12 % [1]. У сучасному світі туризм належить до найпотужніших і 

найдинамічніших галузей економіки та регіонального розвитку. Це стосується не 

тільки країн, де туризм становить основу господарської діяльності, а й 

найрозвиненіших індустріальних держав світу – США, Великої Британії, Франції, 

Італії, Іспанії. Мексики, Китаю. За даними Всесвітньої туристичної організації, 

щорічно подорожує більше 800 млн. осіб. Примітним є те, що більш ніж в 40 країнах 

світу туризм є основним джерелом надходжень до національного бюджету, а в 70 –

однією з трьох статей. Наприклад, в Іспанії 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 %. На фоні бурхливого розвитку 

світового туризму закономірно постає питання про роль України на світовому ринку 

туристичних послуг [2].

Щодо України, аналіз даних показує, що протягом 2012–2014 року 

простежується зростання кількості підприємств туристичної індустрії України. Якщо 

кількість туроператорів (юридичних осіб) у 2012 році в Україні становила 877 

одиниць, то у 2014 році їх кількість зросла до 945 одиниць. Кількість турагентів 

(юридичних осіб) у 2012 році в Україні становила 1471 одиниць, то у 2014 році їх 

кількість зросла до рівня 1794 одиниці. Така ж тенденція до зростання простежується 

по кількістю турагентів (фізичних осіб) в Україні. Їх кількість у 2012 році становила 

2041 одиницю, то у 2014 році зросла до рівня 2490 одиниць [3].

Проте, ситуація, що склалась в туристичному господарстві України практично 

неконкурентоспроможна на світовому ринку: слабка матеріально-технічна база, яка 

потребує реконструкції або нового будівництва привабливих для туристів об’єктів,

низький рівень сервісу, відсутність необхідної індустрії розваг, поганий стан пам’яток 

історії та культури, екологічні проблеми і т.п.

Пожвавлення розвитку туризму України та подолання негативних тенденції 

можливе шляхом впровадження нововведень. Активізація використання 

інноваційного чинника призведе до створення конкурентоспроможної туристичної 

індустрії країни.



Інноваційний процес – комплексний процес створення, поширення та 

використання нового практичного засобу (нововведення) для нової або для 

поліпшення задоволення уже відомої потреби людей; водночас це процес пов’язаних 

із запровадженням нововведення змін у тому соціальному й речовому середовищі, де 

здійснюється його життєвий цикл [5].

На інноваційні процеси в туристичній галузі України впливають такі фактори, 

як:

 нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій;

 економічна і політична ситуація в країнах світу;

 інноваційї міжнародних організацій, правила економічних 

взаємовідносин, нові форми співпраці, рішення, прийняті міжнародними та 

регіональними туристичними організаціями, нові знання про туристичні ресурси в 

різних куточках світу;

 державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні 

принципи функціонування туристичних підприємств, розробка державних концепцій 

розвитку туризму, прийняття нових нормативно – правових актів по соціально –

економічним питанням;

 зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових туристичних 

маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам туристів, зміна 

структури попиту, поява нових вимог до якості туристичного продукту зі сторони 

споживача;

 впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які тісно 

пов’язані з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі заклади, 

засоби зв’язку та ін);

 прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за 

виживання;

 неочікувані події: екологічні та техногенні катастрофи, терористичні 

акти та ін. [4].

Дослідження інноваційних процесів в туристичній індустрії України 

показують, що туризм активно використовує такі види інновацій [4]:



 організаційно-управлінські, які пов’язані з розвитком підприємництва і 

туристичного бізнесу в системі та структурі управління (нові форми організаційно-

управлінської діяльності);

 продуктові, що спрямовані на створення нових або поліпшенні існуючих 

турпродуктів (розробка нового туру, нового екскурсійного маршруту, нового напряму 

подорожей (наприклад, тури в Антарктиду);

 маркетингові, які дозволяють задовольнити потреби цільових 

споживачів, або привабити нових клієнтів (нові концепції сервісу, удосконалення 

транспортних, готельних та інших послуг, нові канали зв’язку з клієнтами, нові 

системи розподілу, освоєння нових ринків);

 технічні, що виготовлені іншими галузями (впровадження провідних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, наприклад, системи клімат-

контролю в готелях, електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп’ютерні 

системи управління та обліку).

Проте в Україні відсутні сприятливі умови для ефективного здійснення 

інновацій. На шляху їх масової реалізації постають перешкоди фінансового, 

правового та політичного характеру. Процеси створення нових інноваційних 

структур, які здатні реалізувати цілком комерційні проекти, мають стихійний 

характер.

Таким чином, ми визначили найістотніші проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності у сфері туризму в Україні: недостатній рівень фінансування туристичної 

галузі, невідповідність стану туристичної інфраструктури міжнародним стандартам, 

слабкий зв’язок пов’язаних та підтримуючих галузей із туристичною. Тому вже не 

існує сумнівів щодо необхідності переходу туристично-рекреаційної індустрії 

України на інноваційну модель економічного розвитку. Саме інноваційні зрушення на 

сучасному етапі розвитку галузі здатні забезпечити ії конкурентоспроможність, 

підвищити якість послуг, забезпечити високі показники економічного росту.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

РЕГІОНІВ

Внаслідок різноманітності методів впливу держави на розвиток трудових 

ресурсів регіону завжди виникає проблема вибору того чи іншого методу або 

ефективної їх комбінації. Для великих систем, до яких належать і економічні системи, 

цей вибір завжди здійснюється в умовах неповноти інформації. Провідні економічні 

теорії по-різному оцінюють цей факт. Неокласики тривалий час вважали неповноту 

інформації непорозумінням, але на даний момент вже не можуть її ігнорувати.

Для інституціоналізму неповнота та недосконалість інформації (асиметричність 

інформації) – передумова аналізу, фундаментальний принцип. Згідно з 

інституціональною концепцією обмеженої раціональності, індивід фізично не здатний 

переробити кількість інформації, що необхідна для прийняття рішень, максимізуючи 

корисність як глобальний критерій. Більш наближені до реальності концепції 

локальної максимізації на основі принципу задоволення потреб і процедурної 

раціональності, згідно з якою необхідно слідувати певній процедурі прийняття 

рішень.

Обмежена раціональність – це концепція прийняття рішень звичайною 

людиною в звичайних обставинах при неповноті інформації. Вона виступає 
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краєвничим каменем інституціоналізму, на відміну від неокласики, яка базується на 

передумові абсолютної економічної раціональності людини. Згідно з концепцією 

обмеженої раціональності, інститути створюються для зменшення зусиль людини по 

обробці інформації (і тим самим – для зниження трансакційних витрат) [1].

Засоби економіко-математичного моделювання покликані та здатні зменшити 

неповноту інформації при прийнятті економічних управлінських рішень шляхом 

обробки даних, спрямованої на отримання більш стислої та цінної інформації, а також 

шляхом удосконалення власне процедури прийняття рішень.

Регіональний ринок праці як об’єкт моделювання є складною багатомірною 

системою, для дослідження якої доцільно використовувати відповідні багатомірні 

моделі. В арсеналі багатомірного статистичного аналізу широкий спектр 

різноманітних методів: кореляційний, дисперсійний, ковариаційний, спектральний 

аналіз, модель факторного аналізу, методи статистичного аналізу некількісних 

(рангових і номінальних) ознак, методи кластерного аналізу, неметричне шкалювання 

тощо.

Аналіз показує, що наявна практика аналізу та діагностики стану та розвитку 

регіональних трудових ресурсів, пов’язана з досить обмеженою інформаційною 

базою. Незважаючи на велике різноманіття статистичних показників щодо цієї сфери, 

інтегральна оцінка базується не більше, як на двох з них. В методиках країн 

Центральної Європи враховується рівень безробіття та навантаження на одне 

вакантне місце. В Україні враховується рівень зареєстрованого безробіття та 

чисельність безробітних, що перебувають на обліку в службі зайнятості впродовж 

року.

Розглядаючи трудові ресурси як систему, що розвивається, слід виходити із 

діалектичного положення єдності її сталої та рухомої сторін. Мобільність, гнучкість 

системи є умовою її подальшої сталості, а сталість – результатом мобільності. У 

сталому стані система накопичує внутрішні протиріччя, пов’язані як з дією зовнішніх 

змінних факторів, так і з процесами зношення або «стомленості» внутрішніх 

елементів.

Підбір не випадкових показників, які, хоча і вагомі, але концептуально не 

пов’язані, а таких, що дозволяють визначити певну фазу системи (сталість або 

зрушення) чи наближення до неї, дозволять сформувати більш ефективну систему 



підтримки прийняття рішень щодо трудових ресурсів регіону. Упереджені і 

відповідні заходи регіональної політики у цьому випадку можуть служити певними 

економічними та соціальними амортизаторами при хвильоподібному розвитку 

системи трудових ресурсів регіону.

На даний час для діагностування конкурентоспроможності підприємств 

широко використовується бенчмаркінг бізнес-процесів – метод, за яким 

порівнюються характеристики певного об’єкту і кращого, еталонного. Причому, 

сутність бенчмаркінгу розглядається з двох позицій:

 як процес порівняння показників діяльності даного підприємства з 

відповідними показниками підприємств, що є лідерами у галузі;

 як процес вивчення успішного досвіду інших підприємств та 

запровадження його в діяльності власного бізнесу [2].

Впровадження своєрідного бенчмаркінгу щодо розвитку трудових ресурсів 

регіону передбачає удосконалення існуючих моделей оцінки його стану та розвитку з 

метою покращення державної та регіональної політики зайнятості.

Запропонована концепція оцінювання поточного стану та потенціалу розвитку 

трудових ресурсів регіону заснована на синергетичному підході у контексті взаємодії 

потенційного та актуального в процесі розвитку. Виходячи з цього, у складі системи 

показників комплексної оцінки трудових ресурсів регіону виділено дві групи: перша 

відповідає інформації негативного зворотного зв’язку і характеризує актуальний 

поточний стан трудових ресурсів регіону; друга група відповідає інформації 

позитивного зворотного зв’язку і характеризує потенціал розвитку трудових ресурсів 

регіону.

В основу моделі оцінювання регіональних систем трудових ресурсів покладено 

метод цільового програмування, який передбачає наявність інформації щодо 

«ідеального» або «антиідеального» об’єкту. За функцію ранжування 

використовується відстань між поточним та «ідеальним» або «антиідеальним» 

об’єктами у вигляді певної метрики багатокритеріального простору.

У залежності від оцінок трудових ресурсів регіонів, можливо впровадження 

диференційованих конкретних заходів регіональної політики щодо соціально-

трудової сфери.
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НАСЛІДКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Економічне зростання сучасного суспільства нерозривно пов’язане із 

запобіганням різноманітним загрозам, особливо під час становлення абсолютно нової 

економічної системи, її реорганізації.

Спочатку виділимо функції економічної злочинності задля кращого розуміння 

ситуації в цілому:

1. Підтримання офіційної економіки «на плаву» під час криз шляхом 

вливання значних злочинно здобутих та легалізованих коштів.

2. Вважається, що тіньову економіку слід розглядати, як позитивне явище: 

«економічне мастило» – тобто створюється гнучкий резерв для ділової активності і 

суб’єкти господарювання можуть здійснювати діяльність у межах офіційної та 

неофіційної економіки; соціальний амортизатор – приватні домогосподарства 

змінюють в межах тіньової економіки пропозицію праці і попит на товари, тому 

соціальні витрати стабілізаційної політики не настільки відчутні для держави; 

вбудований стабілізатор – неофіційні доходи від тіньової економіки та корупції 

частково використовуються для купівлі товарів в офіційній економіці. 

3. Перерозподіл матеріальних ресурсів, капіталів та інтелектуальної 

власності. Доходи, отримувані шляхом вчинення економічних злочинів, певним 

чином сприяють нівелюванню значної соціальної нерівності, викликаної економічною 

диференціацією прошарків населення, слугуючи засобом перерозподілу матеріальних 

благ та зниження соціальної напруженості.

4. Задоволення суспільних потреб. Незаконне виробництво, обмін та 

розподіл можуть забезпечувати попит на товари та послуги, які легально заборонені 

або гостро дефіцитні.



5. Задоволення корпоративних потреб. Злочинна економічна діяльність 

дозволяє «оптимізувати» чистий дохід підприємства та підвищити рентабельність 

кримінального бізнесу у випадку обтяжливості податкового тиску та проходження 

офіційних забюрократизованих процедур; створює можливості для позасудового 

вирішення конфліктів та зобов’язань виконання договорів.

6. Соціалізація, підміна соціальних функцій держави та громадянського 

суспільства. В умовах деперсоніфікаці суспільних відносин, за якої успішність 

вимірюється рівнем матеріальної забезпеченості, участь у активній кримінально 

підприємницькій діяльності дозволяє набути соціального статусу у середовищі

білокомірцевих злочинців, які, до речі, не є носіями кримінальної субкультури, 

вважають себе «пристосуванцями» до сучасних несприятливих умов ведення бізнесу, 

що вказує на наявність професійних деформацій. 

7. Індикатор застарілості деяких норм регулювання та здійснення 

економічної діяльності. Економічна злочинність ніколи не буває ізольованою. Під час 

стабілізації або сталого розвитку підприємництва, тіньові та злочинні прояви у сфері 

економіки «паразитують» на легальній інфраструктурі економіки. Послаблення або 

загострення протиріч в економічній системі, невідповідність економіко-правових 

норм економічним умовам здійснення підприємницької діяльності часто є 

детермінантами економічних злочинів. Таким чином економічна злочинна діяльність 

стимулює суспільство до реформ, а в результаті зволікання заміщає неефективні 

інститути національної економіки.

8. Кримінальні економічні відносини служать «мостом» між іншими 

видами злочинної діяльності та офіційною економікою, що реалізується, зокрема в 

«обслуговуванні» відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Деструктивний вплив кримінально тіньової сфери на економіку проявляється в 

двох моментах.

По-перше, у відсутності корисного для суспільства виробничого характеру, 

економічні відносини спрямовані на вилучення на власну користь частки продукту, 

що був вироблений у відкритій економіці. «Брудні» гроші небезпечні через те, що 

вони антисоціальні.

По-друге, у домінуванні виключно корисного характеру всіх видів нелегальної 

економічної діяльності, тобто спрямовання на отримання кримінального доходу та 



приховування його злочинного походження. Кримінальний бізнес породжує свою 

якість грошей – «брудні» гроші. Ціна цього бруду – у ціні її відмивання, у можливості 

легалізації кримінальних доходів.

За міжнародною організацією ФАТФ, можемо надати такі приклади наслідків 

відмивання грошей:

 збиток для жертв і доходи для злочинця; 

 приховування податків від держави;посилення диспропорції в розподілі 

податкового тягаря та соціальної диференціації;

 протидія укріплення системи регулювання і законодавства;розширення і 

поступова легалізація діяльності кримінального сектора;

 підрив стабільності фінансових ринків великими об’ємами капіталу в 

операції по відмиванню брудних грошей;ріст політичного впливу кримінальних 

структур;

 стимулювання розвитку корупції в державному секторі і правопорушенні 

у фінансовій системі;більш високий прилив капіталу;

 порушення структури споживання;зміни у сфері прямих іноземних 

інвестицій; диспропорція у структурі вкладів і заощаджень; 

 штучне підвищення цін; спотворення економічної статистики; велика 

доступність кредитів та інші наслідки.

Задля ширшого розуміння і кращих результатів боротьби із економічними, 

предикатними злочинами держава та її громадяни повинні знати на що нарікають 

себе якщо не припиняти дії злочинних організацій. Вивчення наслідків таких злочинів 

є не що інше як можливість захисту та укріплення незахищених структур від 

протиправних діянь. Також, це дає можливість фахівцям визначити наскільки 

потужна, вільна економіка держави та її рівень легальності. Дані наслідки можна 

назвати майбутніми причинами тих чи інших послідуючих деструктивних дій в 

державі, які потрібно уникнути чи усунути.
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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЗМІНИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ

Якщо прапор, гімн і герб  символи державного суверенітету, то національні 

гроші  його серцевина, суть цього суверенітету. Існує думка, що кожен народ має той 

уряд, який він заслуговує. Так, напевно, можна сказати і про «гроші» як явище. Вони є 

тим, що із себе уявляє ціннісні орієнтири для суспільства. Своєю гординею та 

жадібністю, проголошуючи головною цінністю гроші, народ себе духовно поневолив, не 

дивлячись на наявність зовнішньої свободи, яка була лише покривалом, що скривало 

внутрішнє рабство. А внутрішнє, духовне поневолення знаходить своє зовнішнє, фізичне 

вираження у зовнішньому рабстві.

Колосальний рівень маніпуляцій культурними, науковими, технічними 

засобами утвореної фінансової цивілізації над людською свідомістю замінив духовне

на грошове, став лише інструментом маніпуляції свідомістю на догоду фінансових і

політичних інтересів конкретних еліт. Більш того в сучасному західному світі

висміюють вищі досягнення людського духу, як архаїку і дикість, реформують релігії

і культи на потребу нерозумних та похітливих, що жадають лише хліба і видовищ. 

Все це призвело до того, що для людства привид золотого тельця з новою силою

закріпився на п’єдесталі матеріального і одночасно сатанинського «божества». Все 

було зроблено для того, що б людство деградувало до форми «суспільства 

споживання» та продовжувало своє падіння, намагаючись вже підмінити гуманізм на 

трансгуманізм.

Ще з дев’яностих років минулого сторіччя, взявши курс на впровадження

доктрини Вашингтонського консенсусу, розробленої з метою адаптації національних

систем регулювання економіки до потреб глобального капіталу, ми неминуче стали

для нього донором, перетворившись у сировинну периферію і втративши велику 

частину науково-виробничого потенціалу. Національному банку України різними 

інструментами грошово-кредитної політики вдалося повністю «прив’язати» гривню



до долара, що пригноблює економічний розвиток країни та тримає її у стані 

перманентної кризи.

Нас багато часу запевняли, що ЄДИНИМ засобом, здатним рухати прогрес

сьогодні, це максимально вільні банківські кредитні капітали, зовнішні іноземні 

запозичення й інвестиції. Приватний кредит та позичковий процент є ЄДИНИМ 

ефективним засобом для сучасної вітчизняної економіки. Але ж це далеко не так.

Існує ряд підходів до створення грошей, альтернативних незабезпеченим і 

кредитним грошам. Причому усіх їх об’єднує розуміння існування духовної та 

соціальної природи грошей, що можна трактувати як форми матеріалізації стану 

духовного здоров’я та соціальних диспропорцій в суспільстві. Зрозуміти це і провести 

відповідні реформи грошових відносин, значить мати вагомі передумови до переходу 

від хрематистики, що отримала свого широкого розповсюдження у західному світі та 

у нас в країні, до справжньої економіки, якою її ще хотів бачити Аристотель. Але це 

не може бути здійснено без духовного покаяння нашого народу, без його духовного 

оздоровлення, без того, щоб духовні та моральні цінності стали національною ідеєю. 

Тільки тоді економіка зможе розвиватися у відповідності з духовними законами та 

стати моральною. Щоб економіка змінилася на краще, змінитися на краще повинні, 

насамперед, самі люди.

Серед відомих особистостей, які розглядали гроші через призму не лише 

матеріального, нам хотілося б виділити таких мислителів кінця ХІХ – початку ХХ

століття як американського політ економа і публіциста Генрі Джорджа [1], 

американського промисловця Генрі Форда [2], німецького підприємця

Сільвіо Гезеля [3] і звичайно ж великого російського економіста Сергія Федоровича

Шарапова [4].

У нас є все необхідне і достатнє для економічного відродження: природні 

ресурси, виробничі потужності, люди (які ще не до кінця втратили свої трудові

навички), транспортна мережа, споживачі. Все це за допомогою нових, не

лихварських грошей і відповідної фінансової системи і потрібно з’єднатися в одне 

ціле. Але цьому також заважає наша загальна прихильність до економічного

лібералізму, який ретельно культивується світовою фінансовою олігархією з метою 

«наукового» виправдання використання позичкового процента, монопольного права



світової фінансової олігархії, яка управляє Федеративною резервною системою, бути

центром емісії світової валюти – долара США.

Під контролем наднаціонального валютного регулятора – Міжнародного 

валютного фонду та інших міжнародних об’єднань в світовій економіці діє 

неоколоніальна система фінансових відношень, заснована на нерівноцінному обмінні 

факторів виробництва та фактичному надані країнам Заходу фінансової допомоги, 

утворенні для певних країни боргових ям з подальшою експропріацією їхніх реальних 

національних багатств «фінансовими стерв’ятниками», перекиданням внутрішньої 

інфляції країн «золотого мільярда» на периферію глобального світу тощо. І чим раніше

кожна із пригнічених країн вийде з існуючої «фінансової піраміди», тим меншими

будуть втрати: не лише фінансові, а перш за все людські. 

Аналіз наведених нами праць дозволяє сформулювати низку висновків відносно 

сутності та функцій грошей, що набуває особливої значущості для нашого суспільства на 

тлі процесів докорінної трансформації, метою якої має стати кардинальна зміна діючої 

економічної системи як сукупності усіх економічних процесів, що відбуваються в 

суспільстві на основі діючих у ньому майнових відносин, організаційних форм, 

ідеологічних орієнтирів. Гроші для економічної системи виступають своєрідним 

інформаційним кодом, який через надання їм того чи іншого набору функцій управляє 

суспільними взаєминами, що знаходить своє відображення у формуванні різних за своїм 

змістом моделей економічної системи. 

Функції грошей можна класифікувати за трьома видами: духовна, соціальна та 

економічна функція. Духовна функція засновується на протиставленні духовних 

вимірів матеріальним аспектам буття та вдосконаленні людської особистості 

відповідно до абсолютних вічних цінностей. Відповідно із цією функцією буття 

людини можна поділити на два типи: «вищий», для якого гроші втрачають своє 

значення, і «нижчий», пов’язаний з монетарними моделями свідомості та поведінки. 

Соціальна функція полягає у повному розкритті трудового потенціалу людини та 

суспільства, уможливлює вільний вибір людини, робить її суб’єктом багатьох сфер 

суспільного життя, слугує засобом її зв’язку з вибором та досягненням соціальних 

цінностей, які існують у сучасному соціумі (наявність вільного часу, медичне 

обслуговування, розвиток та виховання дітей, гідні умови праці і навчання, 

спілкування, забезпечення відпочинку, розвиток фізичної культури та спорту тощо). 



Економічна функція грошей складається з наступних складових: міра вартості –

забезпечення вираження та вимірювання вартості товарів, засіб обігу – забезпечення 

обміну товарів та їх обігу; засіб платежу – погашення різноманітних боргових 

зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі 

суспільного відтворення. Гроші як засіб нагромадження, не може відноситися до 

переліку функцій грошей, про що свідчать проведені нами дослідження. Здійснення 

обслуговування нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі 

розширеного відтворення можна реалізувати за умов застосування вільних грошей 

Гезеля чи абсолютних грошей Шарапова, або їх певної комбінації. 

Література:

1. Генри Джордж. Прогресс и бедность : исследование причины 

промышленных застоев и бедности, растущей вместе с ростом богатства... Средство 

избавления; пер. с англ. С. Д. Николаева. San Francisco, 1879 ; Санкт-

Петербург, 1896. [Електронний ресурс] : Ex Libris. – Режим доступа : http://land-

question.narod.ru/pp/pp_sod.html.

2. Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. [Електронний ресурс]: 

E-reading. – Режим доступа: http://www.e-reading.link/book.php?book=60405.

3. Сильвио Гезель. Естественный экономический порядок. [Електронний 

ресурс]: E-reading. – Режим доступа: http://www.e-reading.link/book.php?book=142188.

4. Шарапов С. Ф. Избранное / С. Ф. Шарапов ; сост., автор вступ. ст., коммент. 

А. В. Репников. – М. : Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 744с.

Коваленко О. В.,

кандидат економічних наук, доцент, 

Національний авіаційний університет

Київ Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В 

МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Розглядаючи особливості фіксації пріоритетів маркетингової стратегії 

інноваційного розвитку авіаційної галузі держави в умовах глобалізації української 

економіки й виділивши можливості вдосконалювання технологій управління 

http://www.e-reading.link/book.php?book=60405.
http://www.e-reading.link/book.php?book=142188.


маркетинго-інноваційними процесами в економіці, вважаємо за доцільне 

сформулювати рекомендації щодо підтримки авіаційної галузі української економіки, 

оскільки як показав аналіз дослідження саме авіаційна галузь є головним джерелом 

ресурсної складової ефективного розвитку маркетинго-інноваційної діяльність

держави й оптимізації національної маркетинго-інноваційної системи України.

Економіка розвинених країн усе більше орієнтована на інновації й формує таку 

систему взаємин між наукою, промисловістю й суспільством, при якій інновації є 

основою розвитку промисловості й суспільства, а ті, у свою чергу, стимулюють 

розвиток інновацій і визначають їх напрямки й тим самим багато в чому й 

найважливіші напрямки наукової діяльності [1, с. 2].

Наявна ситуація в інноваційній сфері України є наслідком впливу ряду 

об’єктивних і суб’єктивних негативних факторів, що перешкоджають розвитку 

інноваційних процесів в економіці.

Основним з них є відсутність науково-методологічної бази формування 

національної маркетинго-інноваційної системи України. 

При цьому державними структурами інноваційного розвитку економіки, 

відповідальними за розвиток маркетинго-інноваційної діяльністі в країні, не 

використовувалися повною мірою можливості українських учених і фахівців для 

проведення необхідних досліджень. У той же час численні роботи з оцінки науково -

технологічного потенціалу України проводяться закордонними експертами, які дають 

свої висновки й рекомендації українському Уряду виходячи зі свого розуміння місця 

України у світовій економіці.

У цілому відсутність наукового забезпечення маркетинго-інноваційної 

діяльністі не дозволила сформувати цілісну державну маркетингову стратегію 

інноваційного розвитку авіаційної галузі навіть на концептуальному рівні. 

Розроблювальні різними, у тому числі державними, структурами підходи до 

вирішення цієї проблеми, як правило, не носять системного характеру, а в ряді 

випадків не розглядають науковий і освітній потенціал країни як основу для побудови 

економіки, заснованої на знаннях. Результатом усього цього є неадекватна державна 

підтримка науково-технологічного й освітнього комплексу, що, в остаточному 

підсумку, не дозволяє вирішувати завдання переходу економіки на інноваційний 

шлях розвитку й підвищувати ефективність розвитку маркетинго-



інноваційноїдіяльністі держави й оптимізації національної маркетинго-інноваційної 

системи України [3].

Стратегія інтеграції в глобальні інноваційні ланцюжки в більшій, ніж інші 

варіанти, ступені задовольняє вимогам, пропонованою більшістю із прийнятих 

критеріїв. Вони не обмежується локальною ділянкою інноваційної сфери, у принципі 

охоплюючи будь-яку їх частину; вони підсилює зв’язок національної маркетинго-

інноваційної системиіз глобальною й здатна повністю виконати вимоги другого 

пункту відносно інноваційного світового середовища; вони працює там, де в нас є, 

конкурентоспроможний заділ, досвід, кадри. Досвід подібного співробітництва теж 

тією чи іншою мірою є присутнім, стратегія вільно вписується в схему здійснюваної 

сьогодні науково-технічної політики, та й тимчасових рамок у нього, по суті справи, 

немає [4, с. 5].

Що фактично передбачаються цієї стратегією процеси вже мають місце, вони 

здійснюються в ході нормального функціонування науково-технічної сфери України, 

хоча як "стратегія" не афішуються. Мова, стало бути, може йти про інтенсифікацію 

цих процесів, активізації пошуку «точок дотику», розширенні рекламної діяльності, 

організації консультативної і юридичної допомоги авіаційної галузі України, що 

інтегрується в глобальні інноваційні ланцюжки.

Отже, стратегія інтеграції в транснаціональні ланцюжки, яка включала б до 

свого складу ефективний комплекс заходів, що забезпечують "акліматизацію" 

авіаційної галузі України, представляється авторові найбільш прийнятною при 

вирішення питань підтримки авіаційної галузі України для забезпечення умов 

ефективного розвитку маркетинго-інноваційної діяльністі держави й підвищення 

якості національної маркетинго-інноваційної системи. А щоб підсилити 

«акліматизаційну» складову (частина інновацій буде йти в кожному разі), автор 

рекомендує поєднувати стратегію інтеграції - зі створенням кластера інноваційних 

конкурентоспроможних технологій в авіаційному секторі української економіки.
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Туризм сьогодні є одним із провідних видів підприємництва і динамічних 

галузей економіки та за швидкі темпи його визнано економічним феноменом століття. 

У багатьох країнах туризм відіграє важливу роль у формуванні валового 

внутрішнього продукту, активізації зовнішньо – торговельного балансу, створення 

додаткових робочих місць й забезпечення зайнятості населення. Підкреслює значний 

вплив таких ключових галузей, як транспорт і зв’язок, будівництво в сільському 

господарстві, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто є своєрідним 

стабілізатором соціально – економічного розвитку.

Глобальність туристичної діяльності з рекреаційними, діловими, культурними, 

релігійними та оздоровчими цілями справляє потужний і неоднозначний вплив на 

довкілля, економіку і суспільство країн, задіяних в туристичному процесі, їх народи, а 

також на міжнародні відносини й торгівлю, обумовлюючи необхідність міжнародного 

регулювання на основі принципів відповідального, стійкого та загальнодоступного 

туризму, зафіксованих в Глобальному Етичному Кодексі Туризму (Сантьяго, Чилі, 

1.10.1999 р.) 



Індустрія туризму, розвиваючись в умовах глобалізації у середовищі, 

сприятливому для ринкової економіки, приватного підприємництва та вільної 

торгівлі, набуває глобальних рис галузі світового господарства, позитивно впливає на 

зростання добробуту та зайнятості. Подальший її розвиток потребує активізації 

досліджень традиційних та нових сегментів туристичного ринку, споживчих переваг, 

інформаційних технологій та управлінських методик. Саме цей шлях сприяє 

підвищенню якості тур продукту, а високі стандарти якості є важливим критерієм 

мотиваційних уподобань і вибору тур продукту споживачем. 

Перебудовуючи свою економіку на ринкових засадах, Україна включається у 

світовий туристичний процес.

Основою індустрії туризму, незважаючи на вплив глобалізаційних тенденцій, 

залишається мале та середнє підприємництво, яке діє на основі зростаючої 

конкуренції, завдяки чому розвивається ринок туристичних послуг, який 

характеризується урізноманітненням пропозиції тур продукту як за рахунок 

впровадження нових видів послуг і форм обслуговування, так і за рахунок 

територіального розширення, формування нових туристських центрів, районів та 

курортних зон. Тому питання геопросторової організації туризму пов’язані в усіма 

аспектами його функціонування і набувають непересічної актуальності.

Включення в світовий туристський процес, розбудова індустрії туризму та 

діяльність суб’єктів туристичного ринку потребують наукового обґрунтування 

напрямків розвитку на основі узагальнення світових тенденцій та їх конкретно-

наукового осмислення задля забезпечення відповідального, доступного та сталого 

національного туризму.

Національний ринок туристичних послуг є ключовим в суспільно-

географічному дослідженні туризму, що визначається його зовнішніми та 

внутрішніми функціями. Саме розвиток внутрішнього ринку забезпечує виконання 

зовнішньої функції, визначає спеціалізацію та участь в світовому туристичному 

процесі. Тому методика дослідження національного туристичного ринку повинна 

відтворювати всю складність та багатоаспектність його функціонування як в сфері 

міжнародного, так і внутрішнього туризму. 

Дослідження зовнішньої функції національного ринку туристичних послуг 

передбачає оцінку його макроположення як суб’єкта світового туристичного ринку по 



відношенню до інших суб’єктів, та мезоположення – по відношенню до суб’єктів 

макрорегіонального ринку чи субринку.

Складовою такого аналізу є дослідження туристичного ринку країни-партнера. 

Вивчення туристичного ринку країни-партнера провадиться з метою інтенсифікації 

двосторонніх відносин в галузі туризму.

Виконання країною певних функцій в світовому туристичному процесі 

залежить від рівня розвитку національної індустрії туризму, яка здатна задовольнити 

як потреби вітчизняного, так і зарубіжного туриста завдяки створенню 

конкурентоздатного туристичного продукту. Створення такого тур продукту повинно 

базуватися не тільки на загальних цінностях, а й спиратися на соціально-економічний 

і соціокультурний потенціал країни, здатний створити потужну індустрію туризму. 

Тобто, саме внутрішнє середовище економічної діяльності індустрії туризму 

забезпечує її конкурентні позиції на світовому та макрорегіональному туристичних 

ринках. Тому в методиці дослідження національного ринку туристичних послуг так 

багато уваги приділяється оцінці середовища ринкової діяльності, бо визначення 

чинників і міри їх впливу дозволяє створити динамічні факторні моделі 

прогнозування ринкової ситуації та кон’юнктури на ринках вищого рівня, що робить 

дослідження об’єктивним і конструктивним. 

Методика дослідження внутрішнього ринку туристичних послуг ґрунтується на 

сполученні методів галузевого та територіального аналізу і має за мету визначення 

національної туристичної політики.

Державне регулювання туристичної сфери має за мету таку організацію 

туристичної діяльності, яка б сприяла: 

 зростанню національного прибутку за рахунок туризму і розвитку 

національної індустрії туризму; 

 розширенню сфери туристичної діяльності задля урізноманітнення тур 

продукту, в тому числі шляхом залучення нових ресурсів і територій, водночас 

підтримуючи стійкий розвиток національного туризму;

 задоволенню потреб населення в послугах туризму в необхідній 

кількості, обсязі та якості і т.д. 



Тобто, мета державної туристичної політики полягає в сполученні державних 

та бізнесових інтересів в задоволенні туристичних потреб населення і спрямована на 

розвиток ринку туристичних послуг. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Розробка імені компанії має на увазі комплексний підхід, оскільки нейминг – це 

не лише креативний процес: нова назва також повинна пройти через ряд 

маркетингових і юридичних фільтрів. Унікальне ім’я – головний вербальний актив 

бренду, найбільш коротке і очевидне вираження його ідеї, що включає ключові 

характеристики продукту, послуги або компанії. Найбільша кількість контактів з 

брендом доводиться на його ім’я: воно є присутнім в усіх комунікаціях. Головне 

завдання, яке вирішує нейминг, – чітка диференціація: створення такого імені, яке 

дозволить авіаційному бізнесу відокремитися від конкурентів і донести суть свого 

бренду до споживачів максимально коротко і точно. Характерною особливістю вдалого 

неймингу є необхідність створення оригінальної назви з урахуванням певних критеріїв. 

До таких критеріїв слід віднести: стислість, благозвучність, легке вимовляння, 

донесення основних ідей пропонованого продукту (у нашому випадку – авіаційного 

перевезення) або галузі (для назви підприємства), відсутність можливості 

неоднозначного тлумачення, оригінальність та ін.

У технології неймингу можна виділити декілька етапів: перший етап –

мозковий штурм. В процесі цього етапу придумуються можливі назви, які теоретично 

могли б стати ім’ям цього бренду. Обов’язковою умовою є максимальне 

співвідношення назви з продуктом, для якого воно створюється. Як правило, на етапі 

обговорення бажаних параметрів неймингу проблем не виникає, що викликає у 

виконавців помилкове відчуття майбутньої ефективної і зрозумілої роботи. 

Другий етап – відсівання варіантів по привабливості і відповідності заданим 

вимогам. Фахівці повинні розуміти, що нейминг особливо важливий для 

авіакомпаній – новачків, коли нестандартна неадекватна назва може істотно понизити 



ринковий успіх підприємства. Те ж саме стосується авіакомпаній, які готові змінити 

свою назву. Ім’я бренду не повинне описувати те, що робить авіакомпанія, а повинно 

показувати її відмінність (а краще – перевагу).

Третій етап – вибір з деякої кількості найменувань найбільш вдалого. На цьому 

етапі проводяться перевірка імені бренду на предмет наявності негативних асоціацій, 

небажаних значень, яке воно може мати в поширених мовах і так далі; тестування 

назви на предмет його слухового і візуального сприйняття; тестування назви на 

предмет сприйняття його транслітерації. Основним завданням є розробка алгоритму 

ухвалення рішень на етапі вибору. На більшості українських авіакомпаній він 

відсутній і рішення приймаються стихійно. Має сенс звернутися до методики, в 

основі якої лежить взаємо доповнювання трьох методів: групова експертиза, 

кількісне, якісне тестування. Незалежне кількісне і якісне тестування є вдалим 

способом показати замовнику, що спроба силами колективу вирішити завдання по 

розробці назви нової марки не дасть позитивного результату, що пояснюється 

орієнтуванням представників колективу на себе і колег, тоді як маркетологи 

орієнтуються на необхідні цільові групи. В результаті, як правило, назва, так 

вподобана своїм співробітникам, настільки вузька, що не має ринкової перспективи 

на потрібних нам сегментах. 

Четвертий етап – перевірка назви на патентну чистоту і його реєстрація.

У неймингу авіакомпанії обов’язково має бути присутнім сенс. І якщо його 

немає, то його треба знайти. Це може стати одним з напрямів рекламної діяльності в 

системі маркетингових комунікацій. Для надання додаткового сенсу такої назви має 

сенс звернутися до теоретичних джерел, зокрема – роботі Т. Пітерса і 

Роберта Х. Уотермана-мол [1,56]. У цій роботі були представлені результати 

дослідження, проведеного компанією «МакКінзі энд Ко»., згідно з якими був 

виявлено сім елементів, необхідні для планування організаційних змін: структура 

(організаційна структура, сопідлеглість, розподіл та інтеграція завдань), стратегія 

(логічно послідовний ланцюжок дій, спрямованих на досягнення стійкої переваги над 

конкурентами), система (процеси і процедури), стиль (спосіб колективної поведінки 

менеджерів в ракурсі використання часу, уваги і символіки), співробітники (персонал 

організації, що розглядається з позиції корпоративної демографії, а не індивідуальних 



осіб), здібності (можливості організації в цілому, що відрізняють її від здібностей 

індивідів), спільні цілі.

Ще одне завдання неймингу в авіаційній галузі - створення «зручного» у 

вимові і написанні імені. Сумнів споживача – як це читається? як правильно набрати 

адресу сайту? як вірно поставити наголос? - може стати точкою в його стосунках з 

брендом. Вдале ім’я однозначне в прочитанні, легко сприймається на слух. У ідеалі 

назва повинна транслітерувати однаковою кількістю букв – це важливий момент для 

міжнародних брендів. 

Якщо ім’я не відповідає культурно-лінгвістичному середовищу вибраної 

аудиторії – воно не працюватиме. Зрозуміле і те, що легко вбудовується в контекст і 

стиль вживання ім’я легко знайде свою власну нішу у свідомості споживача. Якщо 

планується використання назви за кордоном, потрібне проведення лінгвістичної 

експертизи із залученням професійних лінгвістів і носіїв мови. 
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ЕПІДЕМІЧНА ПРИРОДА ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ПРОДУКТІВ

В інформаційному суспільстві значну частину споживання складають 

інформаційні продукти, інформація стає одним з найважливіших продуктів і товарів. 

Особливості внутрішньої природи інформаційних продуктів породжують низку 

особливостей у споживанні таких продуктів, що по причинно-наслідковому ланцюгу 
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відбивається на ринку таких продуктів, формує особливі життєві цикли інформації як 

товару.

Метою дослідження є виявлення закономірностей розвитку життєвих циклів 

інформаційних продуктів та розробка практичних рекомендацій та інструментів 

стимулювання попиту на них.

Для досягнення поставленої мети потрібно розкрити сутність інформаційного 

продукту; розглянути основні концепції життєвого циклу товарів; вивчити характерні 

особливості життєвих циклів інформаційних продуктів; визначити фактори, що 

зумовлюють епідемічний характер розвитку та спаду продажів інформаційних 

продуктів; розробити методи стимулювання попиту на інформаційні продукти.

Об’єкт дослідження – ринки інформаційних продуктів, предмет –

закономірності розвитку життєвих циклів інформаційних продуктів.

При дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, які формують життєві цикли 

інформаційних продуктів, використовується метод аналогій та аналізу.

При вивченні механізму інформаційних епідемій використовуються економіко-

математичні та статистичні методи.

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – час, упродовж якого товар життєздатний на 

ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Він є основою маркетингової 

концепції існування товару на ринку. Знання закономірностей ЖЦТ уможливлює 

своєчасне створення, оновлення виробництва і пропозиції конкурентоздатної 

інноваційної продукції дозволяє підприємствам знайти гідне положення на ринках і 

перспективу подальшого стійкого розвитку.

Концепцію життєвого циклу товару (ЖЦТ) у 1965 р. висунув американський 

економіст Т. Левітт [6]. У ній описуються динаміка обсягів збуту виробу чи послуги 

та прибутків, поведінка споживачів та конкурентів, стратегія й тактика маркетингу з 

моменту виведення товару на ринок до його витіснення з ринку . 

За останнє десятиріччя концепція життєвого циклу отримала суттєвий 

розвиток, проте і зараз існують відмінності в підходах до його визначення і 

структури. Більшість вчених життєвий цикл товару підрозділяють на п’ять 

характерних фаз: зародження, зростання, зрілість, насичення ринку, спад. Проте є і 

інші точки зору відносно структури життєвого циклу товару. Так, Ф. Котлер пропонує 

підрозділяти ринковий життєвий цикл товару на чотири етапи: виведення на ринок, 



зростання, зрілість, занепад [5]. В деяких джерелах життєвий цикл розглядається з 

позиції фаз, які товар проходить протягом терміну служби: початкова фаза, 

зростання, дозрівання, насичення [1].

В даній роботі ми буде досліджуємо інформаційний продукт. Офіційне 

тлумачення терміну «інформаційний продукт» наведено в Законі України «Про 

інформацію» (ст. 40, 41), де вказано, що: «Інформаційна продукція – це 

матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення 

інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та 

організацій» [3].

Особливістю інформаційної продукції є те, що вона не підлягає фізичному 

зношенню, а самі потреби в ній не базуються на втраті енергії чи речовини. Тому 

потреби в конкретних інформаційних продуктах (знаннях і технологіях) 

задовольняються переважно раз і назавжди. Двічі платити за одну і ту ж інформацію 

(знання, технологію) та витрачати зусилля і час на повторне її засвоєння немає 

потреби. Виключенням є ситуації втрати інформації через недосконалість пам’яті 

(забування) або з інших причин (втрата доступу до зовнішніх носіїв інформації). 

Єдина можливість «зношення» інформаційних продуктів полягає в появі інших 

інформаційних продуктів, які в свідомості користувачів не лише повністю 

задовольняють ті ж потреби, що й старий продукт, але й роблять це ефективніше, або 

задовольняють ще й додаткові потреби. Цей процес в окремих випадках прийнято 

називати моральним зношенням, а такі засоби задоволення потреб – морально 

застарілими.

Деякі вчені, досліджуючи життєві цикли інформаційних продуктів, відмічають 

їх схожість з розвитком епідемій вірусних захворювань. Так, відомий канадський 

публіцист М. Гладуелл у своїй книзі «Переломний момент» [2], присвяченій 

механізмам виникнення і розвитку соціальних епідемій, досліджує феномени 

поговору, молодіжної моди і аналізує фактори, що лежать в їх основі.

У роботі було проаналізовано внутрішні механізми розповсюдження 

інформаційних та біологічних епідемій, дано їх порівняльну характеристику.

Проведено дослідження з метою виявлення серед різних вікових груп 

потенційних об’єднувачів, які здатен відіграти важливу роль у запуску інформаційних 

епідемій, тобто забезпечити ефективне просування інформаційної продукції на ринку.



Розроблено і використано коефіцієнт комунікабельності, який характеризує 

рівень соціалізованості і компенсує її залежність від віку.

Практична цінність запропонованих інструментів дослідження полягає 

в можливості використовувати їх під час відбору торгового персоналу на співбесідах 

та при пошуку агентів впливу при проведенні рекламних кампаній
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КОНКУРЕНТНИЙ РИНОК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: 

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм 

його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Як слушно 

стверджував відомий англійський економіст Ф. Хайєк, «суспільства, які покладаються 

на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети». Конкуренція є 
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необхідним елементом ринкового механізму і головною відмітною рисою, що 

розкриває переваги ринкової економіки перед економікою із централізованим 

плануванням. Саме вона сприяє прогресу ринкової економіки і є однією з 

фундаментальних економічних категорій. Наявність конкуренції забезпечує розвиток 

національної економіки, примушує підприємців у конкурентній боротьбі 

завойовувати споживачів, підвищуючи якість і знижуючи ціни на товари, що в цілому 

сприяє поліпшенню добробуту всього суспільства [2].

Розглянемо сучасний стан конкурентного ринку в фармацевтичній галузі. 

Актуалізацію проблематики стратегічного управління на вітчизняних 

фармацевтичних підприємствах обумовлюють динамічна конкуренція з лідерами 

глобального фармацевтичного ринку щодо якісного забезпечення наростаючих 

потреб населення України в інноваційних лікарських засобів та необхідність 

підвищення ефективності національної системи охорони здоров’я як пріоритету 

національної безпеки. У практичній площині формування системи стратегічного 

управління інноваціями на вітчизняних фармацевтичних підприємствах потребує 

створення відповідного методичного забезпечення оцінювання привабливості 

стратегічних одиниць бізнесу для визначення пріоритетів розробки інноваційних 

лікарських засобів, яке б на відміну від існуючого інструментарію надало можливість 

врахувати довгострокові тенденції науково-технічного розвитку галузі та 

демографічних змін у країні. Системне впровадження інновацій на фармацевтичному 

підприємстві передбачає формування збалансованої стратегії його інноваційного 

розвитку, реалізація якої має забезпечити стійкі конкурентні переваги вітчизняним 

виробникам лікарських засобів на фармацевтичному ринку України [7, c.1].

Вітчизняний ринок лікарських засобів функціонує в межах глобального 

фармацевтичного ринку, відтак його середньорічні темпи зростання залежать від 

кон’юнктури світової економіки з піками підйому і збільшення вітчизняного 

фармринку та піками спаду і призупинення зростання ринку що свідчить про його 

приналежність до нестабільних ринків. Обсяг фармацевтичного ринку України у 

2012 р. оцінювався майже у 3,5 млрд. дол. США, з яких на першу десятку лідерів 

вітчизняного ринку лікарських засобів припадає третина. Виявлено, що глобальні 

тенденції до зростання вартості створення інноваційних лікарських засобів і, як 

наслідок, скорочення витрат на ДіР у фармацевтичній галузі визначають домінування 

генеричних лікарських засобів на світовому фармацевтичному ринку та зумовлюють 



провідну роль ТНК – глобальних лідерів фармацевтичного виробництва у створенні й 

виробництві інноваційних лікарських засобів. У натуральному і грошовому 

вираженнях відзначено протилежні тенденції структурного розподілу ринку між 

продукцією імпортованою та власного виробництва. Оскільки середня ціна упаковки 

вітчизняних та імпортних лікарських засобів становить 40 і 80 грн. відповідно, 

українські виробники орієнтуються на сегмент дешевих лікарських засобів, тоді як 

дорогі лікарські засоби імпортуються. 

Для оцінки найконкурентніших фірм за рівнем прибутку відобразимо в таблиці 

1 топ-10 найприбутковіші фірми за 2013 рік [8].

Таблиця 1
Топ-10 фармацевтичних компаній за прибутком у 2013 році:

№ п/п Назва фірми
Прибуток за рік, 
млрд. дол. США

1. Джонсон&Джонсон (Johnson & Johnson) 71.312

2. Новартіс (Novartis) 57.920

3. Рош (Roche) 52.307

4. Пфайзер (Pfizer) 51.584

5. Санофі (Sanofi) 45.078

6. ГлаксоСмітКляйн (GlaxoSmithKline) 44.146

7. Мерк (Merck & Co.) 44.033

8. Байер Хелскер (Bayer HealthCare) 25.969

9. АстраЗенека (AstraZeneca) 25.711

10. Елі Лілі (Eli Lilly) 23.113

У 2014 році картина певним чином змінилася та мала такий вигляд (діаграма 1)

млн. дол. США
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Діаграма 1. Топ-10 фармацевтичних компаній світу у 2014 році



Як бачимо на сьогоднішній день все більший вплив на стан народного 

господарства надає економічна нестабільність, що виявляється в повторюванні 

економічних циклів. Глобалізація світової економіки і активна участь України в 

міжнародних процесах економічної інтеграції зумовили значний вплив економічної 

нестабільності як на економіку країни в цілому, так і на економічний стан суб’єктів 

господарювання, зокрема і в розрізі сектору фармацевтичного виробництва [5].
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СУТНІСТЬ І ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РЕСТОРАННОГО 

ПІДПРИЄМСТВА

Існують декілька визначень стратегічного маркетингового планування (СМП):

1) СМП – процес створення й практичної реалізації генеральної програми дій 

підприємства;

2) СМП – це управлінський процес створення та підтримування відповідності 

між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері 

маркетингу тощо[1, c. 224].

Вищезазначене дає підставу стверджувати, що стратегічне планування 

маркетингової діяльності спрямовано на адаптацію діяльності підприємства до умов 

зовнішнього середовища, що постійно змінюється, та на отримання вигоди від нових 

можливостей. Крім того, стратегічне планування має ефективно поєднати 

виробництво, задоволення потреб споживачів, прибуток та розвиток фірми. Отже, 

стратегія – це визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, 

затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей, а 

також важливий координувальний, об’єднувальний фактор між цілями і ресурсами 

підприємства.

Найбільш поширеною є стратегія «обмеженого зростання», для якої характерне 

встановлення цілей від досягнутого. Така стратегія характерна для підприємств, що в 

основному задоволені своїм становищем, прибуткові та ефективні.

Стратегія «прискореного росту» передбачає щорічне значне підвищення рівня 

коротко-та довгострокових цілей над досягнутими показниками. Така стратегія 

спрямована на швидке захоплення певної частки ринку та пов’язана з високим 

ризиком.

Стратегія «збереження становища» орієнтована на забезпечення стабільного 

положення фірми на ринку, зміцнення її ринкових позицій.

Стратегія «скорочення» або «останнього засобу» приймається тоді, коли 

показники діяльності підприємства продовжують погіршуватись, при економічному 

спаді та при загрозі банкрутства.



Маркетингові стратегії підприємств мають кілька відмінних рис:

1. Процес виробітку стратегії не завершується якоюсь миттєвою дією. 

Зазвичай він закінчується встановленням загальних напрямів, просування по яким 

забезпечить ріст і покращення позицій підприємства.

2. Сформульована стратегія повинна бути використана для розробки 

стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому, щоб, 

по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях; по-друге,

відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.

3. Необхідність в стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку виведе 

організацію на бажані події.

4. В ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості, 

які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться 

користуватися дуже узагальненою, неповною і неточною інформацією про різні 

альтернативи.

5. Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, 

з’являється і більш точна інформація. Але вона може поставити під сумніви 

доцільність первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії 

неможливо без зворотного зв’язку. 

6. Оскільки для відбору проектів застосовуються як стратегії так і 

орієнтири, може здатися що це одне й те саме. Але це різні речі. Орієнтир являє 

собою мету, якої намагається досягти підприємства, а стратегія - засіб для досягнення 

цілі. Орієнтири це більш високий рівень прийняття рішень. Стратегія, виправдана при 

одному наборі, не буде такою, якщо орієнтири організації зміняться.

7. Стратегія і орієнтири взаємозамінні як в окремі моменти, так і на різних 

рівнях розвитку та функціонування підприємства. Деякі параметри ефективності 

(наприклад, доля ринку) в один рік будуть слугувати підприємству орієнтирами, в 

інший стануть його стратегією[2, c.150].

Таким чином, стратегія маркетингу – це втілення комплексу домінуючих 

принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень по 

вибору та агрегуванню засобів (інструментів) організації та здійснення на ринку 

орієнтованої на ці цілі ділової активності.



З огляду на означене доцільно виокремити наступні види маркетингових 

стратегій:

1. Глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають принципові 

рішення щодо вибору напряму розвитку фірми. 

2. Базові стратегії – базуються на певних конкурентних перевагах фірми. 

3. Стратегії росту – визначають напрямок розширення масштабу фірми. 

4. Залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що дозволяють 

визначити, які товари й для яких сегментів ринку буде виробляти фірма. 

5. Залежно від ступеня сегментування ринку – стратегії вибору комплексу 

маркетингових засобів (маркетинг-міксу) для певних сегментів споживачів. 

Відповідно, якщо підприємство займає стійкі ринкові позиції, стабільний 

розвиток і має на меті подальше зростання обсягів збуту, прибутку та масштабів 

діяльності, воно має три шляхи до застосування маркетингових стратегій росту: 

1. Інтенсифікація існуючих можливостей та ресурсів фірми – інтенсивний 

ріст; 

2. Об’єднання зусиль з іншими підприємствами – інтегративний ріст; 

3. Вихід в інші сфери бізнесу, які не пов’язані з основною діяльністю 

підприємства, – диверсифікаційний ріст.

Крім того, маркетингові стратегії класифікують за такими ознаками.

1. Залежно від терміну їх реалізації.

2. Залежно від стратегії життєвого циклу товарів підприємства.

3. За станом ринкового попиту.

4. За елементами маркетингового комплексу.

5. За ознакою конкурентних переваг (за Портером).

6. Залежно від конкурентного становища підприємства та його 

маркетингових спрямувань.

7. Залежно від виду диференціації.

8. Залежно від методу обрання цільового ринку.

9. Залежно від ступеня сегментації ринків збуту підприємства [3, c. 151].
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АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

ТУРИЗМУ

В умовах загострення фінансових проблем у державному секторі, фактичної 

військової загрози з боку сусідньої держави та відсутності належного рівня надходжень 

до державного бюджету, використання конкурентних переваг, в тому числі і у сфері 

туризму, стає першочерговою задачею антикризового державного управління.

Слід відмітити, що туристично-рекреаційна сфера України є тією галуззю, що 

володіє значними потенційними можливостями для розвитку, але, нажаль, з боку 

держави є найменш фінансово використаною. Незважаючи на значну кількість програм, 

нормативних актів, стратегій розвитку, конкретних механізмів щодо використання 

потенціалу туристичної галузі досі не впроваджено у практику державного регулювання. 

Безсумнівним є той факт, що українська економіка дійсно знаходиться на межі кризи, 

оскільки втратила близько 23 % потужностей внаслідок анексії Криму та військових дій 

на Сході, значною девальвацією гривні, що призвела до різкого скорочення доходів 

громадян і назрівання соціального вибуху, різкого подорожчання енергоресурсів і 

відсутністю прогнозованих швидких результатів від реформ, що здійснює уряд. Саме 

тому оцінка існуючих механізмів державного регулювання та їх вдосконалення для 

практичної реалізації в сучасних умовах в найбільш перспективні сфери, в тому числі й 



туризм, є особливо важливим напрямом даного дослідження. Для успішного розвитку 

туризму, що впливає не тільки на темпи економічного розвитку країни, а й на її 

міжнародний імідж, держава бере на себе низку додаткових функцій, зокрема, з 

просування на міжнародних ринках країни як туристичного напрямку, розробки 

національної туристичної політики, спрямованої на розширення й відновлення 

туристичної пропозиції. В завдання держави входить також вирішення характерної для 

туризму проблеми сезонності, яку не в змозі перебороти самостійно багато учасників 

туристичної діяльності, і демократизації відпочинку [2].

Сучасні провідні фахівці з антикризового управління зазначають, що державне 

регулювання кризових явищ – це заходи впливу законодавчого, виконавчого, 

контролюючого характеру, які здійснюються з метою стабілізації ВНП та адаптації 

соціально-економічної системи до умов, що змінюються [1]. Серед загальних 

антикризових механізмів державного регулювання виокремлюють адміністративні та 

економічні інструменти. До адміністративних методів включають інструменти пов’язані 

з обмеженням діяльності без використання фінансових витрат. Зокрема до них належить 

видача ліцензій, дозволів, використання державної влади і сили. Економічні інструменти 

антикризового державного регулювання використовують грошово-кредитну, бюджетну, 

податкову політику.

За реальними показниками сфера туризму займає досить незначну частину ВВП. 

Але цілком ймовірно, що у сфері сільського і зеленого туризму обертається величезний 

готівковий капітал. Саме тому державі необхідно простимулювати суб’єктів 

господарювання для відображення своїх реальних доходів і оборотів. Механізм даного 

стимулювання може полягати у наданні пільгових кредитів для розширення свого 

бізнесу, консультацій щодо просування своїх продуктів на ринку, податкових канікулах, 

зменшенні дозволів для офіційної реєстрації своєї діяльності.

Важливо наголосити на взаємозв’язок між елементами системи як по 

вертикальній так і горизонтальній вертикалі. Горизонтальна інтеграція може 

здійснюватись на основі формування кластерних структур, де в рамках одного регіону 

може здійснюватись спільна рекламна кампанія, обмін досвідом, спів фінансування 

будівництва великих інфраструктурних об’єктів. Вертикальна співпраця 

характеризується тісними зв’язками між органами влади і суб’єктами господарювання, 

реалізація розроблених стратегічних орієнтирів сфери туризму.



Можна узагальнити основні характерні риси, що повинні бути використаними 

при розробці механізму антикризової державної політики у туристичній галузі, а 

саме: взаємозв’язки між підсистемами (або структурними елементами) включають 

відносини макроекономічного порядку – тобто механізм реалізується у динаміці під 

впливом зовнішніх процесів; у механізмі вплив на підсистеми (сфери) повинен бути 

керованим і регульованим, що передбачає застосовувати суб’єктами управління 

відповідні форми та методи регулювання; упровадження механізму зорієнтовано на 

досягнення соціальної мети розвитку з урахуванням стану кожної з підсистем (або 

сфер), які його утворюють [3, с. 52].

Окрему сферу державного антикризового регулювання становить транскордонний 

туризм, що спирається на формування єдиного туристичного ринку двох і більше 

держав, що мають спільний кордон, і використовує принципи міжнародного права. Тут 

використання державних інструментів спирається на регіональні пріоритети, хоча в 

сучасних умовах децентралізації державного управління саме місцеві органи влади 

переймають ці функції.

Отже, антикризові механізми державного регулювання у сфері туризму є 

важливим елементом сучасної політики держави. Незважаючи на значний потенціал 

туристично-рекреаційної сфери, галузь і досі не змогла в повній мірі реалізувати свої 

переваги і вийти на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету. Саме тому 

слід активніше просувати пропоновані інструменти на туристичному ринку, що 

об’єктивно можуть бути ефективними в умовах ринкової економіки і потребують 

впровадження з метою стабілізації національної економічної системи України.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Глобалізаційні процеси, які притаманні сучасному етапу суспільного розвитку, 

як одну з головних передумов їх ефективності відвинули проблему гармонізації 

існування окремих соціо-економічних систем, що в свою чергу не можливо без 

культурної ідентифікації (само ідентифікації) будь-якого окремого соціуму.

Сталий розвиток (англ. sustainable development, більш точний переклад –

безперервно підтримуваний розвиток) являє собою розвиток, який задовольняє 

потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби. 

Дане визначення було канонізовано в рішеннях Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), хоча воно не може 

бути визнано конструктивним, оскільки для його операційного використання 

потрібне зіставлення потреб нинішнього і достатньо видалених майбутніх поколінь. 

Спочатку сталий розвиток розглядався в контексті пошуку відповіді на 

екологічні виклики, але така відповідь припускає системне вирішення безлічі 

економічних, соціальних, демографічних, науково-технічних і інших проблем 

сучасної цивілізації, розв’язання яких безумовно базується на культурологічній 

складовій, яка в значній мірі визначає спосіб розв’язання означених нами вище 

проблем.

Згідно з прийнятою концепцією сталий розвиток крім екологічного, включає 

економічний і соціальний напрями, після чого розглядаються ті або інші часні 

завдання без спроб їх узагальнення, вироблення єдиного методологічного підходу. 

В значній мірі з цієї причини дослідження проблем сталого розвитку соціо-

економічних систем залишають враження безсистемності, відсутності 



культурологічних особливостей розвитку, недостатньо переконливі і викликають 

критику з різних боків. 

Розвиток будь-якої системи можна вважати сталим, якщо він зберігає будь-

який її сутнісний інваріант, на кшталт її культурну самоедентичність, тобто не міняє, 

не піддає загрозі її принципову властивість, ставлення, обмеження, підсистему, 

елемент, те, що іманентно головному, критичному аспекту існування системи. Таке 

трактування відповідає кібернетичному розумінню сталості й її математичним 

формалізаціям. 

В достатньо загальному випадку (в усякому разі, для всіх матеріальних систем, 

що містять живі елементи – соціо-економічних систем) можна прийняти, що цей 

аспект – розвиток системи в довгостроковій стратегічній перспективі.

При такому підході для цивілізації в цілому сталість – майже синонім розвитку, 

одне без іншого неможливе. Але будь-яка спроба спуститися на один або декілька 

структурних рівнів і відповідно редукувати ці поняття натрапляє на найскладніші 

проблеми, пов’язані з культурологічними аспектами розвитку будь-якої соціо-

економічної системи.

Соціально-економічна система має свій цикл формування і розвитку, який 

охоплює період часу від зародження системи до її руйнування. Тривале існування 

соціально-економічних систем (їх сталість) обумовлюється тим, що кожна з них 

володіє властивістю самовідтворення, відповідно до стану культурологічних аспектів 

існування соціуму. 

З наближенням до межі переходу від одного культурного періоду (епохи) 

повинна відбуватися зміна ідей соціально-економічної організації і функціонування, 

технологій тощо. 

Але оскільки цієї зміни не відбувається, то й розвиток соціально-економічної 

системи за умови використання внутрішніх ресурсних можливостей, є самоподібним, 

конформним: він в часі повторює себе за економічними і соціальними 

характеристиками. 

Рівень розвитку соціо-економічної системи за своєю відносною величиною 

зберігається постійним або може зростати за рахунок ефективного використання 

культурного потенціалу (інших системоутворюючих складових потенціалу) або 

додаткових ресурсів. 



Таким чином, в умовах переходу до інтеграційної моделі, ефективний 

культурний розвиток є механізмом адаптаційного процесу, завдяки чому цілісна 

соціально-економічна система трансформується відповідно до мінливого зовнішнього 

середовища, максимально використовуючи свої можливості та нейтралізуючи 

негативний вплив оточуючого середовища.

Формування концепції управління сталим економічним розвитком соціо-

економічної системи, адекватної як до її властивостей, так і до принципів сталого 

розвитку повинно базуватися на вживанні культурологічних аспектів, притаманних 

кожному конкретному етапу розвитку й кожній окремій системі. 

Розвиток соціально-економічних систем залежить від вирішення основного 

завдання – забезпечення сталого і динамічного зростання з глибшим розумінням 

економічних законів, явищ і тенденцій культурологічної ідентифікації. 

В центрі уваги опинилися фундаментальні основи економічних, соціальних, 

культурних відносин, оскільки практика потребує не тільки повної реалізації 

можливостей, які закладені в сучасній економіці, а й наукової розробки їх подальшого 

ефективного використання.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Нині Україна переживає надзвичайно глибоку політичну і соціально-

економічну кризу. Необхідність протистояти анексії частини території, озброєним 

сепаратистам на Донбасі гальмують проведення реформування економіки, 

державного управління. Комплексний негативний вплив кризи сьогодні відчувають 

як домогосподарства, так і підприємства усіх галузей національної економіки, у тому 

числі індустрії гостинності.

Готелі, ресторани, туристичні агенції та інші підприємства індустрії 

гостинності протягом 2014-2015 років значно погіршили економічні показники 



діяльності внаслідок значного зменшення попиту споживачів. Основними причинами, 

що прямо або опосередковано призвели до зменшення попиту вважаємо наступні:

 зменшення реальних доходів населення, що обумовлено падінням ВВП, 

ростом безробіття, інфляцією, девальвацією національної валюти;

 зростання собівартості послуг, що надають підприємства індустрії 

гостинності за рахунок значного росту вартості комунальних послуг, продовольчих 

товарів тощо;

 зменшення обсягів в’їзного туризму як наслідок анексії частини 

території, військових дій на Сході. Так, за даними Державної служби статистики у 

2014 році в Україну в’їхало лише 146,8 тис. іноземних туристів, що у 2,35 разів менше 

ніж у 2013 році.

Це призвело до скорочення робочих місць в галузі, зменшення інвестицій, і 

навіть припинення діяльності фінансово слабких підприємств. В той же час, 

внаслідок девальвації гривні ціни на послуги закладів української індустрії 

гостинності стали значно більш привабливими для іноземних гостей. Це відкриває 

нові можливості для розвитку галузі за умови припинення військових дій, стабілізації 

політичного стану, проведення економічних реформ.

Потрібно зазначити, що владою вже здійснені перші кроки щодо реформування 

економіки, які створюють передумови для більш ефективного функціонування 

підприємств індустрії гостинності. Це, наприклад, заборона перевірок підприємств 

малого і середнього бізнесу, до якого належить переважна частина закладів галузі, 

зменшення навантаження на фонд оплати праці тощо.

На нашу думку, реалізація програми реформ, передусім децентралізація, 

подолання корупції, дерегуляція тощо сприятимуть розвитку економіки, утворенню 

нових робочих місць. Підприємства індустрії гостинності, для яких характерними є 

значна частка живої праці, висока рентабельність бізнесу, відносно невеликі 

початкові інвестиції та їхня швидка окупність, можуть стати одним з «локомотивів» 

підйому національної економіки у найближчій та середньостроковій перспективі.

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, університетів, що 

здійснюють підготовку кадрів для індустрії гостинності. Вказані програми можуть 



включати такі напрями, як просування національного туристичного продукту у світі, 

підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного готельного і ресторанного 

бізнесу, якості підготовки та підвищення кваліфікації кадрів тощо.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Одним з важливих напрямків діяльності держави в соціальній сфері є 

формування ефективної системи пенсійного забезпечення, процес створення якої 

залежить від багатьох факторів. Наприклад таких, як демографічна й економічна 

ситуація в країні. Крім того, в Україні, як і в усьому світі, існує проблема процесу 

старіння населення. При цьому існує погроза виникнення в країні розбалансування 

солідарної системи пенсійного забезпечення, або зменшення розміру пенсій, що 

значною мірою може вплинути як на стан державного бюджету, так і на економічний 

розвиток у цілому.

Виходячи з наведеного вище, головним завданням проведення пенсійної 

реформи в Україні є розв’язок цілого ряду проблем із забезпечення гідного розподілу 

пенсійних коштів, впровадження й розвитку накопичувального пенсійного 

забезпечення, стабілізації фінансового стану державного бюджету й ліквідації 

надмірних розривів у розмірах пенсій із солідарної системи. На жаль, пенсійна 

система України зазначеним вимогам поки ще не відповідає. 

Робота, пов’язана з Пенсійною реформою в Україні почалася ще з 2004 року й 

триває по сьогоднішній день. Сьогодні в Україні склалася катастрофічна 

демографічна ситуація коли кількість працюючих людей на кілька сотень тисяч 

більше пенсіонерів. Такого співвідношення не існує в жодній країні пострадянського 

простору, Західної Європи та Японії. 

У світовій практиці існує три основні способи зміни такого співвідношення:



 розвиток економіки, збільшення кількості працюючих людей, які платять 

страхові внески в Пенсійний і інші фонди (В Україні їх кількість у цьому випадку 

збільшиться приблизно на 700-800 тис.);

 збільшення заробітної плати (Можливо тільки за умови економічного 

росту);

 збільшення пенсійного віку.

Уряд України вже пішов по шляху найменшого опору, тобто підвищення 

пенсійного віку. У рамках пенсійної реформи були зроблені зміни в законодавстві із 

приводу збільшення пенсійного віку. Таким чином, можна сказати, що на сьогодні 

ефективність пенсійної реформи в Україні виявилася нульовою, а збільшення 

пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років ні до чого, крім негативних наслідків, не 

призвело. Наявність величезного дефіциту ПФ унеможливлює введення другого рівня 

пенсійної системи - впровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного 

страхування.

Тому не можна просто копіювати рішень інших країн відносно пенсійної 

реформи, без урахування власної специфіки. У середньому зараз у країнах СНД 

громадяни живуть на 11 років менше, аніж громадянині Європейського Союзу. І якщо 

в розвинених країнах тривалість життя зростає, то в Україні останні 20 років вона 

тільки падає. Крім цього позначається й пострадянський менталітет громадян, так, 

99,9 % українців розуміють солідарну систему пенсійного забезпечення як державну 

допомогу, свого роду заслужену «винагороду» за роботу «на благо країни». Наші 

громадяни поки що не готові заморожувати власні кошти на тривалі строки. В 

Україні внески на рік має лише невелика частина населення, а трирічних рахунків 

практично немає зовсім. 

Таким чином, головними факторами, які можуть гарантувати успішність 

проведеної в Україні пенсійної реформи є ідеологія європейської соціал-демократії з 

урахуванням пострадянського менталітету місцевого населення, а саме:

 слушний розподіл благ: висока заробітна плата й пенсії;

 солідарність націй: об’єднання інтересів сучасного й наступних поколінь 

при введенні змін у системі пенсійного забезпечення;

 негайне введення обов’язкового накопичувального рівня пенсійного 

забезпечення, для розвантаження солідарної системи. При цьому забезпечити 



паралельне просування всіх трьох рівнів пенсійного забезпечення, через

демографічну ситуацію, що склалася в Україні й у світі;

 ліквідація диспропорцій у розмірах пенсій: розмір солідарної пенсії 

повинен залежати тільки від розміру зарплати й виробничого стажу. Різниця між 

мінімальною й максимальною пенсією не більше аніж у 4 рази (доплати до пенсій, 

соціальна допомога з інвалідності, державні виплати за заслуги й т.п. не повинні 

проводитися за рахунок солідарної системи);

 диверсифікованість системи пенсійного страхування не менш ніж на три 

рівні забезпечення старості й непрацездатності: мінімально гарантованого, 

накопичувального й страхового;

 воля можливості вибору громадянами України пенсійної програми й 

державного або недержавного пенсійного забезпечення;

 посилення інформування населення про процес реформи і її наслідків для 

держави й населення: головну роль тут необхідно відвести мас-медіа й науці;

 побудова системи гарантування заощадження пенсійних нагромаджень: 

за рахунок страхування відповідальності компаній з управління активами, які 

здійснюють керування активами ІІ рівня, створення спеціалізованого фонду 

гарантування й гарантії держави;

 удосконалення системи адміністрування ІІ рівня системи пенсійного 

забезпечення: підвищення рівня кваліфікації фахівців установ, допущених до 

адміністрування й управління пенсійними активами ІІ й ІІІ рівнів;

 розвиток фондового ринка в Україні: для розширення можливостей по 

розміщенню пенсійних активів і інвестицій у реальний сектор економіки країни;

 уведення Соціального Кодексу: для уніфікації всіх законів, які 

регламентують соціальну сферу українського суспільства (і пенсійне забезпечення, і 

соціальну допомогу (субсидії, пільги, одноразові виплати і т.п.);

 розв’язання проблеми дефіциту базової державної солідарної системи 

пенсійного забезпечення економічними, а не адміністративними методами: 

насамперед усунення тіньової заробітної плати, підвищення рівня зайнятості 

населення;

 лібералізація податкової політики: зменшення базису на відрахування 

податків від бізнесу (сьогодні він становить 37-42%), який прямо залежить від фонду 

оплати праці, і відповідно гальмує збільшення заробітних плат. Податки на заробітну 

плату є однієї з основних перешкод у реалізації пенсійної реформи. 
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ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Історичні, правові та економічні чинники становлення інституту довірчого 

управління майном показують, що ідеї системи довірчого управління майном не нові, 

їх зародки існували в Давньому Римі [1]. Більшість науковців доходять спільного 

висновку про те, що витоки довірчого управління слід шукати в британській традиції, 

якій властивий особливий інститут трасту як окремої схеми правовідносин [2]. 

Класична англо-американська форма довірчого управління полягає в тому, що 

управитель (суб’єкт довірчого управління) зберігає за собою законне право титульної 

власності, і може використовувати як відповідне майно, так і будь-який прибуток з 

нього. На відміну від принципів ортодоксального континентального права, 

британська правова доктрина припускає можливість так званого «розщеплення» 

власності, коли фактично один об’єкт може мати двох власників – звичайного та 

довірчого [3].

Ретельний аналіз правових та економічних чинників надав можливість 

визначити такі передумови виникнення інституту довірчого управління майном в 

Україні: 

1) трансформація економічних відносин, насамперед з підвищенням ролі 

приватної власності і процесами приватизації; 

2) відкритість капіталу для акумуляції за відсутності відповідного механізму 

контролю держави за цими процесами; 

3) прогалини й недоліки у вітчизняному цивільному законодавстві стосовно 

довірчого управління майном; 

4) наявність існування реальних відносин, які вже склалися у сфері 

банківського, інвестиційного та іншого управління, виникнення довірчих компаній; 

5) нагальна потреба отримати швидкий ефект від розпорядження об’єктами 

цивільного господарства, що зумовлено державною політикою в цілому; 

6) приклад позитивного досвіду здійснення довірчих операцій у сфері 

управління майном в країнах з розвинутою економікою; 

7) вимоги Ради Європи щодо уніфікації цивільного законодавства 



європейських держав [3].

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» чітко фіксував як відносини довірчого 

управління, так і відносини довірчої власності в сфері житлового будівництва [4]. 

Слід зауважити, що ініціатива запровадження довірчих механізмів виходила 

переважно з банківських кіл, які у спільно з керівництвом потужних будівельних 

структур утворили ефективне парламентське лобі, яке сприяло інтеграції до чинного 

законодавства різноманітних бізнес-інструментів довірчого управління.

Аналізуючи становлення та особливості довірчого управління майном на 

теренах вітчизняного простору, вважаємо, що виникнення та розвиток довірчих 

послуг пов’язані з цілою низкою факторів, зокрема:

1) відсутністю або недостатнім рівнем знань та вмінь у власників майна, щоб 

розпоряджатися ним, особливо великим його розміром; 

2) ймовірністю втрати власником свого майна у разі самостійного здійснення 

ним операцій, які потребують відповідних професійних знань; 

3) довірчі послуги дають можливість залучити значні кошти, які можуть 

використовуватися банком і приносити йому доходи [5].

За результатами аналізу чинного законодавства до господарської діяльності з 

довірчого управління майном слід віднести наступні види господарювання: 

1) представницька діяльність довірчих товариств з реалізації прав власності 

довірителів 

2) довірче управління фондами банківського управління 

3) довірче управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю, включаючи управління фондами фінансування будівництва та 

управління фондами операцій з нерухомістю [4].

На сьогоднішній день довірчі товариства та інші суб’єкти довірчого управління

майном переживають глибокий спад у діяльності, викликаний нестабільністю 

економічного та суспільно-політичного середовища. Це обумовлює зацікавленість у 

підтримці належного рівня фінансової безпеки, який засвідчує можливість протидіяти 

загрозам та ризикам фінансових інтересів довірчих товариств для забезпечення 

розвитку своєї господарської діяльності та досягнення стратегічних цілей та задач. 



Оскільки система довірчого управління є однією з інфраструктурних основ 

українського фінансового ринку, яка виконує основні функції фінансового 

посередництва з трансформації заощаджень в інвестиції, підвищує ефективність 

алокації фінансових ресурсів та сприяє збільшенню потужності вітчизняного 

фінансового ринку, доцільно було б посилити державне регулювання їх діяльності. 
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Вирішення завдань розвитку туристичного бізнесу залежить в певній мірі від 

ефективної системи організаційно-економічного управління туристичним 

підприємством з урахуванням нестабільних умов зовнішнього середовища: 

актуалізації дій ринкових законів, змін у системі нормативно-правового регулювання, 

використання основних ринкових інструментів.

Основою розвитку туристичного бізнесу є використання природних ресурсів, 

ресурсів історичної, культурної спадщини, економічного і інтелектуального 



потенціалу рекреаційних регіонів. Ці ресурси можна характеризувати високим 

ступенем унікальності і виключності. Саме унікальність окремих туристичних 

ресурсів і є об’єктивною основою для утворення туристичної ренти.

Діяльність підприємства здійснюється з урахуванням дії багатьох факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище задає ринкові умови 

функціонування. При цьому слід враховувати кон’юнктуру ринку, дії конкурентів, 

мультиплікативні процеси тощо. Внутрішнє середовище задає умови функціонування 

підприємства, які пов’язані з підвищенням його ефективності, при цьому виникає 

необхідність вирішення завдань пов’язаних з цілями і структурою, завданнями і 

технологією надання послуг, персоналом фірми, фінансами і адаптацією 

туристичного підприємства до змін у зовнішньому середовищі. Розробка і 

використання механізму взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовища 

функціонування туристичних підприємств пов’язана з мобілізацією і ефективним 

використанням туристичних ресурсів шляхом побудови системи ефективного 

менеджменту. Досягнення більш ефективної діяльності потребує розроблення нових 

моделей і підходів [1, c. 64].

Основне у виборі конкурентної стратегії – це розуміння того, що конкурентне 

виробництво – це основа будь-якої стратегії, і досягнення порівняльної переваги 

потребує вибору масштабу, в якому ця перевага буде досягатися. Для функціонування 

тур фірми необхідне вирішення наступних завдань: – дослідження і аналіз 

функціонування запропонованої організаційної структури управління; – дослідження 

технології здійснення діяльності туристичних підприємств; – формування і 

дослідження інформаційної системи і економічного механізму функціонування 

туристичної фірми. Розроблення стратегії функціонування тур фірм на ринку тур 

послуг представляє собою одну з найважливіших і трудомістких функцій в системі 

управління. Ефективність функціонування тур фірми залежить від ступеню 

обґрунтованості стратегії її діяльності на ринку тур послуг з врахуванням 

внутрішнього стану підприємства і реальності зовнішнього середовища, а також від 

врахування багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на процес 

формування стратегії підприємства. Формування стратегії діяльності тур фірми 

включає наступні процедури: формування цілей, розробка програми, розробка 

господарського портфелю, розрахунок проекту ціни тур послуг, формування стратегії 



ринку, здійснення договірного процесу на обслуговування, визначення рівня 

фінансових ресурсів для реалізації стратегії. Розроблена стратегія діяльності 

турфірми і система маркетингу тур продукту є основою для здійснення процесу 

формування і реалізації тур продукту з урахуванням умов і особливостей реалізації 

цього процесу. Модель формування і реалізації тур продукту включає наступні блоки: 

формування і узгодженість інтересів учасників ринку тур послуг, формування 

комплексу послуг, здійснення договірного процесу, виконання договірних обов’язків, 

проведення аналізу якості надаваних послуг, аналіз витрат на обслуговування, аналіз 

ефективності туру. Також важливим елементом у формуванні стратегії і маркетингу 

тур фірми, формуванні і реалізації послуг відіграє інформаційна база, в якій наявні 

нормативно-правові акти, які регулюють ринкові відносини в галузі, є інформація про 

надавані послуги, про інтереси учасників ринку, про взаємодію суб’єктів у 

договірному процесі. На цій основі здійснюються господарські взаємовідносини 

суб’єктів ринку, а також діяльність фірми по реалізації сформованої стратегії: 

максимізація прибутку на основі узгодженої системи цін реалізації послуг, 

раціональності визначення витрат на формування тур продукту [2; с. 87]. Оптимізація 

діяльності тур фірми на ринку пов’язана з розробкою оптимальної стратегії, яка 

включає визначення оптимальної величини доходу і напрямків по формуванню 

знижок на ціну реалізації тур послуг, пов’язаних з розрахунком беззбитковості. 

Туристичне підприємство повинно зробити вибір виду потреб, яку воно збирається

задовольнити: узагальнені або специфічні потреби. В умовах ринку 

конкурентоспроможність підприємства буде забезпечуватися за рахунок більш 

якісного задоволення потреб покупців.

З даного дослідження можна зробити висновок про вплив, який має на фірму 

середовище її перебування і як важливо його досліджувати і вивчати. Також видно, 

що добре викладена стратегія фірми сприяє її розвитку, бо саме на її основі 

підприємство вибудовує свою тактику на ринку. Стратегію потрібно узгоджувати з 

потребами фірми і зовнішнього середовища і вносити корективи, коли це потрібно.
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

КОНТЕКСТІ 

Туризм є однією з галузей світового господарства, яка вирізняється високою 

прибутковістю й інтенсивним розвитком. Туризм і супутні йому послуги на експорт 

складають близько 30 % від світового експорту комерційних послуг і 6 % від 

загального обсягу експорту товарів і послуг. Туризм як експортна категорія займає

четверте місце в світі після експорту палива, хімікатів і автомобільної продукції. Для

багатьох країн, що розвиваються він є одним з основних джерел іноземної валюти і 

займає перше місце серед експортних доходів.

Для сучасного етапу розвитку туризму характерним є широке впровадження 

інноваційних технологій. Вони проявляються у вдосконаленні всіх компонентів 

інфраструктури міжнародного туризму, заглибленні й розширенні диверсифікації 

видів туристської діяльності, що задовольняє все більш складні потреби сучасної 

людини в різноманітності відпочинку та дозвілля, освоєнні нових напрямків та ринків 

міжнародного туризму [3, с. 178].

Зі збільшенням обсягу вільного часу на тлі погіршення загальноекономічної 

ситуації в рекреаційній поведінці населення виявляються дві головні тенденції -

дроблення відпускного періоду і зростання нетривалих поїздок. В зв’язку з вище 



зазначеним головною особливістю розвитку сучасного туризму в Україні є потреба у 

створенні індивідуалізованого туристичного продукту, який має відповідати 

характеру потреб туристів і міг би бути гнучко й швидко трансформований з 

урахуванням впливу політичних, економічних та інших факторів розвитку світу.

За оцінками представників Світової ради загальний внесок туристичної сфери у 

ВВП України становить 92,1 млрд. грн. При цьому прямі витрати туристів в 2011 році 

становили 24,6 млрд. грн. або 26,7 %, непрямий внесок туристичної сфери в 

економіку становив 56,4 % або 51,9 млрд. грн., індикативний внесок складав 16,9 % 

або 15,6 млрд. грн. [1]. Україна в 2013 році за рівнем конкурентоспроможності на 

світовому туристичному ринку займає 76 місце з 140 країн. У порівнянні з 2011 роком

Україна покращила свої показники, піднявшись з 85 місця. Перші три місця займають

Швейцарія, Німеччина та Австрія.

Туризм в Україні відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки 

він є джерелом надходжень до бюджету, створює нові робочі місця, розвиває всі 

галузі, пов’язані з виробництвом туристичних послуг, сприяє зростанню добробуту 

населення, відіграє важливу роль у розвитку мирних і дружніх відносин між 

народами, розширенні міжнаціональних контактів [1, с. 45]. 

Проте, не зважаючи на важливу роль, яку відіграє туризм у розвитку економіки 

України в рейтингу економічного розвитку туристичної сфери від Світової ради 

подорожей та туризму наша країна по всіх позиціях в 2014 році знаходиться нижче 

середніх світових показників [1] і згідно прогнозів експертів ради в довготерміновій 

перспективі до 2022 року буде втрачати свої позиції на світовому туристичному 

ринку [1], що підтверджується низькими оцінками рівня конкурентоспроможності 

України в рейтингу Світового економічного форуму.

За даними Світової туристичної організації UNWTO частка України в 

туристичних потоках Європи становить близько 4 % та близько 0,9 % в 

загальноєвропейських надходженнях від туристичної діяльності [1]. Така значна 

розбіжність в структурі натуральних та грошових потоків може свідчити про низьку 

ефективність української туристичної сфери та низький рівень використання наявних 

туристичних ресурсів. 

Розвиток української туристичної галузі стримують проблеми, які потребують 

уваги та пошуку шляхів їх вирішення. А саме: політична нестабільність, відсутність 



розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та 

туристичних представництв за кордоном, недостатньо кваліфікований персонал, 

невідповідність рівня якості послуг та засобів розміщення міжнародним стандартам, 

відсутність достатньо розвинутої інфраструктури, незадовільний стан доріг.

Отже, Україна має значний туристичний потенціал і всі передумови для 

розвитку внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму. Але він використовується 

недостатньо. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна 

визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного 

продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-

економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного 

довкілля. Програма дій має бути орієнтована на досягнення цієї мети, 

синхронізованою із загальними темпами становлення ринкових механізмів і 

співвідноситись з політикою структурних реформ в економіці. Вона повинна також 

враховувати накопичений досвід розвитку туризму в світі, що створює сприятливі 

умови доопрацювання та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму.
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ДОТРИМАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК 

ОДНА З ОСНОВНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

На сьогодні найбільш застосованою з усіх концепцій маркетингу є концепція 

соціально-етичного маркетингу, що ставить перед підприємцями задачу виявлення 

нестатків і потреб цільових ринків та їх забезпечення за допомогою ефективніших, 

ніж у конкурентів, способів, з одночасним збереженням і зміцненням благополуччя 

споживачів й суспільства в цілому [1].

Соціально-етичний маркетинг можна також визначити як процес визначення і 

формування потреб споживачів,а також їх задоволення з урахуванням поглядів, 

цінностей, віросповідання, расової приналежності споживачів, політичної та 

екологічної ситуації. 

Враховуючи той факт, що туристичним послугам властиві особливі риси, 

концепція соціально-етичного маркетингу набуває чи не найбільшого значення у цій 

сфері. 

До цих особливостей відносять: 

 невідчутність;

 нерозривність виробництва і споживання;

 неможливість збереження туристичної послуги.

Тобто, туристичні послуги не матеріальні. Їх неможливо побачити та оцінити в 

момент купівлі, об’єктом таких послуг є саме споживач. Нематеріальність послуги 

проявляється ще й в тому, що така послуга задовольняє фізичні, етичні або ж духовні 

потреби.

Оскільки послуга є результатом безпосередньої взаємодії виконавця і 

споживача, то процес надання туристичної послуги (виробництво) відбувається 

паралельно зі споживанням. Виробництво ж товарів у матеріальній формі, як відомо, 

передує його продажу, лише після цього настає споживання. 

Життєвий цикл туристичної послуги істотно відрізняється від матеріального 

товару, зокрема відсутністю етапу збереження. Незбережуваність туристичної 

послуги потребує ретельного вивчення кон’юнктури ринку, точної відповідності 



попиту та пропозиції, оскільки послуги не можуть «полежати» на складі до їх 

використання [2].

Соціально-етичний маркетинг передбачає відповідальність підприємства за 

свої повідомлення. Важливо дотримуватись принципу недискримінації за ознаками 

походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, освіти, політичних поглядів,ставлення до релігії, за мовними 

ознаками, місцем проживання, родом і характером занять тощо. Для цієї концепції 

характерний не лише продаж товару, а й вплив на всі аспекти життя людини. 

У деяких державах світу існують спеціальні обмеження при здійсненні певних 

маркетингових кроків. Так, наприклад, у Франції рекомендовано у рекламі не 

вживати іншомовних слів і термінів. Варто також уникати слів «чистий», 

«справжній», «дійсний», «здоровий», «природний», «ексклюзивний», «найкращий», 

«унікальний», «щасливий». Італійський закон ж вимагає, щоб рекламодавці могли 

наводити достатньо переконливі докази своїм твердженням, а особливо, коли в 

рекламному оголошенні використовуються такі слова: «справжній», «бездоганний», 

«корисний для здоров’я», «новий», «гігієнічний», «енергія», «доречність». У Іспанії ж 

відповідно до закону в рекламних оголошеннях про якість косметики не можна 

стверджувати, що косметичні продукти поліпшують здоров’я або фізичний стан [3].

Такі особливості і створюють соціально-етичний або ж «відповідальний» 

маркетинг. 

За результатами опитування компанії, що впроваджують «відповідальний» 

маркетинг, отримують кілька переваг порівняно з іншими,зокрема: 

 покращення репутації компанії серед споживачів і партнерів;

 підвищення довіри та лояльності споживачів [4].

Дотримання концепції соціально-етичного маркетингу дозволить підприємству 

вийти на нові ринки, розширити межі збуту, здобути нову категорію споживачів, 

співпрацювати з новими партнерами тощо. 

Зміст діяльності багатьох туристичних підприємств можна вкласти в один 

вислів: «Ми знищуємо кордони між країнами». Тож щоб дійсно дотримуватись цієї 

суті,потрібно вкладати її у все, чим займається компанія. Чи то логістичний аспект 

туристичного бізнесу, чи маркетинговий, та відповідальність, як і відповідність 



нормам має прослідковуватись скрізь. Адже це дійсно одна з основних умов успішної 

діяльності підприємства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток будь-якої галузі знань неминуче пов’язаний як з послідовною зміною 

(еволюцією) наукових парадигм, так і революційним виникненням нових концепцій, 

що мають принципову відмінність від тих, що існували раніше, нових наукових 

напрямів, що призводять до виникнення.

Говорячи про формування концепції розвитку економічного потенціалу, 

необхідно формувати більше схильний підхід до еволюційної позиції, а саме, 

поступового переосмислення тих, що склалися і сталих базових теоретичних понять в 

контексті вирішення нової задачі. Таким чином, вважаємо необхідним окрім 

обґрунтування основних положень концепції розвитку економічного потенціалу 

розглянути ті, що існували і існуючі в економічній науці напряму в тій або іншій мірі 

що в різний час приділяли увагу, як окремим складовим потенціалу промислового 

підприємства, так і потенціалу як системи [1, 4].

Суть концепції розвитку економічного потенціалу зведена нами до виділення в 

якості об’єкту економічного потенціалу як системи, що об’єднує фінансові, 

виробничі, кадрові, інноваційні і інформаційні можливості промислового 

http://dere.com.ua/library/bank_znan%27/oman_reklama.shtml


підприємства, і розгляду самого процесу розвитку економічного потенціалу в якості 

необхідного і достатньої умови для збереження і підтримки довгострокової 

конкурентоспроможності промислового підприємства.

Вважаємо також за доцільне виділити особливість самого процесу розвитку 

економічного потенціалу, який носить еволюційний характер, перебуває під впливом 

і робить вплив на зовнішнє і внутрішнє середовище, при тому, що сам склад 

елементів потенціалу промислового підприємства знаходиться в процесі постійної 

трансформації [5, 6].

Разом з трансформацією складу елементів, повинні змінюватися і 

удосконалюватися методи оцінки економічного потенціалу (чи його основних 

елементів), оскільки вони, згідно з положеннями концепції розвитку, подібно до 

самих цих елементів також перебувають під впливом еволюційних перетворень в 

економічних системах. В результаті оцінка можливостей промислового підприємства 

за допомогою статичної оцінки наявних запасів ресурсів промислового підприємства 

поступається місцем системному стратегічному аналізу конкурентоспроможності 

економічного потенціалу [2].

Адаптивність процесу розвитку економічного потенціалу проявляється, передусім, в 

зміні значущості його елементів на конкретному етапі життєвого циклу організації, що 

неминуче повинне відбиватися на пріоритетах за допомогою визначення загального 

стратегічного напряму розвитку промислового підприємства.

В результаті, суть управління розвитком економічного потенціалу 

промислового підприємства зводиться до реалізації його основної мети, яка 

формулюється як раціональне управління наявними можливостями для забезпечення 

довгострокового стабільного росту. При цьому кількісним критерієм мети розвитку 

економічного потенціалу промислового підприємства виступає рівень його 

конкурентного статусу, що враховує порівняльну конкурентоспроможність елементів 

економічного потенціалу промислового підприємства в умовах зовнішнього 

оточення.

Таким чином, концепція розвитку покликана вирішувати завдання підвищення 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі на основі планомірного 

стратегічного розвитку, як окремих елементів, так і усієї сукупності, що визначає 

економічний потенціал промислового підприємства, що адаптується зовнішнім 



умовам процес розвитку промислового підприємства. Само ж промислове 

підприємство розглядається як поліфункціональна система, що реалізовує окрім 

виробничої, цілий ряд системотворних і інших функцій, затребуваних зовнішнім 

середовищем [3].

Теоретичним базисом для формування концепції розвитку економічного 

потенціалу промислового підприємства послужило виявлення поелементних 

положень, що стосуються проблем оцінки, управління і розвитку економічного 

потенціалу (окремих його складових) у рамках теорії систем, командно-

адміністративної системи, основних шкіл менеджменту і провідних концепцій, таких 

як неокласична, еволюційна, теорія хаосу.

Базовою основою формування концепції розвитку економічного потенціалу 

промислового підприємства, з великою мірою вірогідності, являються як управлінські 

школи (напрями), сформовані з початку минулого століття і функціонуючі в різних 

інтерпретаціях нині, так і концепції і школи, що трактують окремі макроекономічні 

тенденції. Причому, відмітимо, що основні управлінські школи в тій або іншій мірі 

приділяли увагу дослідженню і розвитку потенціалу промислового підприємства (в 

основному за допомогою якої-небудь з його складових), але в той же час не було 

сформовано єдиній концепції управління розвитком потенціалу.
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ТУРИСТСЬКІ ЦЕНТРИ В МАРКЕТИНГОВІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ

Туризм є незаперечним феноменом сучасного економічного розвитку. Він 

впливає на життя місцевого населення, його матеріальну і духовну діяльність, 

систему цінностей, суспільну поведінку, інтереси. В регіонах, де населення 

характеризується соціально-культурною активністю, туризм носить традиційний 

характер. Проте в промислово розвинених регіонах ріст туризму може призвести до 

істотних змін в регіональній економіці. Тому дослідження маркетингового 

інструментарію регіонального розвитку туризму є одним з пріоритетних напрямків 

досліджень як туристської політики окремого регіону, так і сфери туризму в цілому.

Приміром, у Вінницькій області однією з найважливіших стратегічних 

маркетингових задач розглядається завдання обґрунтування і створення регіональних 

туристських центрів, об’єднаних загальними туристсько-рекреаційними ресурсами. 

Це дозволить добитися ефекту синергії при реалізації регіональної туристської 

політики. 

Функціонування регіональних туристських центрів надалі буде засновано на 

реалізації загальної маркетингової стратегії Вінницької області і тієї туристської зони, 

до складу якої входить даний туристський центр, з урахуванням її туристичної 

спеціалізації. Сьогодні , як показує передовий зарубіжний досвід, створення і 

функціонування міжмуніципальних туристичних центрів здійснюється на основі 

партнерства і взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, господарюючих 

суб’єктів у сфері туризму, підприємств і об’єктів туристської інфраструктури і сфери 

обслуговування, громадських організацій і асоціацій, зацікавлених в розвитку 

туризму [1]. 

На рис.1 ми пропонуємо організаційну схему функціонування 

міжрегіонального туристського центру, що, на наш погляд, дозволить на системній 

основі здійснювати процес управління реалізацією стратегічних документів в 

напрямку розвитку туризму, узгоджувати інтереси різних суб’єктів і управлінських 



структур, рівнів влади у сфері туризму. Її використання дозволить не тільки 

систематизувати процес управління розвитком туризму, але й здійснювати 

координацію при реалізації заходів і проектів, пропонованих в стратегічних 

документах різного рівня.

Рис. 1. Організаційна схема функціонування міжрегіонального
туристського центру

Пропонована схема передбачає наступний порядок її реалізації. На підставі 
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сфері туризму, а також виконує контролюючі функції. До його компетенції 

відноситься винесення питань на розгляд регіональної Координаційної ради. 

Координаційна Рада на підставі результатів роботи комісій і робочих груп в його 

складі готує пакет пропозицій, обґрунтувань і аналітичних записок, які направляє 

керівництву ГУЕ ВОДА (при необхідності і визнанні важливості представлених 

пропозицій членів Координаційної Ради). Основними виконавчими органами є 

Управління туризму і культури (Відділ туризму), підрозділи регіональних управлінь, 

бюджетних організацій і органів місцевого самоврядування, господарюючі суб’єкти, 

на яких у відповідності з регіональною цільовою програмою розвитку туризму 

покладена роль відповідальних виконавців. 

В цілях оцінки ефективності і результативності реалізації Стратегії розвитку 

туризму і середньострокових цільових програм здійснюється щорічний моніторинг. 

Звіт про моніторинг готується Відділом туризму із залученням спеціалістів, що входять 

до складу Координаційної Ради. На підставі моніторингу реалізації стратегії і 

програми, із залученням експертів готуються пропозиції про поточне корегування 

стратегії і програм.

В цілому, створення і функціонування туристичних центрів покликані сприяти 

реалізації регіональної туристської політики для досягнення економічного ефекту від 

туризму, та дозволять вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможності 

регіонів. Туристична діяльність повинна стати сферою реалізації ринкових 

механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, перетворитися 

на одну із найприбутковіших галузей економіки і таким чином сприяти стабілізації 

соціально-економічного становища як окремих регіонів, так і Української держави. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ВИДИ ДОХОДІВ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Готельний бізнес, що є складним багатофункціональним видом діяльності, 

соціальним за своєю суттю, повинен стати вагомим фактором економічного зростання 

країни та покращення матеріального добробуту населення, сприяти подоланню 

територіальної диспропорції в рівні економічного розвитку та підприємництва в 

даному сегменті, додатковим надходженням як до місцевого, так і державного 

бюджетів, виступати джерелом створення нових робочих місць, а також створювати 

сприятливий туристичний імідж країни.

Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, 

унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту 

в туристичному бізнесі. Основними якісними показниками, що відображають 

економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у 

виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку є доход [2]. 

Узагальнення результатів дослідження провідних вітчизняних й зарубіжних 

наукових фахівців галузі, проведені власні дослідження дають підстави стверджувати, 

що сучасну індустрію гостинності можна охарактеризувати як важливу й прибуткову 

галузь економіки, орієнтовану на виявлення й задоволення потреб клієнтів (гостей), в 

першу чергу шляхом створення для них безпечних і комфортних умов проживання й 

відпочинку.

У процесі виробничої діяльності підприємства постійно здійснюють кругообіг 

грошових коштів з метою виробництва та продажу готової продукції для отримання 

виручки від реалізації. Ефективність роботи підприємства в ринкових умовах 

визначається розміром отриманого доходу. Формування доходу підприємства може 

здійснюватися у різних сферах діяльності: від реалізації виробленої готової продукції, 

від вкладання вільних коштів на рахунки в банки, від інвестування у будівництво та 

ін. [4]. Доходи, які отримуються від усіх сфер діяльності підприємства, формують 

загальний дохід підприємства.

Одержання доходу пов’язане з різними напрямами діяльності підприємства.



Основна (операційна) діяльність – результатом якої є дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

Інвестиційна діяльність – пов’язана з реалізацією матеріальних і 

нематеріальних цінностей, послуг, зв’язаних передусім з основним капіталом –

купівля і продаж основних фондів і нематеріальних активів, продаж і купівля цінних 

паперів. 

Фінансова діяльність – пов’язана з фінансовими інвестиціями (операції з 

продажу і купівлі власних акцій, випуск облігацій, вкладання коштів у статутні фонди 

інших підприємств).

В результаті одержують доходи у вигляді дивідендів на акції, процентів на 

цінні папери.

Інша діяльність – доходи і збитки попередніх років, що виявлені у звітному 

періоді, невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, 

аварій); штрафи, пеня, неустойки за порушення господарських договорів тощо.

Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації 

продукції та послуг та інші операційні доходи. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний 

дохід, виручка від реалізації продукції без врахування наданих знижок, повернення 

проданих товарів та непрямих податків[3]. 

Фінансовими доходами є доходи, отримані в процесі проведення фінансової 

діяльності. До фінансових доходів належать доходи, що виникають у процесі 

фінансової діяльності підприємства. До них відносять: дивіденди одержані, відсотки 

одержані, інші доходи від фінансових операцій. 

Інвестиційні доходи – доходи, одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні 

або спільні підприємства. Вони передбачають зростання частки інвестора в чистих 

активах об’єкта інвестування (внаслідок одержання асоційованим, дочірнім та 

спільним підприємством прибутків або зростання їх власного капіталу). 

Інші операційні доходи включають всі доходи від операційної діяльності, крім 

доходу від реалізації продукції та наданих послуг. До них, зокрема, відносять: доходи 

від реалізації іноземної валюти; доходи від продажу оборотних активів (крім 

фінансових інвестицій); доходи, одержані від операційної оренди активів; доходи від 

операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних 



штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів; 

доходи від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних 

активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та 

субсидій; інші доходи [1].

Надзвичайними доходами вважаються надходження, що виникають як наслідку 

надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, 

націоналізації й т.п.). До них відносять страхове відшкодування, вартість 

матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення й 

подальшого використання активів.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В США

Всі країни сильно залежать від їхнього навколишнього середовища: ліси, луки, 

річки, озера, коралові рифи та інші екосистеми забезпечують основні ресурси, які 

забезпечують їжу, воду, житло і енергію. Але ці екосистеми і ресурси, перебувають 

під неймовірним тиском.

Всього за 60 років населення світу виросло з 2,5 мільярда чоловік до 7 

мільярдів чоловік. До 2050 року, ще 2 мільярди приєднаються до нашої планети, в 

основному в країнах, що розвиваються, з наростаючим та швидко зростаючим попит 

на ресурси нашої планети. 



За таких умов застосування системи екологічного менеджменту є досить 

актуальним, адже саме впровадження в діяльність підприємств екоменеджменту 

дозволить зменшити вплив на навколишнє середовище, а відтак, і на одну із гострих 

проблем людства – глобальне потепління. 

У США процес розвитку та впровадження системи екологічного менеджменту 

активізувався після прийняття федерального закону США про Національну політику 

в галузі навколишнього середовища, згідно з яким підприємства стали залучатися до 

юридичної відповідальності за нанесення шкоди навколишньому середовищу. За 

зовнішніми ознаками і формою проведення процедури таких оцінок нагадували 

фінансовий аудит, тому отримав назву екологічного аудиту [4, с. 86].

Основними напрямками впровадження екологічного менеджменту в країні на 

сьогодні є:

 підтримка політики землеволодіння і прав на ресурси, що дають людям 

право володіти і розпоряджатися природними ресурсами відповідально;

 боротьба з безлісення і садіння дерев, так що ліси продовжували 

забезпечувати чисту воду і повітря, підвищити продуктивність сільського 

господарства, уповільнити темпи зміни клімату, боротьби з опустелюванням і 

сприяння економічному зростанню;

 збереження біорізноманіття, так що люди не втрачатимуть 

найважливіших товарів та послуг, що забезпечуються інтактних і функціональних 

екосистем; 

 пом’якшення наслідків і адаптації до наслідків зміни клімату, з тими 

підприємствами та господарствами, що функціонують без шкоди для навколишнього 

середовища при одночасному зміцненні їх стійкості до погодних катаклізмів.

Основними завданнями екологічного менеджменту в США є: 

 забезпечення відсутності шкідливого впливу на навколишнє середовище;

 поліпшення здоров’я гостей та персоналу; 

 забезпечення ціни на екологічно чисті продукти не вищої, ніж на 

шкідливі аналоги; 

 контролювання відсутності синтетичних харчових добавок: 

ароматизаторів, барвників, консервантів та ін.;



 забезпечення використання екологічно чистих продуктів, які підлягають 

переробці, в якості вторинної сировини; 

 забезпечення виготовлення продуктів з натуральних, сертифікованих 

інгредієнтів (трав, олій), які містять біологічно активні речовини. 

На сьогодні основними проблемами подальшого розвитку екологічного 

менеджменту в США є: 

 суворе законодавство в питаннях впровадження систем екологічного 

менеджменту;

 витрати на впровадження екоменеджменту;

 високі стандарти при екологічній сертифікації об’єктів. 

Основними позитивними моментами розвитку системи екологічного 

менеджменту в США є:

 забезпеченість персоналом – фахівцями з екологічного менеджменту;

 підтримка держави при впровадженні системи екоменеджменту;

 впровадження штрафних санкцій при недотриманні вимог екологічного 

менеджменту; 

 високий рівень впровадження екологічного менеджменту на 

підприємствах; 

 чітка система стандартів екологічного менеджменту. 

Враховуючи значний перелік переваг екологічної сертифікації, можливість 

вирішення негативних тенденцій, що підтверджується значним світовим попитом на 

екологічні продукцію та послуги, еко-сертифікація є перспективним інструментом 

підвищення туристичної привабливості. Екологічний сертифікат, отриманий 

закладом, підкреслить повагу до гостя та підтвердить інвестиційну привабливість і 

соціальну відповідальність бізнесу.

Впровадження системи екологічного менеджменту дозволить попередити 

негативний вплив на довкілля та здоров’я, сприятиме збереженню та економному 

використанню матеріальних і природних ресурсів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКО-ТРУДОВОЇ ПОДАТКОВОЇ 

РЕФОРМИ 

Діюча в Україні система оподаткування потребує реформування, в напрямку 

збільшення податкового навантаження на природні ресурси та збільшення 

екологічно-орієнтованих податків. Це дозволить не тільки підвищити доходи 

бюджету, але й за рахунок цього знизити рівень податкового навантаження на працю.

Прикладом може слугувати еко-трудова податкова реформа (eco-labor tax 

reform) в країнах ЄС. Суть цієї реформи проста та очевидна: перенесення податкового 

тягаря з праці та капіталу на ресурсопотік. В основу еко-трудової податкової реформи 

закладена ідея подвійної дивіденду, що передбачає одночасне стимулювання охорони 

навколишнього середовища і ресурсозбереження за допомогою введення екологічних 

податків та пропорційне зниження податкового навантаження на працю, що дозволяє 

стимулювати зростання зайнятості.

Еко-трудову податкову реформу (1991–2002 рр.) офіційно здійснено у дев’яти 

країнах Європи, а саме – у Данії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Британії, 

Швейцарії, Швеції та Фінляндії. Бельгія та Австрія офіційно не оголошували про 

здійснення даної реформи, але фактично також змінили податкову систему на користь 

збільшення екологічних податків та зменшення оподаткування праці.



Масштаб отриманих дивідендів виявися цілком пропорційним до масштабу 

реформ, а він був дуже різним, залежно від сили політичного опору реформі з боку 

великих паливно-енергетичних компаній та інших незацікавлених у реформі груп. 

Зокрема, у Італії внаслідок реформи було перерозподілено із праці на забруднення та 

природні ресурси лише 0,1% загального податкового тягаря, тоді як Данія 

перерозподілила «на екологію» одразу 6% від сумарного обсягу податків.

Найпоказовішим є досвід Німеччини, де еко-трудова податкова реформа 

принесла до бюджету понад 20 млрд євро «зелених податків». Близько 90% цих 

коштів було використано для зниження податків на працю та доходи фізичних осіб, 

наслідком чого стало створення 250 тисяч нових робочих місць. І це – одночасно із 

прямими екологічними наслідками реформи: зниженням викидів діоксину карбону на 

2,4% (що в масштабах німецької економіки сягає мільйонів тонн щорічно), та 

зростанням попиту на екологічно чисті технології (так, лише продаж автомобілів на 

газовому пальному зріс на 10%) [1].

Наслідками реформи у Данії стало перенесення податкової бази із заробітної 

плати на використання природних ресурсів та забруднення, масштаб якої станом на 

2002 рік склала 3% від ВВП та 6% від усіх податкових надходжень в країні [2, c. 14]. 

При цьому відбулося зниження граничної ставки податків на доходи громадян на 

10%, та помітне зниження відрахувань із заробітної платні до пенсійного фонду. 

Впроваджені нові «зелені податки» не лише компенсували державі втрати від 

зменшення податкових надходжень від оподаткування праці, але і принесли 

додатково понад 6 млрд датських крон щороку.

Досвід Данії цікавий тим, що держава повернула підприємствам до 30% 

отриманих «зелених» податків. Але повертались вони виключно у вигляді грантів на 

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що стало для власників 

додатковим стимулом впроваджувати екологічно чисті та безпечні технології. Таку 

само практику успішно впровадили Нідерланди [1].

Загалом всі одинадцять країн, які здійснили еко-трудову податкову реформу, 

здійснили перерозподіл податкового тягаря з податків на працю на використання 

природних ресурсів та забруднення. До того ж було впроваджено податки на 

споживання ресурсів, в першу чергу енергетичних, на забруднення (зокрема на 

викиди речовин, які впливають на клімат), на захоронення та складування відходів. 



Завдяки отриманих коштів у цих країнах було знижено податки на працю, а також 

частина коштів у більшості країн поверталась підприємцям у вигляді цільових грантів 

на енерго- та ресурсозбереження. 

У звіті «Реформа екологічного податку в Європі: можливості для 

майбутнього» [3], підготовленим Міністерством інфраструктури та довкілля 

Нідерландів у червні 2014 року, зазначається, що еко-трудова податкова реформа, яка 

була успішно здійснена низкою країн, має отримати новий імпульс, охопивши значно 

більшу кількість країн та регіонів по всьому світу. 

Сьогодні екологічні податки в Європейському Союзі все частіше 

розглядаються в якості важливих і корисних інструментів податкової політики. При 

ретельній розробці такі інструменти можуть створити додаткові економічні стимули, 

що сприятимуть динамічності інновацій, змінять економічне обґрунтування для 

інвестицій тощо. Все це, в кінцевому підсумку, призведе до отримання економічних, 

соціальних та екологічних переваг. Проте, незважаючи на певні зусилля інструменти 

еко-трудової податкової реформи ще далекі від вичерпання свого повного потенціалу. 

У сучасних економічних реаліях України реформування системи ресурсно-

екологічного оподаткування є одним із основних пріоритетів у рамках оголошеної 

урядом А. Яценюка податкової реформи. Адже це один з небагатьох доступних уряду 

інструментів, за рахунок якого можна збільшити доходи бюджету, не підвищуючи 

навантаження на перспективні високотехнологічні галузі економіки. До того ж така 

реформа в сучасних умовах для нашої країни може не лише стати інструментом 

вирішення ряду екологічних проблем, але водночас сприяти реструктуризації 

національної економіки в напрямку енерго- та ресурсоощадливості. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ

Продовження процесів формування української державності та становлення 

сучасного українського суспільства, а також системні зрушення у всіх сферах життя 

надають підстав для постійного пошуку нових шляхів для соціально-економічного 

розвитку України. Як свідчить досвід економічно розвинених країн, однією з 

найбільш поширених тенденцій сучасного розвитку світової економіки є відродження 

інтересу до промислового сектору, цілеспрямованого формування його прогресивної 

структури (технологічної і галузевої), значного підвищення ефективності та 

конкурентноздатності здебільшого за рахунок пошуку нових форм і методів його 

активного регулювання [1, с. 3]. Українські науковці присвячують свої роботи 

проблемам промислового розвитку на сучасному етапі, а також пошукам шляхів 

виходу зі скрутного становища, що склалося в промисловості країни. Основні 

дослідження зосереджено у сфері формування та постійного вдосконалення 

промислової політики держави. 

Зарубіжні вчені під промисловою політикою за різними визначеннями 

розуміють «узгоджені, цілеспрямовані, свідомі зусилля з боку уряду щодо заохочення 

і підтримки певної галузі або сектору промисловості за допомогою певного набору 

політичних інструментів», «зусилля уряду щодо зміни структури промисловості задля 

сприяння зростанню на основі продуктивності», або, за ширшим визначенням, «будь-

який вид вибіркового втручання або державної політики, що намагається змінити 

структуру виробництва на користь секторів, які за очікуванням запропонують кращі 

перспективи для економічного зростання, ніж у разі відсутності такого втручання, 

тобто, в умовах ринкової рівноваги», а також за припущенням, що промислова 

політика як така стосується не лише промисловості, наголошують, що вона розглядає 

не промисловість як таку, але «політику, спрямовану на нетрадиційне сільське 

господарство і сферу послуг в тій же мірі, в якій і на стимулювання виробників». 

Формування власної промислової політики є особливо важливим завданням для країн, 



що розвиваються, які ніколи не зможуть вийти з-під залежності від надаваної 

сторонньої допомоги, якщо вони не будуть у змозі з часом застосувати власну 

промислову політику, необхідну для трансформації внутрішніх галузей 

промисловості, диверсифікування економіки і створення надійних баз 

оподаткування [2, с. 1]. 

Вітчизняні науковці під промисловою політикою мають на увазі форму 

реалізації національних інтересів у сфері промислового виробництва (видобутку, 

переміщення, виготовлення та обробки) матеріальних благ, тим самим виводячи за 

межі дослідження виробництво матеріальних благ за допомогою природного процесу 

росту живих організмів (сільське господарство), а також різні види діяльності, що не 

мають матеріальної форми у наявному виді (надання послуг) [1, с. 8–9]. У сучасних 

дослідженнях наголошується на необхідності запровадження нової промислової 

політики, яка зосереджена в основному не на стимулюванні окремих галузей 

промисловості за секторальним («вертикальним») підходом, а на запровадженні 

комплексу міжгалузевих («горизонтальних») заходів щодо сприяння цілям 

економічного розвитку. Промислова політика, що зосереджена на поєднанні 

вертикальних і горизонтальних заходів, отримала назву матричної. Її застосування в 

Україні покликане вирішити такі основні проблеми: перехід до наукомісткого

передового виробництва; підтримка науково-технічного потенціалу, необхідного для 

масштабних диверсифікованих інновацій; встановлення балансу між 

високотехнологічними та матеріально-сировинними галузями. Причому до основних 

горизонтальних складників нової промислової політики включають формування 

сприятливого інституціонального середовища і сприяння розвитку організації 

виробництва та інноваційної інфраструктури, а до основних вертикальних – галузеві 

пріоритети та форми їх реалізації [1]. 

На особливу увагу науковців заслуговує така складова сприяння розвитку 

організації виробництва та інноваційної інфраструктури, як екологізація 

промислового виробництва. В той час, коли в Україні ситуація із впливом 

промисловості на екологію залишається критичною, в багатьох зарубіжних країнах, 

особливо в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС), цій проблемі присвячено багато 

уваги, і саме на ній зосереджено вертикальний підхід до промислової політики ЄС. В 

2012 році в Європі, де деіндустріалізація більше не сприймається як природній процес 



економічного розвитку, було наголошено на тому, що, окрім горизонтальних заходів 

щодо впливу на промислову конкурентноздатність, промислову політику слід 

доповнити вертикальними, сконцентрованими на специфічних технологіях, причому 

інвестиції та інновації слід направити на передові виробничі технології для 

екологічно чистого виробництва, ключові перспективні технології, біо-продукти, 

стійку промислову політику, будівництво та сировину, екологічно чисті транспортні 

засоби і судна, а також інтелектуальні мережі. Нескладно побачити, що 

запропоновані напрямки пов’язані з екологізацію виробництва. Вже в 2014 році 

основною метою промислової політики країн ЄС до 2020 року було встановлено 

підвищення вкладу промисловості у ВВП до 20 % [3, с. 1-2].

Слід зауважити, що основні проблеми української промисловості, висвітлені в 

роботах вітчизняних науковців, а також у Концепції Загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року, можуть бути 

розв’язані лише за умови інституціональних перетворень і зрушень у бік політичних 

стимулів та відповідальності. 
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ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ 

СТРУКТУР

Форми, методи і засоби реорганізації управлінських структур багатогранні. В 

цілому їх можна звести до декільком напрямків:

 вдосконалення структур за рахунок внутрішніх спрощень здійснюється 

шляхом перетворення лінійних структур в більш плоскі за рахунок скорочення числа 

рівнів управління. Останнє найчастіше досягається децентралізацією управління, 

делегуванням повноважень на більш низькі рівні менеджмента. 

 Поняття «спрощення структури» в певному ступені залежить від 

зовнішніх, тимчасових, просторових умов, в яких працює фірма. Те, що для однієї 

фірми вважається простою структурою, для іншої може бути складною. І навіть для 

одного готелю в різні періоди його розвитку одна і та же структура може виявитися 

простою або, навпаки, складною.

 заміна структур механистического типу на адаптивні. Це найбільш 

радикальний шлях реорганізації структур менеджмента. Його обирають в критичні 

для готелю моменти, при загрозі його життєздатності. Для здійснення такої 

реорганізації потрібний сильний лідер з командою. Типовим прикладом є 

реорганізація, проведена відомим менеджером США Ли Якоккой в корпорації 

«Крайслер», коли в 1978 г. він став президентом компанії.

 інтегрування (створення) різноманітних форм органічних структур 

всередині ієрархічної структури. Це створення венчурних, інноваційних відділів, 

бізнес-центрів, бригадних структур, експертних груп. Сучасний менеджмент в 

розвинених країнах вважає такі перетворення первинною умовою забезпечення 

ефективної діяльності фірми. Вище ми докладно розглянули це питання.

 створення конгломератів. Поняття «конгломерат» означає поєднання 

різнорідних елементів. Конгломератну структуру може мати готель, якщо його 

відділи побудовані по різним ознакам, наприклад, в одному використовується 

функціональна структура, в іншому – дивізіональна по територіальному принципу, в 



третьому – матрична і т. д. Однак найчастіше конгломератами є гігантські корпорації, 

включаючі десятки майже самостійних фірм, підприємств. Вище керівництво таких 

корпорації, як правило, зберігає за собою функцію управління фінансами. Більшість 

конгломератів виникає не стільки за рахунок внутрішнього зростання, скільки за 

рахунок злиття інших фірм. 

 формування структур майбутнього – модульних і атомістичних 

організацій. Напрямки перетворення організаційних структур менеджмента 

охоплюють тривалий період його розвитку, в тому числі і останні десятиріччя. На 

цьому етапі здійснене революційне перетворення виробництва і, по прогнозам 

вчених, воно повинно викликати і революційні перетворення в менеджменті, і його 

структурах.

 Пропозиції по створення нової структури готелю повинно 

відштовхуватися від необхідності розвитку більш децентралізованного управління, 

що дозволить скористатися перевагами децентралізації наступного значення:

 децентралізація дасть право приймати рішення тому керівникові, який 

щонайближче стоїть до виникаючих проблем і, отже, краще за всіх них знає;

 децентралізація стимулює ініціативу і дозволяє особі ототожнити себе з 

організацією.

При децентралізованном підході найкрупніший підрозділ організації здається 

його керівникові зовсім невеликим. Він може повністю розуміти його 

функціонування, повністю контролювати його і відчувати себе частиною цього 

підрозділу. Такий керівник може випробовувати такий же ентузіазм в своєму 

підрозділі, як незалежний підприємець у всьому своєму бізнесі. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА SWOT-АНАЛІЗОМ

Одним із найбільш поширених і визнаних методів оцінки зовнішнього 

середовища є СВОТ-аналіз (SWOT-analysis), тобто аналіз сильних (Strength) і слабких 

(Failure) місць, а також наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). Потенційні 

шанси (можливості) та потенційні ризики стосуються зовнішнього середовища 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, а сильні і слабкі сторони –

внутрішнього середовища. У таблиці 1 подані потенційні можливості та загрози 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в Україні у мікро- та 

мезоперіодах. 

Таблиця 1

Потенційні можливості та загрози інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств в Україні у мікро- та мезоперіодах

Фактор

Значущість і-ї 
групи факторів

( i ) за методикою 
[1]

Оцінка сили 
впливу j-го 

фактора 
( )(),( ijij PP  )

Можли-
вості
( iQ )

Загрози
( iQ )

Підвищення рівня кваліфікації 
персоналу

2 +2 +4

Перспектива інновацій 3 +4 +12



Наявність конкурентів на ринку 2 -5 -10
Державна підтримка 3 -5 -15
Ситуація на ринку 3 -2 -6
Можливість зростання 
потужностей і прибутку

3 +2 +6

Нестабільне правове поле 
держави

1 -1 -1

Перспектива інвестицій 2 +1 +2
Можливість розширення 
експорту продукції 1 +1 +1

До можливостей відносять: 

1) підвищення рівня кваліфікації персоналу; 

2) перспектива інновацій; 

3) перспектива інвестицій; 

4) можливість розширення експорту продукції; 

5) можливість зростання потужностей і прибутку. 

Загрози інноваційного розвитку машинобудівних підприємств включають: 

1) наявність конкурентів на зовнішньому ринку; 

2) незначна державна підтримка або її відсутність; 

3) ситуація на ринку;

4) нестабільне правове поле держави. 

Таким чином, при аналізі даних за три останні роки ми маємо п’ять 

можливостей та чотири загрози інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. 

Згрупуємо перелічені фактори у матрицю можливостей та загроз (табл. 2). 

Таблиця 2

Зовнішні можливості та загрози інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств в мікро-, мезо- та макроперіодах, що використовуються в SWOT-аналізі

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози

Підвищення рівня кваліфікації персоналу.

Перспектива інновацій.

Перспектива інвестицій.

Можливість розширення експорту продукції.

Можливість зростання потужностей і прибутку

Наявність конкурентів на 

зовнішньому ринку.

Незначна державна підтримка.

Ситуація на ринку.

Нестабільне правове поле держави 



Для цього проведемо оцінку внутрішнього середовища. На основі експертного 

оцінювання визначимо сильні та слабкі сторони підприємства. Коефіцієнти 

конкордації на рівні 69,7 % під час оцінки слабких сторін підприємства та 85 % 

сильних сторін засвідчують узгодженість думок експертів [2]. Реалізація 

запропонованих заходів сприятиме підтримці сильних сторін інноваційного розвитку 

підприємств в напрямі реалізації шансів зовнішнього середовища, пом’якшення 

загроз, подолання слабкостей за рахунок можливостей та ліквідацією загроз і слабких 

сторін.

Побудуємо матрицю SWOT-аналізу інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств (рис. 1). 

Можливості Загрози

Сильні 
сторони

Стратегія підтримки:
1) підготовки та 
перепідготовки 
працівників з метою 
зниження витрат;
2) творчого потенціалу та 
НДПКР;
3) диверсифікації виробів

Стратегія використання:
1) обізнаності про стан ринку;
2) маркетингових методів вивчення ринку;
3) технологічних та інноваційних навичок з 
метою пришвидшення впровадження нових 
технологічних процесів, питомої ваги 
реалізованої інноваційної продукції

Слабкі 
сторони

Стратегія подолання:
1) браку фінансових 
ресурсів;
2) вузької спеціалізації 
через розширення 
асортименту;
3) росту витрат та старіння 
потужностей

Кризове поле:
1) ліквідація необґрунтованих стратегічних дій 
та напрямів;
2) продаж або консервування застарілих 
виробничих потужностей;
3) перепроектуваня та реінжиніринг бізнес-
процесів з високими витратами

Рис. 1. Матриця SWOT-аналізу інноваційного розвитку машинобудівних 

підприємств

Таким чином, на основі матриці SWOT-аналізу інноваційного розвитку 

машинобудівних підприємств нами розроблені стратегії підтримки можливостей, 

подолання слабких сторін, використання сильних сторін, нейтралізації слабких 

сторін. Запропоновані заходи сприятимуть інноваційному розвитку машинобудівних 

підприємств.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Головним чинником, який зумовлює необхідність кардинального 

реформування вітчизняної економіки й підвищення її конкурентоспроможності, є 

вибір напряму щодо формування відкритої економіки та інтеграції у світові 

економічні структури. Для реалізації цього курсу потрібно вдосконалити форми й 

методи державного регулювання економічного розвитку, податкову систему, 

підвищити кількість інвестиційних ресурсів, зміцнити інноваційну активність, 

відсутність результатів, очікуваних від приватизації, отримати результати від 

адміністративних реформ й інституціональних змін.

Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає орієнтувати 

економічну політику на скорочення наявного розриву між Україною й найбільш 

розвиненими країнами світу [1, 3-6]. Тобто, на сьогодні ще залишається достатньо 

проблем в соціально-економічному розвитку країни. 

Виходячи з цього, слід по-перше, усвідомити, що країна підійшла до такої 

фази, коли подальший економічний розвиток значною мірою буде визначатися 

станом інститутів державної влади, тобто, стале функціонування національної 

економіки неможливе без ефективної системи взаємодії інститутів національної 

економіки. По-друге, необхідно виробити інструменти саме економічного зростання, 

а не лише економічного росту. По-третє, абсолютним пріоритетом мають стати 

реформи секторів, що пов’язані із розвитком людського потенціалу, насамперед 

освіти й охорони здоров’я, тому що головні конкурентні переваги сучасної 

високорозвиненої країни забезпечуються високою якістю людського потенціалу й 

тими чинниками, які безпосередньо пов’язані з життєдіяльністю людини. По-



четверте, грошова і фінансова стабілізація є найважливішим досягненням останнього 

десятиліття й найважливішим чинником формування сприятливого інвестиційного 

клімату. По-п’яте, величезне значення у розв’язанні завдань, що постали перед 

країною, має докорінне вдосконалення її інституціональної системи на основі 

створення чітких і зрозумілих «правил гри» для всіх учасників соціально-

економічного життя, які є загальною базою для досягнення цілей соціально-

економічного розвитку. 

Національна економіка є основою формування стратегії сталого розвитку 

України з урахуванням особливостей українського економічного ринку, наявності 

окремих видів потенціалів і взаємовідносин між суб’єктами господарювання, а 

особливо – інституціональних засад економічного розвитку суспільства.

На думку науковців В. Бережного й С. Дефоржа «тільки створивши базові умови 

розвитку національної економіки та її складової – регіональної економіки, можна казати 

про високий рівень розвитку країни в цілому» [2, с.48].

Саме період 2014–2020 рр. має стати важливим етапом прискорення 

економічного й соціального розвитку України шляхом здійснення прогресивного 

характеру структурних перетворень в економіці, поглиблення її зовнішньої 

інтегрованості та значного поліпшення діяльності ринкових інститутів, попередження 

соціального напруження. Отже, мова йде про створення умов для ефективного і 

динамічного економічного зростання, що базується, як вже було вказано вище, на 

інвестиціях й інноваціях, які забезпечать структурно-технологічну модернізацію 

вітчизняної економіки й стабільне підвищення добробуту громадян України, що є 

головною стратегічною метою економічної політики держави.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

На сучасному етапі розвитку суспільства сучасними є тенденції екологізації 

економіки, державної політики й законодавства, суспільних настроїв і потреб, 

зумовлених наростанням екологічної й природно-ресурсної кризи. Ці тенденції 

знаходять своє вираження у діяльності підприємств ресторанного господарства.

Процес, що стосується адаптації підприємств до роботи в мінливих ринкових 

умовах, обумовлює докорінну трансформацію їхніх організаційно-правових форм, 

виробничо-технологічної структури, системи маркетингу й взаємодії з контрагентами 

й державою шляхом реструктуризації підприємства. Останню застосовували й 

продовжують застосовувати підприємства багатьох країн. 

Реструктуризація належить до еволюційного типу ринкових перетворень бізнес-

процесів (революційним типом перетворення вважається реінжиніринг) Українські 

підприємства переважно вирішують завдання адаптивного, еволюційного характеру при 

вирішенні еколого-економічних проблем. Методичні вказівки, що стосуються 

проведення реструктуризації державних підприємств Міністерства економіки України 



визначають реструктуризацію підприємств як здійснення організаційно-економічних, 

правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, апарату 

його управління, форм власності, організаційно-правових норм, здатних привести 

підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності й екологічності 

виробництва. 

Актуальність проблеми підвищення екологічності в сфері надання послуг як 

елемента конкурентоспроможності фірми зростає в умовах насиченості товарного 

ринку. Відповідно зростає й потреба в достовірній інформації, на підставі якої 

приймаються рішення щодо підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг.

До основних рішень, спрямованих на підвищення екологізації підприємства, 

можна віднести:

 рішення щодо фізико-механічних, ергономічних, естетичних, 

екологічних характеристик;

 рішення щодо рівня цін товару, що є прийнятним для цільового сегмента 

споживачів;

 рішення щодо торговельної марки (назва, позиція торговельної марки 

щодо конкуруючих торговельних марок, та інших торговельних марок фірми);

 рішення щодо асортиментів підприємства (кількість асортиментних груп, 

моделей, сезонна структура асортиментів);

 рішення щодо продуктової інновації (питома вага нових товарів в 

асортименті, термін виведення нового продукту на ринок, пріоритетний напрямок 

інноваційної політики фірми).

Конкретизація цілей екологізації дозволяє сформулювати окремі завдання 

трансформації народногосподарського комплексу, до яких можуть бути віднесені:

 реструктуризація економіки, галузей і регіонів;

 перепрофілювання підприємств;

 усунення (зниження) потреби в екологічно несприятливих видах 

продукції або послугах;

 заміна екологічно несприятливих технологічних процесів;

 зниження ресурсоємності продукції тощо.



На підставі аналізу джерел вітчизняної й закордонної літератури можна 

сформулювати основні принципи, на яких має будуватися визначення завдань 

екологізації:

1. принцип інтегрального підходу, що обумовлює необхідність урахування 

інтегрального ефекту дій на всіх етапах виробництва й споживання продукції;

2. принцип орієнтації на причини, що передбачає ліквідацію причин, а не 

боротьбу з наслідками;

3. принцип розподілу відповідальності, що передбачає адресність й ступінь 

відповідальності суб’єктів і об’єктів екодеструктивної діяльності;

4. принцип адекватності інструментарію, або формування мотиваційного 

інструментарію, спврозмірного даним обставинам;

5. принцип системного підходу, що передбачає вплив на всі об’єкти й 

суб’єкти екологізації, які прямо або побічно можуть сприяти досягненню цілей 

екологізації;

6. принцип максимальної ефективності, або досягнення конкретних цілей

екологізації з мінімальними витратами й одержанням максимальної віддачі коштів, 

задіяних для рішення поставлених завдань.

Розвиток екологічної сфери передбачає впровадження інновацій, пов’язаних з 

науково-технічним прогресом, що веде до якісних поліпшень в організації виробництва і 

забезпечує збільшення економічного, соціального або екологічного ефекту. Розвиток 

енерго- і ресурсозберігаючих безвідхідних технологій означає одночасний розвиток ринку 

екологічно безпечних товарів і послуг.

Таким чином, управління процесами екологізації передбачає формування 

основних компонентів керованої системи, тобто тих об’єктів або суб’єктів 

економічної системи, на яких спрямований управлінський вплив, а також механізмів, 

за допомогою яких він здійснюється.



Семікіна І. В., магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 

гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 

високоліквідного використання капіталу, а з іншого − середовищем із високим 

ступенем конкурентоспроможності. У всьому цивілізованому світі він є одним із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть 

між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання 

постійних споживачів їхньої продукції та послуг. 

Успіх підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах функціонування 

залежить від низки факторів, у тому числі сформованого іміджу. Створення 

позитивного іміджу та високої репутації підприємства – складний і тривалий процес, 

що передбачає створення фірмового стилю, визначення соціально значущої ролі 

підприємства, його індивідуальності та ідентичності. Ці фактори найчастіше стають 

визначальними в ринковому середовищі, забезпечуючи громадський рейтинг 

підприємства та його фінансовий успіх.

Позитивний імідж значно підвищує конкурентоспроможність підприємств на 

ринку ресторанних послуг. Він приваблює споживачів і партнерів, прискорює продаж 

та збільшує його обсяги, полегшує доступ до ресурсів (фінансових, інформаційних, 

людських, матеріальних) і ведення комерційних операцій. 

Імідж ресторанного господарства потрібно розглядати з позиції двох складових 

– елементи іміджу ресторанного закладу і його цільової аудиторії. При формуванні 

іміджу ресторанного господарства необхідно грамотно побудувати роботу з 

цільовими аудиторіями, оскільки вони є безпосередніми адресатами іміджу закладу. 

Вибіркова робота з цільовими аудиторіями може не лише не принести бажаних 

результатів, але і негативно позначитися на іміджі організації. Сукупність елементів 

іміджу ресторанного господарства впливає на сприйняття його цільовими 

аудиторіями і створює в їх очах певний образ підприємства. 

Зовнішні функції іміджу включають: 



 інформування – надання інформації довколишньому соціуму, задоволення 

природної потреби людей у володінні знанням про навколишній світ;

  дія – зміни відношення і поведінки, спрямованих на підприємство 

(збільшення числа споживачів і клієнтів, поліпшення взаємодії з громадянами, 

державними і суспільними організаціями і так далі);

  узгодження – формування загальної картини навколишнього світу для 

громадян країни. 

Таким чином, формування сприятливого іміджу підприємства ресторанного

господарства на міжнародному ринку стає необхідною умовою досягнення 

ресторанним закладом стійкого і тривалого ділового успіху, а також є одним з 

головних чинників конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку.

Обслуговування гостей у ресторанному господарстві - це система заходів, що 

забезпечують високий рівень комфорту та задовольняють найрізноманітніші 

побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком запити і вимоги до 

послуг підвищуються. Причому, чим вища культура і якість обслуговування гостей, 

тим вищий імідж ресторанного господарства, тим привабливішим воно для гостей, 

тим успішніша його діяльність.

Інформаційне товариство формує новий імідж, нові уявлення про успіх. 

Пріоритетом стає не збільшення обсягу випуску і одержання максимального 

прибутку, а якість продукції і її екологічність, творчий дух у колективі, упровадження 

нової техніки і технологій, реалізація гуманної концепції при управлінні, 

ергономічність виробництва, розвиток людського потенціалу. Гуманний підхід до 

управління передбачає формування виробничого середовища, перешкоджаючий 

процесу відчуження працівника від результатів виробництва, що сприяє відновленню 

цілісності виробництва і культури, піднесення людини як самостійної творчої 

особистості. 

Багато компаній світу вважають своєю головною зброєю в конкурентній 

боротьбі розвиток людського капіталу і основні капіталовкладення направляють не на 

техніко-економічний розвиток, а на розвиток людського капіталу. 

В сучасних умовах життєво необхідними стають не компенсаційні заходи, а 

створення на робочих місцях умов праці гідних людини. 



У структурі іміджу ресторану можна виділити такі взаємопов’язані за формою і 

змістом компоненти: 

- зовнішній вигляд ресторану і стиль роботи її керівництва; 

- облаштування робочих місць і режим роботи ресторану; 

- товарний вигляд продукції і реклама як носії іміджу ресторану; 

- зовнішній вигляд, стиль поведінки і діяльності персоналу. 

Ресторанна справа з однієї сторони виглядає досить простим сектором 

загальної справи підприємництва, де на відміну від автомобілебудування або 

сталеливарної промисловості для започаткування та ведення бізнесу не потрібні 

великі технічні та технологічні потужності, фінансові ресурси, спеціально навчений 

персонал. Але, з іншої сторони, практика свідчить, що навіть в технічному, 

архітектурному, фінансово-ресурсному сенсі досить добре забезпечений ресторан 

може простоювати, а значить бути збитковим.

Таким чином, в ресторанній справі повинна бути креативна ідея, яка рухає 

бізнес. 

Сеньшина Т. А., магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

В сучасних умовах глобальної фінансової кризи ринок готельного бізнесу 

України характеризується зростанням пропозиції при одночасному скороченні попиту 

на послуги розміщення. Такий стан речей посилює конкуренцію. Тому одним з 

найважливіших напрямів єформування стратегічних конкурентних переваг та 

забезпечення послугами готельної індустрії більшвисокої якості. Ринок індустрії 

гостинності, відкритий і конкурентний, здійснює значний тиск на індустрію, 

змушуючи її постійно підвищувати якість своїх послуг.

Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня житія, 

економічної, соціальноїтаекологічної безпеки. Якість – це комплексне поняття, що 

характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробку стратегії, організацію 

надання послуг, маркетинг тощо. Найважливішою складовою всієї системи якості 

готелю є якість послуг. 



Усучасній літературі та практиці існують різні трактування поняття якості. 

Міжнародна організація зі стандартизації визначає якість (стандарт ІСО-8402) як 

сукупність властивостей і характеристик послуг, що надають їм здатність 

задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Цей стандарт увів такі поняття,

як «забезпечення якості», «управління якістю», «спіраль якості». Вимоги до якості на 

міжнародному рівні визначаються стандартами ІСО серії 9000. Перша редакція 

міжнародних стандартів ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 1980-х років і 

ознаменувала вихід міжнародної стандартизації на якісно новий рівень.

Якість обслуговування справляє найбільший вплив на життєздатність готелів. 

Успішна реалізація якісних послуг гостям є головним джерелом їхнього існування.

Якість послуг – це відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим 

стандартам. Таким чином, стандарти, їхня реальна форма і зміст є критерієм якості 

обслуговування у готелі. Критерій оцінки якості наданої послуги для споживача – це 

ступінь його задоволення, тобто відповідність отриманого та очікуваного. Критерій 

ступеню задоволення клієнта – це бажання повернутися ще раз і порадити це зробити 

своїм друзям і знайомим.

Готель зобов’язаний не лише виявити внутрішні фактори, що впливають на 

якість послуг, але і вивчити весь комплекс запитів і потреб клієнтів, створити і 

реалізувати методику і технологію, що забезпечать найбільш повне їхнє задоволення. 

Ефективне управління якістю послуг, що надаються, є найважливішим важелем 

підвищення рівня обслуговування клієнтів, прибутковості готелю, забезпечення його 

економічної безпеки.

 Концепція якості багатогранна і охоплює всі властивості послуги, а саме: 

технічні та інші характеристики, рівень передпродажної підготовки, супровід послуги 

в процесі її надання, просування товарної марки на ринку і забезпечення її 

престижності в конкурентному середовищі.

Міжнародний досвід свідчить про те, що необхідним інструментом, який 

гарантує відповідність якості послуг вимогам нормативно-технічної документації, є 

сертифікація. У загальноприйнятій міжнародній термінології сертифікація - це 

комплекс заходів, що проводяться з метою підтвердження відповідності послуг 

готелю певним вимогам або стандартам, технічним умовам.



Конкурентоздатність готельних послуг визначається рівнем їхньої якості і ціни. 

Якість впливає на кінцевий результат (прибуток) і збільшує обсяг продажів.

Але підвищення якості пов’язане зі збільшенням витрат на надання послуг. 

Додаткові витрати на підвищення якості збільшують собівартість, але з цього 

випливає і збільшення продажів. При цьому збільшується загальна ефективність, що 

отримується від підвищення якості послуг (підвищення прибутку та ефективності 

витрат на надання послуг). Дії завжди вимірюються результативністю, а підвищення 

якості не можна перетворювати на самоціль.

Ефективний і високорентабельний готельний бізнес неможливий без 

досягнення найвищих стандартів обслуговування відповідно до потреб і побажань 

клієнтів.

Готельні послуги мають ряд особливостей, що дозволяють маневрувати їхньою 

якістю, знижуючи або підвищуючи їх рівень для різних категорій споживачів з огляду 

на їхні потреби і купівельну спроможність. Якість послуг неможливо перевірити 

попередньо, оскільки її надання і споживання відбуваються одночасно, послуги не 

можна зберігати, вони характеризуються мінливістю, невідчутністю, невіддільністю 

об’єкта і суб’єкта (клієнт бере участь у процесі надання послуги).

Характеристики готельних послуг відбиваються на процесі проектування 

ефективної системи управління якістю і впливі даної системи на основні елементи 

готельних послуг (нематеріальні і матеріальні). Нематеріальний елемент готельних 

послуг – це атмосфера, привабливість оточення, естетика, комфорт, відчуття, теплота 

обслуговування, дружелюбність, спокій і висока культура міжособистісного 

спілкування. До матеріального елемента належать номерний фонд, товарно-

матеріальні ресурси та технологія надання послуг. Фізичні характеристики 

створюють контактну зону, у якій у процесі обслуговування взаємодіють той, хто 

надає, та той, хто споживає послуги.

Сьогодні одним з найважливіших напрямів у діяльності українських готелів є 

створення ефективної системи з управління якістю, що дозволить здійснювати 

надання конкурентоздатних готельних послуг. 

Важливою умовою дотримання постійно високого рівня якості обслуговування 

є контроль. Досить ефективним й об’єктивним методом контролю якості є анкетні 

опитування туристів. Спеціальні анкети для контролю за якістю містять перелік 

запитань, що дозволяє виявити ступінь відповідності якості обслуговування в готелі 

вимогам, що їх висувають туристи.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах постійно зростаючого інформаційного ринку на підприємствах 

різних форм власності, чисельності персоналу, обсягів оброблюваної інформації і 

таке інше оцінка якості інформаційної системи є актуальним завданням.

У роботах Пушкар О. І., Гаркин В. В. [1, с.125] і інших розглянуті питання 

оцінки якісті програмного забезпечення інформаційних систем і інформаційної 

діяльності підприємства в цілому, пропонуються методи оцінки ефективності 

використання інформаційних систем і технологій на різних підприємствах і в 

установах вищої освіти. Однак питання оцінки якості інформаційної системи на 

підприємстві (ІСП) все-таки залишаються недостатньо вивченими.

Тому представляється доцільним здійснювати оцінку якості ІСП починати з 

оцінки якості складових ІС, ґрунтуючись на таких міжнародних практиках 

оцінювання. Розуміння інформаційної системи як сукупності таких її функціональних 

складових, як: технічної (ТО); математичної (МО); програмної (системної – СПО й 

прикладний – ППО); інформаційної (ІО); правовий (ПравО); організаційної (ОО); 

методичної (МетО); ергономічної (ЕО); лінгвістичної (ЛО); кадрової (КадрО); 

комунікаційної (КО); мережний (СО), дає можливість оцінювати якість ІС шляхом 

оцінки якості кожної з її складових, одержуючи в результаті інтегральну оцінку 

якості. 

Для побудови моделі інтегральної оцінки якості ІСП традиційно 

використовувати техніку багатокутника, за допомогою якого зручно відслідковувати 

стан кожної зі складових ІСП. На рисунку 1 наведено приклад результатів 

інтегральної оцінки якості ІСП. 
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Рис. 1 Багатокутник інтегральної оцінки якості ІСП

Модель інтегральної оцінки якості ІСП в аналітичному виді, яку можна 

використовувати для розрахунків, представляється в наступному виді: SИНТ = 0,5 х 

МТО х МКО х sin + 0,5 х МКО х МСО х sin  + 0,5 х МСО x МСПО х sin  + 0,5 х 

МСПО х МЛО х sin  + 0,5 х МЛО х МИО х sin  + 0,5 х МИО х МППО х sin  + 0,5 

х МППО х ММО х sin  + 0,5 х ММО х ММетO х sin  + 0,5 х ММетO х МEО х sin

+ 0,5 х МEО х МОО х sin  + 0,5 х МОО х МКадрO х sin a + 0,5 х МКадрO х 

МПравO х sin a + 0,5 х МПравO х МТО х sin  = 0,5 х sin  х (МТО х МКО + МКО х 

МСО + МСО х МСПО + МСПО х МЛО + МЛО х МИО + МИО х МППО + МППО х 

ММО + ММО х ММетО + ММетО х МЭО + МЭО х МОО + МОО х МКадрО + 

МКадрО х МПравО + МПравО х МТО), де  = 360/13 - центральний кут; 

де МТО – оцінка технічного забезпечення ІСП; ММО – оцінка математичного 

забезпечення ІСП; МСПО – оцінка системного програмного забезпечення ІСП; 

МППО – оцінка прикладного програмного забезпечення ІСП; МИО – оцінка 

інформаційного забезпечення ІСП; МПравО – оцінка правового забезпечення ІСП; 

МОО – оцінка організаційного забезпечення ІСП; ММетО – оцінка методичного 

забезпечення ІСП; МЕО – оцінка ергономічного забезпечення ІСП; МЛО – оцінка 

лінгвістичного забезпечення ІСП; МКадрО – оцінка кадрового забезпечення ІСП; 

МКО – оцінка комунікаційного забезпечення ІСП; МСО – оцінка мережного 

забезпечення ІСП.



Сучасні практики використання інформаційних систем на підприємствах 

вимагають створення методів оцінки якості саме таких систем, тому що від 

ефективності експлуатації ІСП залежить економічна результативність діяльності та 

прибутковість підприємства. На підставі отриманих результатів оцінювання якості 

ІСП можна запропонувати керівництву підприємства практичний рекомендації: 1) по 

придбанню нової інформаційної системи; 2) про відсутність необхідних змін у 

використанні існуючої інформаційної системи; 3) по модернізації існуючої ІС або про 

необхідність реінжинірингу інформаційної системи; 4) по ліквідації зайвих, 

застарілих елементів ІСП. 

Ці рекомендації важливі, у першу чергу, з погляду економічних (фінансових) 

можливостей підприємства, тому що придбати нову інформаційну систему або 

обновити комп’ютерне встаткування, мережі й комунікації на сьогоднішній день 

коштує значних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ НА ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ

Досліджуючи специфіку програмного продукту як товару, ми прийшли до 

висновку, що вивчення попиту на специфічний товар є одним з найважливіших 

напрямків маркетингового аналізу.

Практика показує, що в умовах нестабільності й складності зовнішнього се-

редовища програмний продукт повинен вироблятися тоді, коли він потрібний 

споживачу. Вивчення попиту на такий специфічний продукт, як програмний, не-

обхідно здійснювати на макро й на мікрорівні.

На макрорівні це не тільки вивчення світових цін, але й виявлення впливу 

державного регулювання на товарообіг програмних продуктів.

На мікрорівні окремих виробників вивчення попиту повинне здійснюватися за 

такими етапами:



1 – постановка цілі;

2 – планування майбутніх результатів;

3 – організація діяльності;

4 – управління збутом;

5 – просування.

Очевидно, що в сучасних умовах маркетинговий аналіз попиту на програмні 

продукти необхідно виносити в ряд аналітичних задач на перше місце з метою 

управління відповідно до маркетингової стратегії обраною організацією. 

Маркетинговий аналіз попиту на програмні продукти повинен базуватися на 

концепціях економічного аналізу з урахуванням дії загальних і окремих економічних 

законів.

Слід зазначити, що особливостями інформації про попит і його динаміку, є її 

розосередження по сферах виробництва й обігу. Виконавши класифікацію видів 

попиту за ознакою задоволення потреб, представимо її на рис.1. 

Рис 1. Класифікація видів попиту на програмні продукти

При негативному попиті на програмний продукт, на наш погляд, необхідно 

позитивно вплинути на товар, а саме:

 змінити ціну;

 поліпшити характеристики;

 змінити методи регулювання попиту.

При відсутності попиту необхідно:

 інформувати потенційних споживачів про програмний продукт;

I. Негативний попит

III.Прихований

II.Відсутність попиту

IV.Повноціний

Потенційні споживачі програмного продукту 
намагаються його уникнути
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продукт як про товар

Неможливість задовольнити споживачів

Сприятливе співвідношення між попитом та пропозицією



 організовувати рекламну кампанію з метою підкреслення гідності 

продукту перед іншими подібними.

При виявленні прихованого попиту необхідно провести маркетингові 

дослідження з метою підвищення ділової активності й завоювання ринкового 

сегмента.

Особливого дослідження вимагає повноцінний попит. Можливість підтримки 

повноцінного попиту, насамперед, пов’язана зі стадією життєвого циклу програмного 

продукту (Software Lifecycle), з періоду експлуатації програмного забезпечення й 

установки до виводу з експлуатації. Вивід же з експлуатації можна вважати, або 

відмову від його використання й видалення програмного забезпечення, або його 

значне оновлення (наприклад, до нової версії).

Етапи життєвого циклу програмного продукту можна проілюструвати на рис.2.

Рис.2. Етапи життєвого циклу програмного продукту
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Розглянуті етапи життєвого циклу дозволяють нам зробити висновок, що в 

кожному разі для продовжування періоду повноцінного попиту на програмний 

продукт, необхідно не порушувати «закон попиту», в основі якого лежить:

 психологія покупця;

 підпорядкування споживача принципу граничної корисності;

 ефект прибутку.

Чинність закону попиту необхідно враховувати при розробці й встановленню 

ціни на програмні продукти.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

Ефективність маркетингової інформації, що збирається в процесі маркетингових 

досліджень, можна оцінити як відношення результату її використання при прийнятті 

конкретного управлінського рішення на підприємстві, до витрат, пов’язаних з придбанням 

та використанням цієї інформації.

Однак в управлінському процесі використовуються різні види маркетингової 

інформації, тому доцільно диференційовано підходити до визначення ефективності 

тієї чи іншої інформації. У першу чергу, це пов’язано з різним рівнем і складом

витрат на одержання різних видів інформації. Звичайно прийняття будь-якого 

управлінського рішення базується на збиранні або внутрішній маркетинговій 

інформації, або зовнішній, первинній чи вторинній інформації, або будь-якій 

комбінації з цих трьох видів маркетингової інформації. 

Внутрішню маркетингову інформацію менеджер, що приймає рішення, 

одержує безкоштовно із системи внутрішньої звітності підприємства. Як правило, 

вона має формалізований вигляд, тобто не вимагає додаткової обробки, зв’язаної з 

класифікацією й уніфікацією даної інформації, тому фактичні витрати на її 

використання включатимуть у себе:

 оплату праці менеджера в залежності від витраченого їм часу на 

одержання, можливе осмислення й аналіз інформації; 

 амортизаційні відрахування за використання комп’ютерної техніки і 

периферійних засобів зв’язку;

 амортизаційні відрахування за використання програмних продуктів.

Дані показники є нормованими і можуть бути розраховані на підприємстві в 

звичайному порядку.

Витрати на придбання і використання зовнішньої маркетингової інформації,

крім перерахованих вище, можуть включати:



 витрати на покупку вторинної інформації (їхній розмір залежить від 

джерела одержання інформації);

 витрати на одержання первинної маркетингової інформації (вартість 

проведення польових маркетингових досліджень власними силами підприємства чи 

оплата послуг спеціалізованого маркетингового агентства).

Розмір даних витрат визначає ринкова вартість зовнішньої маркетингової 

інформації.

Диференційований підхід до визначення ефективності маркетингової 

інформації викликано ще й складністю виміру результату маркетингових рішень 

різних рівнів управління. Іноді практично неможливо вимірити результат конкретних 

оперативних рішень, що приймаються щодня і є лише ланками в довгому і заплутаному 

ланцюжку управлінського процесу. Їхній вплив на досягнення цілей підприємства менш 

помітно, ніж вплив тактичних чи стратегічних рішень. Однак прийняття неправильних 

оперативних рішень, у кінцевому рахунку, може позначитися на результатах роботи 

підприємства в цілому.

Оперативні маркетингові рішення, найчастіше, базуються на вторинній 

маркетинговій інформації, внутрішньої, яку одержують із системи внутрішньої 

звітності підприємства, чи зовнішньої, яка зберігається в банку даних 

підприємства. Ефективність цієї інформації, у даному випадку, може визначатися 

наступними параметрами:

 своєчасністю надходження необхідної інформації;

 ступенем вірогідності отриманих даних;

 ступенем повноти і відповідності отриманої інформації потребам 

менеджера, що приймає конкретне оперативне рішення.

Оцінити ступінь впливу певної маркетингової інформації на певний результат 

на практиці, як свідчить аналіз, досить складно. Для цього експертній групі необхідно 

провести аналіз усіх факторів, що впливають на отриманий результат з 

використанням математичних методів аналізу (наприклад, множинна регресія, 

факторний аналіз і ін.).

Ефективність потоку маркетингової інформації може обумовлюватися трьома 

основними характеристиками:

1) потужністю потоку за визначений період часу;



2) якістю інформації при дотриманні заданої потужності;

3) вартістю потоку, що включає витрати на переміщення інформації.

Оцінка же конкретних маркетингових заходів, здійснюваних на основі 

проведених маркетингових досліджень, повинна здійснюватися, на наш погляд, за 

тим же принципом: співвідношення результатів до витрат. При цьому, до витрат слід 

відносити усі витрати, пов’язані з проведенням даного заходу. Результатом же буде 

кількісна оцінка (в абсолютному чи відносному вираженні) досягнутої мети, на яку 

спрямовано конкретний захід (ріст обсягу продажу, збільшення прибутку і т.д.). 

Звичайно, в плані маркетингових заходів підприємства на певний період часу 

вказуються цілі і завдання, які необхідно вирішити. Досягнення конкретних цілей і 

буде результатом проведення даного заходу. Однак, цілі підприємства не завжди 

можуть мати кількісний вигляд (наприклад, підвищення іміджу), тому при оцінці 

ефективності маркетингового заходу потрібно враховувати не тільки кількісний, але й 

якісний результат. Кількісний результат може мати конкретний вигляд: збільшення 

обсягу продажу, зростання прибутку, збільшення частки ринку. Якісний результат 

можна оцінити лише побічно, за ступенем його впливу на досягнення кількісного 

результату.

Таким чином, оцінка економічної ефективності проведення маркетингових 

досліджень в рамках управління маркетингом являє собою складний процес 

розрахунку безлічі показників, який спроможні здійснити тільки підготовлені фахівці 

за умови наявності повного обсягу інформації і необхідного програмного 

забезпечення.

Сіренко С. С., аспірант,

Харківська державна академія культури

Харків, Україна

ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ І 

РОЗВИТКУ СТАЛОГО СУСПІЛЬСТВА

Під час активного розвитку інформаційного суспільства спостерігається 

відповідне підсилення ролі інформації, знань та емоцій. Культура по своїй природі

містить всі ці компоненти. Таким чином, в цивілізованих країнах культура поступово 

займає лідируючі позиції на ринку нематеріальних благ. Зазвичай це показник



високого рівня суспільства, його свідомості, освіти, сталості. Отже, наразі 

актуалізується питання щодо державної підтримки сфери культури в Україні, 

розробка механізмів її реалізації. В такому разі державна підтримка в певному сенсі 

виступає інвестицією у майбутнє нашої країни, гарантом формування сталого 

українського суспільства.

Наприкінці минулого століття, коли закладалися підвалини державності нового 

типу, проблеми духовного становлення особистості і загалом суспільства стали 

особливо загостреними. Чільне місце серед цих проблем займає проблема збереження 

і розвитку духовної культури нації.

Невідповідність індивідуумів певним духовним якостям призводить до 

руйнування суспільства. Занепад духовності веде до деградації людини. Цьому 

сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, послаблення виховної 

роботи з боку органів виконавчої влади, закладів освіти і культури. Ми переживаємо 

кризу особистості – втрату тих внутрішніх обмежень і доброчесності, котрі не дають 

людському суспільству впасти у безодню своїх темних інстинктів. Люди чим далі, 

тим більше беруть участь у гонитві за сьогоденними цілями, за речами, суспільство у 

безглуздому накопиченні переходить всі розумні межі. Наша цивілізація – грошово-

речова. На жаль, ознакою прискореного розвитку цивілізації є відставання і занепад 

духовності.

Сучасний технічний прогрес разом з економічним зростанням підвищує рівень 

життя та надає людям більше можливості для більш якісного використання вільного 

часу. Але люди здебільш виявляються непідготовленими до самостійного вибору 

якісного культурного продукту, тому, в своєму культурному споживанні, вони 

надають все більше повноважень виробнику, а той, в свою чергу, віддає перевагу 

створенню культурних благ, націлених на максимальну віддачу від масштабу, таких 

як кіно, популярна музика і т. ін. Пріоритет, як підкреслював Т. Скитовськи, 

надається «комфорту сприйняття» за рахунок більш інтенсивного задоволення, яке 

людина отримує, впізнаючи щось нове та відчуваючи інтелектуальне та емоційне 

напруження. Розвинутий смак є, по суті, суспільним благом, існування якого 

призводить до чисельних зовнішніх ефектів. Таким чином, можна зробити висновок, 

що суспільна потреба в розвитку смаку значно перевищує її ринкову оцінку і, 



відповідно, виробництво культурних благ, які спрямовані на розвиток смаку, повинні 

субсидуватися [2].

Тому останні десятиріччя ключовим питанням економіки культури, яке 

потребує теоретичного обґрунтування, залишається питання державної фінансової 

підтримки галузі культури та мистецтва, а також роль держави в збереженні та 

розвитку культурного простору країни, формуванні національної самосвідомості та 

самовизначеності.

Бажаємо ми того чи ні, але треба визнати, що культура відтворюється, 

акумулюється та трансформується реальними людьми, інститутами та організаціями, 

які функціонують в межах реально існуючої економічної системи. Тому, як тільки 

питання відтворення та трансляції в суспільстві існуючих цінностей, традицій та 

норм, їх збереження та формування суспільної свідомості находять своє реальне 

відтворення в інституційній середі, а саме в особі соціальних установ, так відразу 

функціонування сфери культури потрапляє з поля зору філософів та культурологів до 

пильної уваги економістів. Відсутність достатнього рівня фінансування сфери 

культури з боку держави призводить до викривлення, а іноді, до спаплюження 

справжніх національних культурних цінностей на користь антицінностей, які 

формуються та нав’язуються суспільству окремими олігархічними кланами з метою 

отримання власної вигоди та надприбутків [1]. Ці явища ми спостерігаємо майже в 

усіх напрямах культури України: кіно, телебачення, театр, суспільні заклади, заклади 

відпочинку, навіть освіта та мистецтво. Нажаль, не завжди благодійники, спонсори та 

меценати мають високу мораль та відповідальність, спрямовану на відродження та 

розвиток національної культурної спадщини, збереження традицій і підвищення 

соціальної суспільної свідомості, заснованої на християнських цінностях, які на 

протязі тисячоліть лежали в основі нашої національної самовизначеності та 

самосвідомості.

Підсумовуючи, варто наголосити на тому, що культура народу є 

віддзеркаленням його суспільної свідомості, а свідомість в свою чергу є фундаментом 

для розбудови сталого суспільства. Тому так важливо на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства підсилити підтримку галузі культури з боку держави, що в 

майбутньому беззаперечно дасть свої плоди у вигляді свідомих громадян єдиної 

стійкої країни.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ 

КРАЇНИ

Поняття «фінансова безпека» або його синонім «безпека фінансово-кредитної 

сфери» з’явилось разом із становленням України як незалежної держави. Спочатку це 

поняття сприймалось як складова поняття «економічна безпека» або «безпека 

економічної сфери» країни (регіону, області) і тому було новим терміном для 

українських науковців та фахівців. Поняття «фінансова безпека» отримало признання 

лише стосовно незалежної країни. Забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

може бути вирішено лише тоді, коли звернено увагу на безпеку усіх суб’єктів цієї 

категорії. Щільно пов’язані між собою майнова безпека окремих підприємців, 

організацій, регіонів і, нарешті, фінансова безпека держави. Лише дотримуючись 

комплексного підходу до вирішення питань безпеки можна досягти належного 

ефекту.

Фінансова безпека регіону забезпечується гармонійним узгодженням інтересів 

держави, регіону та населення, а також характеризується забезпеченістю підприємств 

даного регіону, незалежно від форми власності, достатнім обсягом фінансових 

ресурсів. Питання розвитку фінансово-кредитної сфери регіонів, їхнього 

співробітництва, зменшення міжрегіональних диспропорцій, ефективного 

використання фінансово-економічного потенціалу залишаються актуальними для 

України. 

Головною причиною зростання диспропорцій та загострення фінансово-

економічних проблем регіонів є те, що в Україні не створено цілісної дієвої системи 

реалізації державної регіональної політики у фінансово-кредитній сфері, не 



сформований ефективний механізм взаємовідносин центру з регіонами та регіонів 

між собою у фінансових питаннях.

Існують значні відмінності у територіальній концентрації промислового 

виробництва областями. За роки незалежності диференціація в рівнях соціально-

економічного розвитку регіонів не тільки не зменшилась, а й посилилась. Про це 

свідчать обсяги реалізованої промислової продукції за регіонами України, що 

наведені на рис. 1 (побудовано на основі статистичних даних [1]). Так, у 

Дніпропетровській області обсяги реалізації продукції склали 240, 18 млрд. грн., а в 

Рівненській і Тернопільській областях – відповідно 17, 98 млрд. грн. і 9,29 млрд. грн. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів спричиняє низку 

сполучених з нею вторинних загроз: поділ на депресивні, кризові, відсталі регіони, 

що багато в чому пов’язане з фінансовими оцінками їх стану.

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за регіонами України у 

2014 р., млрд. грн. ( Джерело: [1])

Також нерівномірність соціально-економічного розвитку трансформується у 

фінансову диференціацію, яка сама по собі стає каталізатором поглиблення загроз 

безпеки регіонів. Фінансова диференціація трансформується у різноманітні негативи 

у розвитку окремих сегментів фінансової системи регіонів: банківського, фондового 

ринку, інвестиційного, бюджетного, податкового [2. с. 139].

Усунення диференціації можливо за рахунок іноземного капіталу. Всі країни, 

незалежно від рівня їх економічного розвитку, прагнуть залучити в економіку 

інвестиційний капітал. Іноземні інвестиції є вигіднішими в порівнянні з внутрішніми 



інвестиціями. Вони дають можливість забезпечити велику прибутковість від вкладень 

капіталу, надають реальну можливість модернізувати виробництво, здійснити 

закупівлю сучасних засобів виробництва на світових ринках, упровадити нові методи 

і схеми управління підприємствами, залучити нові технології, розробити сучасні 

маркетингові стратегії, підвищити зайнятість населення.

Завданнями інвестиційної політики на територіях є надання істотного 

динамізму регіональному економічному розвитку шляхом більш повного та 

ефективного залучення у господарський оборот ресурсного потенціалу регіонів, 

використання переваг територіального поділу праці на основі розширення 

повноважень та підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування. 

Основними напрямками регіонального розвитку слід вважати: 

 розширення і модернізація промислового виробництва; 

 усунення диспропорцій соціально-економічного розвитку областей країни; 

 залучення іноземних інвестицій.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ

Сучасний етап фінансового сектору України характеризується проблемами 

податкового розвитку страхового ринку, які в свою чергу є доволі актуальними. 

Проведення економічної реформи і структурної перебудови економіки обумовлює 

необхідність подальшого розвитку національного страхового ринку як складової 



частини фінансового ринку України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого 

економічного зростання і забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, 

аварій, катастроф та інших непередбачених подій, що негативно впливають на 

добробут населення, діяльність суб’єктів господарювання і держави.

Сучасний страховий ринок формується в умовах поступового підвищення 

базових макроекономічних показників, зокрема зростання валового внутрішнього 

продукту, зниження темпів інфляції, стабільність національної валюти, що дає змогу 

забезпечити динамічний його розвиток.

З одного боку слід зазначити, що є тенденції які свідчать про позитивну 

динаміку страхового ринку, а з іншого – є певні негативні чинники, які стримують 

розвиток ринку страхових послуг: недосконалість захисту прав споживачів страхових 

послуг; низький рівень співвідношення страхових платежів з відрахуванням платежів, 

переданих на перестрахування українським страховикам, і валового внутрішнього 

продукту, незначна клієнтська база страховиків, а також зосередження страхової 

діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб; нерозвиненість 

довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та 

відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов’язкового 

медичного страхування; недостатність надійних фінансових інструментів для 

інвестування; велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а 

також слабкий розвиток національного перестрахового ринку; використання 

страхового ринку суб’єктами господарювання для оптимізації оподаткування та 

витоку коштів за кордон; недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення 

страхового ринку; низький рівень страхової культури населення [1].

У цих умовах одним із основних важелів впливу на вдосконалення 

страхування, як необхідного та важливого фінансового механізму, що забезпечує 

соціально-економічну стабільність та безпеку, розвиток підприємництва, ефективний 

захист майнових інтересів громадян і організацій від природних, техногенних та 

економічних ризиків, реалізацію державної політики соціально-економічного захисту 

суспільства, є система оподаткування в цілому та пряме оподаткування страхового 

бізнесу зокрема [3].

Слід зазначити багатоаспектність цього впливу, оскільки страхування слід 

розглядати, з одного боку як господарську діяльніть страховиків, спрямовану на 



отримання прибутку, а з іншого – як інструмент податкової оптимізації, який 

використовується іншими учасниками процесу суспільного відтворення з метою 

зменшення витрат на сплату податків.

Згадані вище чинники, що негативно впливають на розвиток ринку страхових 

послуг, призводять до його використання суб’єктами господарювання для оптимізації 

оподаткування та здійснення перетоку коштів за межі України. При цьому 

зазначається, що страховий ринок може використовуватися з цілком легальною метою: 

для зменшення податкового тягаря, завдяки розбіжностям в оподаткуванні страхового та 

реального сектора економіки.

Згідно з чинним Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» 

№334/94-ВР від 28.12.1994р., страхова діяльність в Україні оподатковується в 

особливому порядку, визначеному п.7.2. ст. 7 цього Закону. Цей порядок полягає 

зокрема в тому, що страхові організації для цілей оподаткування страхової діяльності 

визначають оподатковуваний дохід, під яким розуміється сума валових внесків, який 

оподатковується за ставкою 3 відсотка, а при отриманні доходу внаслідок виконання 

договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах 

недержавного пенсійного забезпечення – за ставкою 0 відсотків [2].

Враховуючи різницю в ставках оподаткування податком на прибуток між 

страховиками (3 %) та іншими підприємствами (25 %), виникає реальний стимул для 

перетікання капіталу з секторів економіки з більш високим податковим 

навантаженням в сектор, де таке навантаження є нижчим.

Таким чином, виходячи з наведеного, наявна можливість використання 

страхових організацій для зменшення оподатковуваного прибутку іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності, на які не розповсюджується особливий порядок 

визначення оподатковуваного доходу, що можуть шляхом псевдострахування 

виводити із під оподаткування суттєві фінансові кошти.

Тому, проблема прямого оподаткування страхової діяльності – це не тільки 

проблема страхової сфери, але і загальноекономічна проблема.

Проблема оподатковування страховиків полягає ще й в тому, що, з одного 

боку, необхідно забезпечити наповнюваність Державного бюджету, але, з іншого 

боку, потрібно вберегти страховий ринок від того, щоб такий фіскальний механізм не 



став «гальмом на шляху розвитку ринку». Тому, підхід до питання повинен бути 

збалансованим. 

Таким чином, змішана система оподаткування прибутку й валових доходів 

страховика як авансових поквартальних платежів із правом звіту по податку на 

прибуток від страхової діяльності за результатами року э найвигіднішим варіантом 

оподаткування страхової діяльності, дасть можливість зберегти існуючу тенденцію 

росту надходжень по податку на доходи (прибуток) страховиків у бюджет, істотно 

скоротить обсяги податкової оптимізації, дасть поштовх для розвитку класичного 

страхування, що є постачальником інвестиційних ресурсів на потребі розвитку 

економіки.
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МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ЧЕРЕЗ СВОП СУКУПНОГО ДОХОДУ

Глобальні тенденції світового розвитку з одночасним посиленням 

нестабільності на світових фінансових ринках, кризові явища та недосконалість 

інституційних перетворень в економіці України актуалізують дослідження 

альтернативних способів мінімізації кредитних ризиків через використання 

механізмів функціонування структурованих похідних фінансових інструментів.

Перерозподіл коштів, акумульованих банківською системою, в реальний сектор 

економіки України суттєво уповільнюється високим кредитним ризиком. Активізація 

процесів реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи в напрямі розвитку 

економіки потребує мінімізації кредитного ризику через механізми хеджування. 



Фінансовим інструментом хеджування кредитного ризику є кредитні деривативи. 

Одним із поширених кредитних деривативів є своп сукупного доходу (Total Return 

Swap – TRS), який, згідно з рекомендаціями Базельського комітету з питань 

банківського нагляду, визнається ефективним інструментом мінімізації кредитного 

ризику.

Своп сукупного доходу (TRS) – позабіржовий своп зі встановленим строком, 

протягом якого дилер погоджується одержати сукупний дохід за акціями, проданими 

за грошові кошти інвестору за угодою свопу, і взамін сплатити плаваючу процентну 

ставку за весь строк дії свопу. Платіж інвестору грошовими коштами після закінчення 

дії свопу складається із плаваючої процентної ставки плюс будь-яке зниження ціни 

акцій або мінус будь-яке підвищення ціни акцій. Інвестор, який сплатив грошові 

кошти, продає акції з метою повернути свої інвестиції на ринок.

Економічний зміст цієї угоди полягає в тому, що дилер взяв грошові кошти у 

позику за плаваючою ставкою на встановлений строк, використовуючи свою позицію 

по акціям як забезпечення. Таким чином, TRS поєднується з прямим продажем акцій. 

В економічному плані дилер діє так, як начебто було здійснено кредитування цінними 

паперами [2, с.398].

TRS одночасно охоплюють ризик зміни відсоткової ставки і ризик зміни 

вартості активу, тобто кредитні і відсоткові ризики. Механізм функціонування TRS 

передбачає отримання емітентом TRS (покупцем ризиків) всіх відсоткових платежів 

та різниці при збільшенні вартості референційних активів. При цьому емітент TRS 

повинен компенсувати зменшення вартості референційних активів, а також 

здійснювати відсоткові платежі на базі визначеної відсоткової ставки. Платежі 

здійснюються в обох напрямках періодично.

Особливістю TRS є обмін грошового потоку, що характеризує економічний 

результат за вказаним у контракті активом, на інший грошовий потік. Згідно з 

умовами TRS, одна сторона сплачує повну суму доходів, яка розрахована відповідно 

до номінальної вартості базового активу. У свою чергу, контрагент здійснює 

регулярні платежі за фіксованою або плаваючою ставкою LIBOR. Повна сума доходів 

включає суму процентів, процентні платежі, інші виплати, пов’язані зі змінами 

вартості активу. Обсяг платежів по TRS розраховують виходячи із змін ринкової 

вартості певного кредитного інструменту і проводять незалежно від настання 



кредитної події, на відміну від кредитного дефолтного свопу (Credit Default Swap –

CDS), за яким платежі здійснюються лише за умови настання кредитної події [1].

Відмінність TRS від CDS полягає в тому, що в CDS виплати обумовлені 

настанням кредитної події і не залежать від зміни ринкової вартості базового активу 

до цього моменту, у той час як у TRS обмін платежами між контрагентами 

здійснюється залежно від змін ринкової вартості базового активу, а не від настання 

кредитної події за цим активом. Таким чином, TRS забезпечує захист не лише від 

кредитного, але і від ринкового ризику, пов’язаного з володінням активом (за умови 

надійності продавця кредитного захисту), що забезпечується переоцінкою за 

ринковою вартістю без прямого продажу даного активу. Отже, укладання TRS 

еквівалентно передачі всіх економічних ризиків за базовим активом без його прямого 

продажу.

Слід зауважити, що вартість кредитних деривативів залежить від інших 

інструментів, проте хеджування і визначення вартості щодо базового активу у 

випадку із кредитними деривативами можуть викликати певні проблеми, що відрізняє 

їх від інших забалансових продуктів, таких, як деривативи на акції, валюти та 

облігації. При визначенні вартості кредитних інструментів використовуються 

статистичні дані ймовірності дефолту, можливостей виплат, рівня толерантності до 

ризику і моделі визначення вартості. В TRS основний принцип полягає в тому, що 

одна сторона «фінансує» базовий актив і передає іншій стороні сукупний дохід за цим 

активом в обмін, зазвичай, на дохід із плаваючою ставкою, яка є спредом до ставки 

LIBOR. На такий спред впливають наступні фактори: кредитний рейтинг зустрічної 

сторони свопу; обсяг і вартість еталонного активу; кредитна якість еталонного 

активу; витрати на фінансування банком-бенефіціаром; необхідний розмір прибутку; 

капітальні нарахування, пов’язані з TRS.

Таким чином, сторони TRS повинні враховувати наступні фактори ризику, 

пов’язані з даною операцією: ймовірність дефолту з боку бенефіціару TRS при 

зниженні вартості еталонного активу; дефолт власника еталонного активу, після чого 

відбувається дефолт одержувача TRS до того, як буде зроблена виплата амортизації 

платникові або «провайдеру». Інакше кажучи, для TRS властиві ризик дефолту 

одержувача TRS і ризик ринкової волантильності еталонного активу, а також ризик 

одночасного дефолту обох учасників і ризик відновлення активу.



Перевагами TRS є багатофункціональність і гнучкість структури, що сприяє 

ефективному управлінню портфельним ризиком та надає можливість комплексного 

хеджування кредитного і ринкового ризиків. Проблеми використання TRS в Україні 

пов’язані з відсутністю пакету стандартизованої документації та чіткого механізму 

ціноутворення.
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ

В готельно-ресторанному господарстві проблема якості послуг є досить 

актуальною, адже без якісного обслуговування готельно-ресторанне підприємство не 

досягне поставлених цілей, не отримає прибутку. Якість послуг для готельно-

ресторанного підприємства та його клієнтів – поняття взаємопов’язані. Готельно-

ресторанне підприємство повинно проявляти турботу про якість протягом всього 

періоду виробництва та споживання його послуг.

Якість є комплексним поняттям, що всебічно характеризує ефективність 

діяльності готельно-ресторанного підприємства, стиль управління, стратегію, 

маркетинг і організацію надання послуг, а тому ефективне управління якістю є 

однією з найбільш актуальних проблем для підприємств готельно-ресторанного 

комплексу. Якість напряму впливає на кінцеві результати діяльності готельно-

ресторанного підприємства (прибуток) і збільшує обсяг продажів [1, с.17].



Основними завданнями готельно-ресторанного підприємства, відповідно, є 

надання і підтримка якості обслуговування на належному рівні, своєчасне усунення 

недоліків у наданні послуг, розробка стратегії удосконалення обслуговування.

Проте якість готельних послуг має ряд особливостей, що пов’язані із їх 

нематеріальним характером. Їх специфіка полягає в наступному [2]: невідчутність;

неодночасність процесів виробництва та споживання;обмежена можливість 

зберігання; терміновий характер; мінливість якості їх надання;широка участь 

персоналу у виробничому процесі; сезонний характер попиту; взаємозалежність 

готельних послуг і мети подорожі.

Готельній послузі властивий високий ступінь невизначеності, що ставить 

клієнта в невигідне становище, а готельно-ресторанним підприємствам утруднює 

просування самих готельних послуг на ринок. Власне особливості ринку готельних 

послуг, а також їх специфіка і визначають особливості системи управління та 

проектування якості надання готельних послуг.

Досягнення та підтримка високого рівня якості послуг в готельно-

ресторанному підприємстві залежить від системного підходу до управління нею. При 

цьому важливим є дотримання певних принципів якості на всіх рівнях готельно-

ресторанного підприємства, а також постійний аналіз і удосконалення сформованої 

системи управління якістю.

Управління якістю – це складний багато аспектний процес, що вимагає 

вирішення проблем як внутрішнього, так і зовнішнього характеру по відношенню до 

різних напрямків діяльності готельно-ресторанного підприємства [3, с.119]. 

Сучасні методи управління якістю тісно пов’язані із концепцією загального 

менеджменту якості TQM (total quality management), який являє собою підхід до 

управління організацією, що націлений на якість, побудований на участі всіх її 

працівників і спрямований на досягнення довготривалого успіху шляхом задоволення 

потреб споживача і отримання доходів організації.

Системні принципи управління якістю передбачають об’єднання і координацію 

роботи всіх підрозділів готельно-ресторанного підприємства, починаючи від відділу 

маркетингу до служби прийому та розміщення, і закінчуючи контролем якості 

матеріальних і нематеріальних цінностей вхідних і вихідних ресурсів.

Процес управління якістю послуг в готельно-ресторанному підприємстві 



повинен передбачати: розробку політики готельно-ресторанного підприємства в сфері 

якості послуг (цілі, цінності, принципи); врахування в процесі розробки політики 

управління якістю послуг законодавчої та нормативної бази; формування системи 

управління якістю (функцій, методів, принципів), яка націлена на забезпечення та 

планування якості послуг, її удосконалення; погодження принципів і методів системи 

управління якістю послуг із системою управління готелем в цілому [1, с.18].

Система управління якістю готельних послуг може розвиватись лише в умовах 

конкурентного середовища, яке стимулюватиме готелі створювати власний імідж, займати 

свою нішу на ринку готельних послуг, а кожного працівника готельно-ресторанного 

підприємства – добиватися кращих результатів в роботі.

На сучасному етапі розвитку менеджменту якості TQM сформувалися 

універсальні моделі, які визначають основні елементи управління якістю послуг 

(товарів та робіт), методи ефективного досягнення цілей. Дані моделі можна 

використовувати і в готельному господарстві із врахуванням особливостей технології 

обслуговування, специфіки готельних послуг як продукту праці. Серед них слід 

виділити дві [1, с.18]:

 модель «п’ять М», що розроблена відомим вченим Ф.Котлером;

 модель «петля якості», Е.Демінга. Ця модель прийнята за основу в 

міжнародних стандартах ISO 9000.

Обидві існуючі моделі допоможуть керівництву готельно-ресторанних 

підприємств забезпечити ефективний зв’язок між споживачем та персоналом 

готельно-ресторанного підприємства, що надає послуги, у всіх випадках їхньої 

безпосередньої взаємодії в рамках і поза готелем. Зауваження, висновки і 

рекомендації, отримані в результаті аналізу та оцінки, повинні бути подані в 

документальній формі керівництву для вжиття необхідних заходів з розробки 

програми підвищення якості послуг.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА ЕКОНОМІКО-

ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

За умов домінування концепції міжрегіонального перерозподілу ресурсів 

(особливо в азіатській моделі управління інноваційним розвитком), держава виступає 

головним ініціатором і координатором пріоритетних загальнонаціональних 

інноваційних програм, централізуючи функції здійснення промислової, науково-

технічної, інноваційної політики, включаючи прогнозування, планування та 

підтримку наукових досліджень і розробок та їх прискореного впровадження у 

виробничу сферу. 

За європейсько-американською моделлю, метою інноваційної політики 

провідних країн світу є сприяння розвитку науки, венчурного довгострокового 

бізнесу, підвищення інноваційної активності підприємництва. 

Виходячи з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрями розвитку 

інноваційної діяльності, але робить основний акцент на пошук шляхів стимулювання 

підприємств, які працюють над виконанням державних інноваційних програм. Так, 

Уряд Великобританії активно залучений в процес фінансування розвитку 

інноваційної інфраструктури і надання допомоги малим і середнім підприємствам. 

Заходами щодо державного фінансування діяльності суб’єктів інноваційної 

інфраструктури і підприємств-споживачів інноваційних продуктів у Великобританії, 

зокрема, виступають:



1. Реалізація Програми гарантій за кредитами (ПГК), що розпочалася в 1981 р. і 

дотепер відіграє першорядну роль для нових і діючих малих фірм (менш 200 

зайнятих), які нездатні одержати фінансування зі звичайних джерел. Програма 

дозволяє комерційним банкам і іншим фінансовим інститутам позичати до 100000 

фунтів стерлінгів (двох-сьомирічний кредит) за умови, що Міністерство торгівлі і 

промисловості гарантує 70 % суми позики кредитору та 85% суми, якщо фірма-клієнт 

розташована у регіоні або місті, якому надається цілеспрямована економічна 

допомога. З гарантованої суми позичальник повинний відчисляти Міністерству 

торгівлі і промисловості 2,5% у рік (1%, якщо позика зроблена вперше). За 

результатами дії такої програми позички, надані майже 32000 малим фірмам, покриті 

на суму більш 980 млн. фунтів стерлінгів.

2. Впровадження Програми розширення бізнесу (ПРБ), затвердженої в 1983 р., 

яка стала значним урядовим заходом щодо заохочення капіталовкладень у дрібні 

підприємства. Програма залучала ризикове фінансування в ті проекти, за якими 

прогнозуються високі прибутки, а також надавала податкові пільги інвесторам як 

компенсацію за ризик (інвестор мав утримувати акції малого підприємства протягом 

п’яти років, інакше він втрачав податкові пільги). 

3. Втілення Програми заохочення грантами за досягнення малих фірм в області 

науки і техніки (СМАРТ). Ця програма є частиною заходів Міністерства торгівлі і 

промисловості з підтримки підприємництва і передбачає проведення в два етапи 

конкурсу інновацій малих підприємств (з чисельністю зайнятих до 50 осіб). 

Переможці першого етапу одержують грант, що покриває 75 % вартості проекту, але 

не перевищує 50000 фунтів стерлінгів. Проекти відбираються за критеріями якості і 

новизни, важливості і потенційної комерційної користі для країни, а також з 

урахуванням фінансових потреб конкурсанта. Другий етап являє собою самостійний 

конкурс, що відкривається після 9 місяців для переможців першого етапу. Він 

націлений на фінансування другого року реалізації проекту і покриває 50 % його 

вартості, але не вище 100000 фунтів стерлінгів.

4. Реалізація Програми підтримки розробки нової продукції (СПУР), відкритої 

в 1991 р. з метою надання малим фірмам допомоги зі створення нових продуктів і 

процесів, що відрізняються передовим науково-технічним рівнем. Фірми з 

чисельністю зайнятих до 500 осіб можуть отримати грант, що покриватиме 30 % 



вартості проекту, але не перевищуватиме 150 000 фунтів стерлінгів. Для 

використання пільг за цією програмою мінімальна вартість проекту має 

перевищувати 50000 фунтів стерлінгів, але терміни його реалізації коливатимуться в 

інтервалі від 6 місяців до 3 років, при цьому проект має вносити істотні технологічні 

переваги у певну галузь.

Уряди інших західноєвропейських країн, починаючи з 90-х років, також 

підсилили увагу до вирішення інноваційних проблем: у прийнятих спеціальних 

програмах розвитку нововведень передбачались заходи щодо стимулювання 

інноваційної діяльності національних фірм, формувались нові механізми їх 

міжнаціонального співробітництва в рамках ЄС.

Ці механізми передбачають пряме і непряме регулювання інноваційних 

процесів. Пряме регулювання здійснюється через спеціалізовані міністерства та 

відомства: у США – Міністерство оборони, НАСА, міністерства освіти й охорони 

здоров’я, у Японії – МЗТП (Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості), у 

Франції – міністерство наукових досліджень і технологій, Великобританії –

міністерство торгівлі та промисловості і Британська технологічна група, у 

Німеччині – федеральне міністерство наукових досліджень і технології. 

При цьому слід зауважити, що європейсько-американська модель демонструє 

саме децентралізований характер прямого державного регулювання інноваційних 

процесів, який характеризується відсутністю абсолютизації директивних зв’язків 

інноваційних суб’єктів і державних установ та широким застосуванням методів 

«управління ініціативою». Даних методів дотримується США, Великобританія та 

інші розвинені країни. 

Пряме регулювання полягає тут в тому, що держава бере на себе ініціативу у 

виборі пріоритетів науково-технічного розвитку, фінансуванні розробки 

загальнонаціональних національних інноваційних програм та значної частки 

фундаментальних досліджень, стимулюючи міждержавну, галузеву, міжфірмову 

координацію і кооперацію інноваційної діяльності на основі впровадження 

контрактної системи відносин між суб’єктами інноваційної діяльності та державою. 

Таким чином, особливістю європейсько-американської моделей управління 

інноваційним розвитком національних економічних систем є забезпечення 

сприятливого «інноваційного клімату», при цьому держава (за американською 



моделлю) основні зусилля спрямовує на початкові періоди становлення малих 

новаторських фірм. З просуванням НДДКР до завершення все більша частина цих 

робіт переноситься у приватний сектор. Такої стратегії дотримуються вже не лише 

європейські країни (Франція, Нідерланди), але й азіатські (Японія). Взагалі, частка 

витрат на інноваційні розробки в загальній сумі державних витрат становить 6–7% у 

США, 4–5% у Франції, Німеччині, Великобританії, Італії, 3–3,5% у Японії.

Методи непрямого регулювання створюють економічні та правові умови для 

прискорення інноваційного розвитку: формування правових засад регулювання 

бізнесу, у тому числі інноваційного; використання податкової системи з метою 

стимулювання інноваційної активності. 

Під дію податкової знижки при стимулюванні НДДКР підпадають витрати на 

наукову діяльність, безпосередньо пов’язані з основною діяльністю компанії. У США 

і Японії з податку на прибуток компанії знімається 20%, а у Франції – 30% приросту 

від витрат на наукові дослідження й експериментальні розробки. Податкові знижки 

сприяли виникненню одного з різновидів спеціалізованих ризикових підприємств –

так званих «обмежених науково-дослідних партнерств» для фінансування розробки і 

прискорення комерціалізації вже наявних винаходів. Грошові внески приватних 

інвесторів і корпорацій у ці партнерства списуються як поточні витрати і на 80–90% 

виключаються з оподатковуваного доходу. 

За азіатською моделлю акцент робиться на сприятливі умови оподаткування. В 

Японії впроваджено спеціальну податкову систему для заохочення і підтримки 

малого і середнього підприємництва, найважливішими компонентами якої є 

впровадження ставки прибуткового податку для малих підприємств нижче ставки 

податку на доходи інших юридичних осіб; застосування пільгової ставки податку на 

прибуток середніх підприємств (на 7% нижче, ніж для великих підприємств); 

звільнення від податку частини прибутку, що перерозподіляється, для сімейних 

компаній; дозвіл на використання спеціальних (прискорених і пільгових) схем 

амортизації устаткування; звільнення від податку певних накопичувальних рахунків 

цільового використання (інвестицій в устаткування, на НДР); впровадження 

пільгових ставок місцевих податків. 

За державним оподатковуванням ставка податку на грошові надходження 

малим підприємствам знижена на 12%, а за місцевим – на 6%. Практикується також 



повне звільнення від податків коштів, що направляються на утворення резервних 

фондів малих підприємств; проведення амортизаційної політики, що сприяє 

діяльності корпорацій, спрямованої на технологічний розвиток виробництва; 

особливого значення набувають субсидії, що виділяються спеціальними науковими 

організаціями, які утворюються за рахунок пайових внесків чи бюджету державних 

відомств. Широко відомі такі фонди, як Національний науковий фонд і Національний 

інститут здоров’я у США тощо; проведення патентно-ліцензійної політики. 

Практично у всіх розвинених країнах існує гнучка політика реєстрації патентів і 

спрощена процедура розгляду заявок.

Таким чином, дослідження проведені кафедрою Економіки та менеджменту 

Київського національного університету культури і мистецтв дозволяють зробити 

висновок, що саме дослідивши та поєднавши досвід державного управління 

суспільно-економічним розвитком в найбільш розвинених країнах світу можливо 

побудувати мультиваріативну модель здатну вивести Україну на принципово нові 

обрії існування та забезпечити їй сталий конкурентоздатний розвиток в 

довгостроковій стратегічній перспективі.

Супрович О. А., магістрант,

Київського національного університету культури і мистецтв

Київ, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

УКРАЇНИ

Франчайзинг є однією з найкращих бізнес-моделей у світі, яка надає 

можливість успішно розвивати малий та середній бізнес. 

У сучасній науковій літературі проблеми розвитку франчайзингових відносин 

досліджують такі українські науковці: Андрощук Г., Денисюк В., Килимник І., 

Сидоров Я., Цірат А. Питаннями впровадження та реалізації франчайзингу в Україні 

займалися Бревнов А., Варналій З., Мунін Г.

Основними причинами розвитку та поширення франчайзингу є конкуренція на 

ринку між підприємствами, яка змушує підприємців шукати нові форми та методи 

ведення бізнесу для досягнення конкурентних переваг.



Тенденції на ринку туристичних послуг України мають загалом позитивний 

характер. Зростаюча кількість учасників туристичного ринку породжує конкуренцію, 

яка з одного боку сприяє вдосконаленню послуг, а з іншого ускладнює умови 

виживання малих підприємств. В Україні спостерігається тенденція 

переформатування маленьких локальних туристичних агенцій і їх приєднання до 

великих розкручених мереж. Найчастіше до франчайзингових мереж приєднуються 

не новостворені туристичні агенції, а ті, що вже певний час існували на ринку та 

працювали у своєму місті. Переважно це відбувається на умовах франчайзингової 

співпраці, бо у період кризи маленьким агенціям легше триматися сильних гравців 

ринку, які знають, як можна зараз вижити, як правильніше вести бізнес за 

економічних умов, що склалися в країні. Інші туристичні компанії, що присутні на 

українському ринку і мережі активно яких розвиваються по франчайзингу, 

позиціонують себе інакше, продаючи ексклюзивні тури і орієнтуючись на більш 

заможного чи принаймні середнього покупця. 

В Україні ще дуже мало прикладів дешевого, але динамічного 

франчайзингового бізнесу. Для того, щоб створити свій бренд та зареєструвати його, 

підприємцю необхідно вкласти чималі кошти в створення і пропаганду своєї торгової 

марки і покращити якість товару чи послуги, яку він пропонує. Потрібна масштабна 

рекламна компанія, участь у виставках, форумах, ярмарках, активна робота 

комівояжерів. Малим підприємствам простіше придбати права на використання 

брендового товарного знаку в рамках франчайзингу. В цьому випадку велика 

компанія – франчайзер надає малому підприємству необхідне устаткування і 

технологію, організовує навчання персоналу, а воно зобов’язується використовувати 

торгову марку тільки цієї компанії — незалежно від того, де воно знаходиться, в 

Україні, Росії або Європі [3, c.309].

Франчайзинг починає активно утверджуватися на українському ринку, і 

приклади його вдалого впровадження на нашому споживчому ринку існують уже 

сьогодні. Яскраві приклади використання франчайзингу у вітчизняній практиці 

демонструють мережі: «TUI», «Coral Travel». Кожна з мереж має власний 

багаторічний досвід з розробки маркетингових акцій, аукціонів, економ- та 

елітпропозицій для заохочування клієнтів [4, c.159].



Франчайзингова мережа TUI з кожним роком набирає обертів. TUI Ukraine 

входить до міжнародної групи компаній TUI Travel PLC, яка об’єднує понад 3500 

туристичних агентств в 180 країнах світу. Більше 50 000 співробітників TUI 

обслуговує 30 мільйонів клієнтів. Сьогодні мережа нараховує вже більше 170 

агентств по усій Україні. В такий непростий для України час, розвитку компанії 

допомагає те, що вона є частиною міжнародної групи TUI Travel, і завдяки підтримці 

такого великого туристичного гіганта, почувається впевнено [5].

 «Coral Travel» – найбільший міжнародний оператор, який займає провідні 

позиції на ринку виїзного туризму. На початку лютого 2014 успішно стартував новий 

проект – «Мережа турагентств Coral Travel». Його головна мета – вивести агентів на 

якісно новий рівень, підвищити прибутковість і ефективність бізнесу [5].

До основних проблем, що перешкоджають широкому використанню 

франчайзингових схем в Україні, можна віднести наступні: відсутність нормативної і 

законодавчої бази франчайзингу, відносно висока вартість франшизи поряд з низькою 

купівельною спроможністю покупців, відсутність детальної інформації про 

франчайзинг, недостатня кількість фахівців, які займаються системою франчайзингу, 

складні умови для організації бізнесу.

Одночасна розбудова і розвиток різноманітних мереж забезпечуватимуть 

збільшення кількості робочих місць, а загалом – розвиток економіки. Також важливо 

не лише розвивати вітчизняні мережі з наступним виходом на міжнародний ринок, 

але й запрошувати іноземних франчайзерів до співпраці. Важливим є розроблення 

законопроектів, а також перегляд податкової та фінансово-кредитної політики з 

метою створення сучасних прогресивних організаційних форм ведення бізнесу. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Необхідною умовою сталого економічного розвитку держави є її орієнтація на 

розвиток галузей промисловості. Будь-яка галузь або підприємство орієнтується, 

звичайно ж, на розвиток, тому в більшості випадків, з початку свого функціонування 

обирає стратегію зростання. Потім, при впливі зовнішніх і внутрішніх факторів, 

організації доводиться коригувати свої цілі.

При виборі галузевої стратегії значним чинником є розвиток ринку, на який 

впливають економічні, технологічні, соціальні та інші зміни в навколишньому 

середовищі і які знаходяться в постійному русі через мінливу галузеву структуру, 

клієнтів, постачальників, потенційних конкурентів, товарів-замінників, які 

спонукають до змін за допомогою створюваного тиску.

Сутність співвідношення циклів економічного розвитку на макро і мезорівнях 

національної економіки з циклами розвитку галузі полягає в тому, що в період фази 

росту національної економіки створюються більш кращі умови для сталого розвитку 

підприємств галузі ніж в період нестабільності. Це характерно для таких галузей, які 

виробляють продукцію тривалого користування, де загальний обсяг виробництва 

корелюється з динамікою загальної ділової активності. Однак і інші галузі відчувають 

на собі зниження купівельної спроможності населення, підвищення рівня інфляції і 

зростання безробіття, що характеризує збитковість в економіці і завершення 

економічного циклу. З динамікою економічного циклу зростання тісно пов’язана 

політична стабільність держави, спрямованість внутрішньої політики щодо 

державного регулювання економіки через прийняття законодавчих актів. Галузевий 

цикл розвитку значною мірою визначає оптимальне співвідношення складових 

виробництва товару і конкурентоспроможність виробництва. Одним з основних 

факторів, що визначають динаміку галузевого циклу розвитку, є технологічний 

прорив. Це суттєві науково-технологічні відкриття, що дозволяють створити товар з 

новими споживчими властивостями або розробити технологію, яка дозволяє 



поліпшити якість товару, що випускається. Водночас потрібно не забувати, що 

виробничі зміни в технології виробництва за рахунок впровадження інновацій з 

метою поліпшення своїх конкурентних позицій, вимагають великих капітальних 

витрат і можуть досить тривалий час негативно позначатися на ліквідності 

підприємства. Найчастіше перехід підприємства від стадії зростання до стадії 

нестабільності (зміна життєвого циклу розвитку підприємства) пов’язаний з тим, що 

випущений товар вже не користується попитом, необхідним для стійкого зростання, а 

новий товар ще не з’явився на ринку. Тому цикл розвитку галузі тісно пов’язаний з 

циклом розвитку підприємства, який пов’язаний з життєвим циклом товару [1, c. 188].

Досвід високорозвинених країн, що досягли успіху у реалізації інновацій, 

дозволяє виділити деякі типи стратегій [2, с. 62-64]:

1. Стратегія «перенесення» полягає в тому, щоб використовувати 

наявний зарубіжний науково-технічний потенціал і перенесення нововведень у 

власну економіку. Такої стратегії дотримувалися підприємства Японії в 

післявоєнний період, закуповуючи ліцензії на високоефективні технології, для 

освоєння виробництва новітньої продукції, з подальшим створенням власного 

науково-технічного потенціалу. 

2. Стратегія «запозичення» полягає в тому, що спираючись на дешеву 

робочу силу і використовуючи частину з втраченого власного науково-технічного 

потенціалу, освоюється виробництво продукції, що вироблялася раніше в 

промислово розвинених країнах з наступним нарощуванням власного інженерно-

технічного супроводу виробництва і відродженням науково-технічного потенціалу, 

здатного проводити власні НДДКР. Такої стратегії дотримуються деякі фірми 

Китаю, Південної Кореї та інші країни Південно-східної Азії.

3. Стратегія «нарощування» полягає в тому, що з використанням 

власного науково-технічного потенціалу, залученням зарубіжних вчених і 

конструкторів, інтегруванням фундаментальної науки університетів та прикладної 

власної науки, фірмами постійно створюються нові продукти, високі технології, 

які реалізуються у виробництві та соціальній сфері. Таку стратегію впроваджують 

компанії високорозвинених країн – США, Англії, Німеччини, Франції.

Враховуючи, що Україна має різні виробництва, які відносяться до різних 

технологічних укладів, то і стратегії будуть різними. Не може бути єдиного 



підходу щодо вибору стратегії. Для багатьох українських компаній в найближчій 

перспективі переважних напрямків буде стратегія «Запозичення». Для 

пожвавлення виробництв можуть використовуватися закупівля обладнання, 

технологій, ліцензій і патентів для випуску сучасної продукції на внутрішньому і 

зовнішньому (третіх країн ) ринків.

Найголовніше при управлінні стратегічною діяльністю галузі – це 

забезпечення стабільності та прогнозування можливостей економічного зростання, 

що неможливо без визначення такої характеристики як фінансова стійкість.

Стратегічне управління фінансовою стійкістю носить комплексний характер 

і вимагає обліку безлічі чинників. Разом з тим, воно дозволяє виявити коло 

проблем, що стоять перед суб’єктом господарювання, і набір різних способів їх 

вирішення, який повинен сформуватися в систему. При формуванні даної стратегії 

доцільно використовувати як тактичне, так і стратегічне планування, застосування 

ефективних фінансових інструментів, моніторинг, управління фінансовими 

ризиками, використання інвестиційних рішень, а також прогнозування фінансового 

потенціалу підприємства. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Стратегічно довгостроковий розвиток української економіки є головною 

складовою високого рівня конкурентоспроможності країни. Основою її розвитку є 

промисловий комплекс, в якому металургія займає провідне місце. Однак, питання 

стратегічного розвитку металургійних підприємств почали вживатися тільки з 2000 



року. До цього існуючий виробничий потенціал власниками підприємств 

використовувався з метою отримання короткострокового прибутку.

В останні роки вирішення проблем економічної, науково-технічної та 

технологічної модернізації металургійної галузі, спрямованої на її інноваційний 

розвиток в довгостроковому періоді, стало основною умовою зміцнення позицій 

гірничо-металургійного комплексу України в забезпеченні його 

конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Для прогнозу майбутнього розвитку промислової галузі на основі 

комплексного обліку різних факторів пропонується використовувати методи 

сценарного планування для розробки середньо і довгострокового стратегічного 

інноваційного розвитку.

Сценарний підхід дає значні результати в умовах високої невизначеності, де 

традиційні методи прогнозу дають значні помилки, внаслідок відмінностей в оцінці 

первинних даних у зв’язку з впливом особистісного фактора на результати 

прогнозу [1].

Перевагою застосування результатів сценарного підходу є вироблення головної 

стратегії розвитку об’єкта. Для розробки сценаріїв розвитку, що стосуються об’єкта 

промислової діяльності потрібно зробити аналіз сформованої тенденції і існуючі 

умови його функціонування.

Необхідно виділити основні тенденції розвитку металургійної галузі на 

зовнішньому і внутрішньому ринках:

1. Уповільнення зростання світової економіки, яке прогнозується 

міжнародними організаціями вплине на скорочення попиту і, відповідно, зниження 

світових цін на металопродукцію [3].

2. Суттєвий вплив промислової та торгівельної політики Євросоюзу на 

розвиток вітчизняних метало виробників, через те, що цей ринок збуту є одним з 

основних (до 25% всього експорту металопродукції) [4].

3. Введення закордоном нових виробничих потужностей виплавки сталі. 

Основні країни-покупці металу починають створювати власні виробництва, 

знижуючи закупівлі металу закордоном (Іран, Туреччина та Єгипет) [2].

4. Зростання конкуренції серед виробників залізорудної сировини. 



5. Зміна географічної структури виробництва металопродукції різних переділів. 

Концентрація випуску напівфабрикатів в країнах (Україна, Росія, Китай, Індія, країни 

Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Латинської Америки) [1].

6. Висока ресурсоємність і енергоємність української металургії. Енергоємність 

галузі на 30 % перевищує світові аналоги. Найбільша частка палива та енергії, 

споживаної в галузі, припадає саме на перший переділ - доменне виробництво чавуну 

(до 75 %) [5]. 

Розвиток металургійної галузі за інерційним сценарієм не вимагає зміни 

існуючої політики управління галуззю, оскільки ґрунтується на вже досягнутих 

результатах і переваг, а це послужить зниженням ролі галузі в національній економіці 

країни.

Все це передбачає загрозу збереження сировинної спрямованості

металопродукції, що випускається. І вже в середньостроковій перспективі може

призвести до значного зниження конкурентоспроможності галузі та до поступового

«відмирання».

Отже, необхідним є розвиток української металургії за інноваційним сценарієм 

або його ще називають активним сценарієм [1,4].

Значна відмінність інноваційного сценарію розвитку металургійної 

промисловості полягає у використанні сучасних конкурентних переваг за рахунок 

формування і реалізації інноваційного потенціалу, для досягнення поставлених цілей.

Основні пріоритетні напрями інноваційного розвитку металургійної 

промисловості мають бути наступні [2]:

1. Підвищення інноваційного потенціалу металургійної промисловості.

2. Підтримка інноваційної активності вітчизняних металургійних підприємств 

на всіх стадіях інноваційного процесу.

3. Прискорення техніко-технологічного оновлення металургійного 

виробництва.

4. Забезпечення виробництва високотехнологічною металопродукцією, 

конкурентоспроможною на зовнішньому та внутрішньому ринках.

5. Стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок.

Таким чином, для визначення пріоритетних напрямів стратегічного розвитку 

металургійної галузі України запропоновано інноваційних сценарій розвитку галузі, 



який полягає у використанні сучасних конкурентних переваг з рахунок підвищення 

інноваційного потенціалу для досягнення поставлених цілей.
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Нинішній етап всесвітнього соціально-економічного розвитку визначається 

посиленням глобалізаційних тенденцій та зростанням рівня конкуренції між 

суб’єктами зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією. Для виходу на 

нові ринки збуту, досягнення значних і постійних доходів від експорту 

сільськогосподарської продукції необхідно регулярно вивчати кон’юнктуру існуючих 

ринків, оцінювати слабкі та сильні сторони вітчизняної продукції, визначати 

конкурентні переваги експортованих груп товарів.
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Згідно з теорією порівняльних витрат Д. Рікардо конкурентні переваги 

створюються у державі в результаті розбіжностей у рівні продуктивності праці або, за 

теорією співвідношення факторів виробництва, стають результатом відмінностей у 

забезпеченості факторами виробництва і природними ресурсами [3].

Варто зазначити, що порівняльні переваги, які лежать в основі 

конкурентоспроможності країни, визначаються наявністю та використанням чотирьох 

основних чинників: якість, ціна, сервіс, маркетингове оточення, при цьому класичним 

є визначення закону порівняльної переваги, за якого країна має спеціалізуватися у 

виробництві та експорті тих товарів, які вона може виробляти за відносно нижчих 

витрат, та імпортувати ті товари, за якими має відносно вищі затрати, саме тому 

порівняльна, а не абсолютна перевага повинна диктувати торговельні відносини [3].

На думку дослідниці Л. Васільєвої, інструменти ефективного державного 

регулювання сільськогосподарського сектору, які значною мірою впливають на 

міжнародну конкурентоспроможність продукції, можна розділити на дві групи:

1) інструменти для підвищення ефективності аграрного виробництва; 

2) інструменти щодо забезпечення соціальної захищеності сільського 

населення та розвитку соціально-виробничої інфраструктури сільських територій [1]. 

Згідно з Т. В. Олефіренко, однозначно вирішити питання державного регулювання 

неможливо, оскільки його ефективність зумовлена відповідністю низці факторів, 

зокрема економічному, політичному, інституційному тощо [2]. 

Одним з найважливіших управлінських завдань для виробників аграрної 

продукції є виявлення ключових чинників успіху певної галузі, зокрема виділяються 

п’ять основних груп факторів: 

1) техніко-технологічні: науково-дослідний потенціал галузі, рівень 

технологічного забезпечення та інформатизації, якість і забезпеченість 

інформаційними системами;

2) організаційно-виробничі: економічний і природно-кліматичний потенціал, 

організаційна система управління, кваліфікований управлінський персонал і робоча 

сила, виробничі потужності, географічне розташування об’єкта, якість і безпечність 

продукції; 

3) фінансово-економічні: частка ринку, витрати і ризикованість бізнесу, 

ставлення суб’єктів господарювання та імідж на зовнішніх і внутрішніх ринках; 



4) соціально-споживацькі: ставлення до національних товаровиробників, 

купівельна спроможність споживачів, стабільність попиту, рівень задоволення 

специфічних потреб споживачів, соціальне значення галузі; 

5) стратегічно-маркетингові: кон’юнктура та ємність національного і світового 

ринків, організованість національного ринку, наявність конкурентних переваг, 

використання маркетингового інструментарію товаровиробниками, наявність 

достатньої кількості каналів розподілу, ступінь диверсифікації продукції і діяльності, 

якість обслуговування, професіоналізм менеджерів і маркетологів, рівень тактичних і 

стратегічних розробок та якість управління стратегічною діяльністю та ін [3].

В умовах глобалізації економіки ніша України на світовому ринку 

продовольства буде визначатися кількістю експортоорієнтованих галузей та якістю і 

вартістю сільськогосподарської та продовольчої продукції. При цьому особливу увагу 

варто приділити таким експортоорієнтованим галузям сільського господарства, як 

вирощування зернових культур, насіння соняшнику, насіння і плодів олійних рослин; 

виробництво жирів та олії тваринного або рослинного походження, залишків і 

відходів харчової промисловості, какао та продуктів з нього, молока та молочних 

продуктів, солі, оцту, цукру та кондитерських виробів з цукру, продуктів переробки 

овочів, м’яса та їстівних субпродуктів, тютюну і промислових замінників тютюну, 

вироблення добрив, бджільництво.

Можна зробити висновок, що необхідно збільшувати та диверсифікувати 

експортний потенціал зазначених агропродовольчих галузей задля ефективного 

розвитку української економіки. Приділення необхідної уваги цим галузям з боку 

розробників продовольчої політики та товаровиробників дозволить підвищити 

міжнародну конкурентоспроможність української продукції, вийти на нові світові 

ринки збуту та посилити вітчизняну економіку на міжнародній арені.
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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Нині в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли ринок ВНЗ регулюється 

швидше вимогами абітурієнтів, уподобання яких є відмінними від вимог 

роботодавців. Маючи фактично дві категорії споживачів – майбутніх фахівців та 

роботодавців, вищі навчальні заклади повинні були б виконувати роль посередника та 

регулятора між цими категоріями. Натомість, намагаючись задовольнити споживачів 

так би мовити «на вході», ВНЗ втратили регуляторну роль, і продукт, який вони 

випускають «на виході», часто не влаштовує роботодавця, а не рідко й самого фахівця 

і, як наслідок, державу в цілому.

Новий Закон України «Про вищу освіту» [1] визначає більшу автономію вищих 

навчальних закладів: їх незалежність та відповідальність у прийнятті рішень стосовно 

розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, що сприятиме сталому 

розвитку суспільства в цілому, який в умовах світової глобалізації останніми роками все 

більше є предметом досліджень багатьох вчених [2]. 

Новий Закон України «Про вищу освіту» спрямований на посилення уваги до 

наукового, науково-технічного та інноваційного напрямків діяльності вищих 

навчальних закладів [1]. Українській вищий школі потрібно, по-перше, відновити те, 

що характеризувало наукові та вищі навчальні заклади за радянської доби, по-друге, 

витримати боротьбу не тільки з найпрестижнішими у світі університетами США, 

Великої Британії, Німеччини, а й протистояти, наприклад, польській, литовській та 

іншим експансіям на абітурієнтське поле України. 

Механізми регулювання освітнього середовища України мають містити:

1. У загальнодержавній політиці у сфері освіти, по-перше, не має бути 

місця політиці постійної пріоритетності столичних ВНЗ перед провінційними (як 



відомо, в Європі це явище відсутнє), але підвищення самостійності університетів тут 

не допоможе, бо стартові умови в них різні; по-друге – у жодному разі не можна 

допустити змін Міністерством освіти і науки України статусу вищих навчальних 

закладів та їх примусового об’єднання. 

2. У сфері політики ціноутворення – це внесення змін до нормативно-

правової бази із можливістю надання знижок на платне навчання за певних умов, що, 

по-перше, дасть можливість абітурієнту вступати на бажану спеціальність, а не на ту, 

де є можливість бюджетного навчання, а по-друге, стимулюватиме до більш 

сумлінного навчання.

3. Для обґрунтованого введення змін і підвищення 

конкурентоспроможності ВНЗ основний наголос має робитися на більш повному 

задоволенні потреб і попиту на освітні послуги завдяки систематичному моніторингу 

освітнього середовища. Оцінка потенціалу освітнього закладу в порівнянні із 

зовнішніми конкурентами дасть змогу кваліфікованого покращання його основної 

складової. Окремою проблемою є ліквідація внутрішньої конкуренції у конкретному 

ВНЗ, яка на сьогодні спричиняє значну шкоду.

4. Для цього необхідно сформувати сучасну комунікаційну систему як на 

загальнодержавному рівні, так і на рівні окремого ВНЗ. Політику просування 

окремого вищого навчального закладу також ефективно здійснювати на трьох рівнях 

(загальноуніверситетському, факультетському та рівні випускаючої кафедри –

конкретної спеціальності), що завдяки так званому ефекту синергії дає кращий 

сумарний результат [4]. У рекламній діяльності ВНЗ мають превалювати спонукальні 

до вибору мотиви: міжнародний та загальнонаціональний імідж ВНЗ, професійність 

викладачів, зрозумілі напрямки подальшої роботи за спеціальністю на ринку праці. 

5. Отже, однією з важливих умов модернізації управління вищим 

навчальним закладом є визначення потреб в обсязі фінансування освітніх послуг, 

матеріально-технічне й ресурсне забезпечення підготовки його діяльності, а також 

адаптація випускника на ринку праці.

6. У Законі [1] зазначається, що «...держава сприяє розвитку вищих 

навчальних закладів як центрів незалежної думки...». У зв’язку з цим підсилюється 

роль студентського самоврядування в управлінні ВНЗ, у процесі соціалізації 

студентської молоді. Адміністрація університетів має делегувати представницьким 



органам студентів значні повноваження, віддавши їм певні інструменти впливу, що 

підвищить ефективність організаційно-інноваційної діяльності вищих навчальних 

закладів. 

7. Створені наприкінці 90-х років минулого століття ради ректорів так і не 

стали ефективними, як і багато інших прогресивних починань, а саме вони мають 

бути зв’язковою ланкою між вищими навчальними закладами, населенням та 

органами місцевого самоврядування. Можливо, певною мірою мають допомогти й 

запропоновані в Законі [1] так звані наглядові ради. 

8. Високі вимоги на сьогодні висуваються й до якісного складу науково-

дослідного сектору ВНЗ. Потрібно визначити споживчі переваги в науковому 

продукті (друковані науково-дослідні матеріали, успіхи на всеукраїнських конкурсах

студентських наукових робіт, кількість та розміри грантів, обсяги фінансування 

науково-дослідних тем за рахунок бюджетних коштів тощо) та врахувати готовність 

замовника платити за створений на кафедрах та в лабораторіях ВНЗ науково-

дослідний та проектний продукт. 

Тобто в новому Законі України «Про вищу освіту» на законодавчому рівні 

знайшли відображення концептуальні орієнтири та механізми оновлення вищої 

освіти, які вимагають модернізаційних зрушень у системі управління вищими 

навчальними закладами. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Останнім часом питанню соціальної відповідальності приділяється все більше 

уваги в бізнес-середовищі, оскільки умови сучасного економічного простору

вимагають більш високого рівня адаптованості виробництва до соціальних змін. У 

зв’язку з цим переосмислюються теоретичні основи менеджменту та його 

інструментарію. Багаторічний досвід ведення бізнесу показує, що організації, які 

розвивають свою соціальну відповідальність, користуються більшою довірою з боку 

споживачів, постачальників, держави та інших бізнес-партнерів.

Метою дослідження є розробка авторського комплексного підходу до оцінки 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Для досягнення мети були 

поставлені та вирішені наступні завдання:

 розкрито сутність корпоративної соціальної відповідальності бізнесу;

 дана характеристика різних методик оцінки рівня КСВ організацій;

 проаналізовані їх недоліки;

 обґрунтований комплексний підхід до оцінки КСВ та позитивні 

результати від його застосування.

Об’єктом дослідження виступає корпоративна соціальна відповідальність як 

основа діяльності сучасних організацій. 

Предметом дослідження являються методи оцінки рівня КСВ організації.

Бізнес, завдяки соціальної відповідальності, стає більш стійким в економічному 

та соціальному плані, отримує можливість збільшення своїх нематеріальних активів.

У зв’язку з цим вивчення проблем, пов’язаних з реалізацією та оцінкою соціальної 

відповідальності бізнесу на вітчизняних підприємствах, нам представляється 

своєчасним і досить актуальним.

Загальноприйнятого визначення корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу в міжнародній практиці не існує, що дає привід розуміти термін 



«корпоративна соціальна відповідальність» (corporate social responsibility) кожному 

по-своєму. Розглянемо визначення, які дають найбільш авторитетні організації, що 

займаються питаннями КСВ в різних країнах.

Європейська комісія дає таке визначення: «Корпоративна соціальна 

відповідальність, за своєю суттю, є концепцією, яка відображає добровільне рішення 

компаній брати участь у покращенні суспільства та захисту навколишнього 

середовища» [13].

Міжнародний форум бізнес-лідерів: «Під корпоративною соціальною 

відповідальністю розуміється як просування практик бізнесу, які приносять користь 

бізнесу і суспільству та сприяють соціальному, економічному і екологічно стійкому 

розвитку шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільство та 

мінімізації негативного» [12].

Всесвітня рада Стійкого розвитку вважає, що «КСВ – це прихильність бізнесу 

до концепції сталого економічного розвитку в роботі зі своїми співробітниками, 

їхніми сім’ями, місцевим населенням, суспільством в цілому з метою поліпшення 

якості їхнього життя» [4].

Таким чином, можна стверджувати, що корпоративна соціальна 

відповідальність – саме широке і найбільш універсальне поняття, що описує 

соціальну активність компаній. КСВ – це концепція, згідно якої бізнес, крім 

дотримання законів і виробництва якісного продукту або послуги, добровільно бере 

на себе додаткові зобов’язання перед суспільством.

Результати, отримані в ході застосування даної методики, дозволяють оцінити 

тенденцію зміни того чи іншого параметра, своєчасно відреагувати та виправити 

ситуацію, що в остаточному підсумку приведе до ефективної, стабільної взаємодії 

всіх зацікавлених груп, а отже, й успішному розвитку підприємства і його діяльності.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСАХ

У готельному господарстві проблема якості послуг є досить актуальною, адже 

без якісного обслуговування готель не досягне поставлених цілей, не отримає 

http://un.by/ru/undp/gcompact/res/csr.html.
http://www.csrjournal.com.


прибутку. Якість послуг для готельного підприємства та його клієнтів – поняття 

взаємопов’язані. Готель повинен проявляти турботу про якість протягом всього 

періоду виробництва та споживання його послуг.

Основними завданнями готелю, відповідно, є надання і підтримка якості 

обслуговування на належному рівні, своєчасне усунення недоліків у наданні послуг, 

розробка стратегії удосконалення обслуговування. 

Досягнення та підтримка високого рівня якості послуг в готелі залежить від 

системного підходу до управління нею. При цьому важливим є дотримання певних 

принципів якості на всіх рівнях готелю, а також постійний аналіз і удосконалення 

сформованої системи управління якістю. 

Управління якістю - це складний багато аспектний процес, що вимагає 

вирішення проблем як внутрішнього, так і зовнішнього характеру по відношенню до 

різних напрямків діяльності готелю. Мова йде про систему управління якістю як 

сукупність управлінських органів і об’єктів управління, взаємопов’язаних методів і

засобів по управлінню готелем, що спрямовані на встановлення, забезпечення і 

підтримку високого рівня якості послуг.

Сучасні методи управління якістю тісно пов’язані із концепцією загального 

менеджменту якості, яка являє собою підхід до управління організацією, що 

націлений на якість, побудована на участі всіх її працівників і спрямована на 

досягнення довготривалого успіху шляхом задоволення потреб споживача і 

отримання доходів організації. 

Процес управління якістю послуг в готелі повинен передбачати: розробку 

політики готелю в сфері якості послуг (цілі, цінності, принципи); врахування в 

процесі розробки політики управління якістю послуг законодавчої та нормативної 

бази; формування системи управління якістю (функцій, методів, принципів), яка 

націлена на забезпечення та планування якості послуг, її удосконалення; погодження 

принципів і методів системи управління якістю послуг із системою управління 

готелем в цілому. 

На сучасному етапі розвитку менеджменту якості сформувалися універсальні 

моделі, які визначають основні елементи управління якістю послуг (товарів та робіт), 

методи ефективного досягнення цілей. Дані моделі можна використовувати і в 



готельному господарстві із врахуванням особливостей технології обслуговування, 

специфіки готельних послуг як продукту праці. Серед них слід виділити дві: 

 модель «п’ять М», що розроблена відомим вченим Ф. Котлером; 

 модель «петля якості», Е.Демінга. ця модель прийнята за основу в 

міжнародних стандартах ISO 9000. 

Назва першої моделі «п’ять М» отримана із перших букв складових елементів, 

які з англійської мови перекладається як персонал (man), матеріал (material), 

навколишнє середовище (milieu), обладнання (machine).

Інша відома модель – «петля якості» – відображає вимоги міжнародних 

стандартів 180 9000, ідеї Е.Демінга, В.Шухарта в системі РИСА (планування, 

контроль, дія «виправлення»). Вона заснована на життєвому циклі послуг і тому 

власне носить назву «петля якості». За її допомогою здійснюється взаємозв’язок 

виробника послуг із споживачем, з усією системою, що забезпечує управління якістю 

послуг. 

Готель, згідно цієї моделі, має створити методики з системи якості, які 

конкретизують експлуатаційні вимоги для всіх процесів, що стосуються процесу 

надання послуг, включно маркетинг, проектування і надання послуги.

Використання моделі базується на застосуванні статистичних методів 

управління якістю, що дозволяє давати об’єктивну оцінку управлінським рішенням в 

сфері якості.

Всі елементи послуги, вимоги і положення, що належать до системи якості, 

повинні бути у документації готелю. Відповідна документація щодо системи якості 

мас включати посібник з якості, який повинен забезпечити опис системи якості та на 

який в подальшому буде надаватися посилання. Він повинен містити:

 опис політики готелю у сфері якості;

 опис цілей готелю у сфері якості;

 структуру готелю;

 опис системи якості з усіма положеннями і елементами, що формують 

практику готелю у сфері якості;

 структуру і розподіл документації щодо системи якості.



Контроль за якістю готельних послуг передбачає внутрішні перевірки, які слід 

проводити періодично, планово, із протоколюванням основних питаня персоналом, 

незалежним від конкретної діяльності або області, що перевіряється.

Отож, узагальнення принципів концепції загального менеджменту якості, 

апробація даних моделей, дозволяє виділити основні напрямки впровадження 

менеджменту якості в практику діяльності готельних підприємств:

 створення документованих систем якості;

 взаємовідносини із постачальником;

 взаємовідносини з споживачами;

 мотивація персоналу до покращення якості;

 навчання персоналу в сфері якості.

Обидві існуючі моделі допоможуть керівництву готельних підприємств 

забезпечити ефективний зв’язок між споживачем та персоналом готелю, шо надає 

послуги, у всіх випадках їхньої безпосередньої взаємодії в рамках і поза готелем. 

Зауваження, висновки і рекомендації, отримані в результаті аналізу та оцінки, 

повинні бути подані в документальній формі керівництву для вжиття необхідних 

заходів з розробки програми підвищення якості послуг.

Трегубов О. С., кандидат економічних наук, 

Донецький національний університет

Вінниця, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМ У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загальновідомим є факт, що малий бізнес є рушійною силою економіки, тому 

що забезпечує підтримку конкуренції, підвищує рівень зайнятості та ділової 

активності населення, зменшує диференціацію доходів у суспільстві і створює умови 

для самореалізації.

Про те наскільки важливі такі підприємства, свідчить навіть те, що однією з 

вимог вступу до ЄС є наявність в країні 99% малого і середнього бізнесу. Але, 

незважаючи на обґрунтовану необхідність створювати умови для розвитку 

підприємництва, протягом 22 років існування незалежної України чиновники тільки 

вставляли малим підприємствам палиці в колеса.



Всупереч цьому кількість компаній в Україні досить швидко збільшувалася, 

починаючи з 1991 року, це й не дивно, адже структурні перетворення в економіці, 

відхід від командної економіки сприяли цьому. Однак за статистичними показниками 

розвитку підприємництва України занадто відстає від розвинених країн.

Розвитку бізнесу в нашій країні перешкоджають як звичайні несприятливі 

макроекономічні процеси в державі, такі як інфляція; нерівні умови конкуренції; 

корупція; недосконала інфраструктура, так і специфічні фактори. Двома найбільш 

типовими проблемами для українського малого підприємництва є адміністративний 

тиск і низький рівень доступу до ринку капіталів.

Історично і географічно близькі України Польща і Грузія свого часу також 

зіткнулися з зазначеними проблемами, провели реформи, які посприяли розвитку 

підприємництва, і наблизилися до прийнятих в розвинених країнах стандартів 

допомоги бізнесу: пільгове оподаткування, дешеві фінансові ресурси, мінімальна 

кількість втручань у малі підприємства з боку держави. На етапі реформування в 

Грузії акцент був зроблений на зниженні податкового тягаря, а в Польщі на створенні 

сприятливих умов для ведення бізнесу.

Так, в Грузії приватні підприємці з доходом до 30 тис. дол. Взагалі не платять 

податки. А невеликий бізнес з доходом більше 30 тис. дол. має можливість вибору –

вони можуть вести як бухгалтерський облік (якщо це потрібно для будь-яких цілей), 

так і повністю відмовитися від нього. Також до малого бізнесу в Грузії відносяться 

фізичні особи з доходом до 100 тисяч, і вони платять тільки один податок.

Про ефективність проведеної реформи свідчить місце Грузії в рейтингу Doing 

Business-2014, за легкістю ведення бізнесу Грузія посідає 6 місце в світі, 

випереджаючи більшість розвинених країн.

У Польщі реформа для малих підприємств, насамперед, передбачала створення 

спеціальних економічних зон. Спочатку їх створювали на 20 років, проте польський 

уряд вирішив продовжити термін дії до 2026 року. Основна мета таких зон -

прискорений і рівномірний розвиток регіонів через залучення нових інвесторів і 

створення нових робочих місць.

Підприємства, які мають дозвіл на роботу у спеціальній економічній зоні, 

отримують бонуси у вигляді податкових пільг. Уряд Польщі також забезпечив 

підприємствам доступ до дешевих фінансових ресурсів. Банківські установи надають 



позики підприємцям на розвиток бізнесу під 5% річних. Результатом проведеної 

реформи є те, що 70% ВВП Польщі створюють підприємства малого та середнього 

бізнесу.

В Україні у сфері оподаткування реформи були проведені в 2011 р., саме тоді 

вступив у дію новий Податковий кодекс, згідно з яким суб’єкти господарювання 

отримали можливість сплачувати єдиний податок. Підприємців розділили на 6 груп 

залежно від кількості найманих працівників і доходу, таким чином, ставки податку 

варіюються, тобто є якась прогресивна шкала оподаткування.

Це одне з небагатьох нововведень в Україні, яке отримало найменшу частку 

критики на свою адресу, тому в цілому реформа системи оподаткування малого 

бізнесу була успішною, подальших коригувань вимагають хіба що окремі пункти 

спрощеної системи сплати податків.

Повернулася України до впровадження реформ тільки в липні 2014 р., коли був 

прийнятий закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», правда він 

набирає чинності тільки з 1 липня 2017 р. Законом передбачається надання субсидій, 

грантів, дотацій, податкових пільг, кредитів на пільгових умовах, у тому числі 

малому і середньому бізнесу. Основний акцент в цьому законі зроблений на 

прозорості отримання державної допомоги. Механізм надання передбачає перевірку 

доцільності і допустимості державної підтримки суб’єкту господарювання 

Антимонопольним комітетом.

В першу чергу, потрібно кардинально скоротити кількість контролюючих 

органів. Їх на сьогодні понад 80 штук, і всі вони намагаються будь-яким чином 

втручатися в господарську діяльність. Потрібно залишити всього 10 контролюючих 

органів. Функції суміжних органів, що займаються контролем практично одних і тих 

же питань, потрібно об’єднати. Необхідно скоротити кількість днів у році, в які 

проводяться перевірки бізнесу. Наприклад, для малого бізнесу це може бути 5 днів, для 

середнього – 10, для великого – 15. Також необхідно ліквідувати держслужбу по боротьбі 

з економічними злочинами, тому що вона фактично дублює функції податкової поліції. 

Що стосується регуляторних функцій – потрібно провести повну дерегуляцію. Частина 

регуляторних функцій потрібно віддати бізнес-асоціаціям, а вони самі зможуть 

визначитися з тими умовами, за якими повинен працювати бізнес. Якщо буде існувати 

законодавство, яке не потрібно обходити, то не треба і йти в тінь.



Таким чином, в короткостроковій перспективі заради подолання рецесії, 

створення позитивного іміджу на світовій арені і наближення до міжнародних 

стандартів підтримки малого бізнесу слід зменшити адміністративний тиск на 

підприємства, по-перше цей крок вимагає мінімальних фінансових ресурсів, а, по-

друге, посприяє розвитку бізнесу .

Уртадо-Нещенко Беатріс, магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

На сьогоднішній день туристичний сектор економіки має високі темпи 

розвитку, які зумовлені зокрема включенням до нього нових перспективних видів 

туризму. Одним із них є діловий туризм, що з`явився в країнах Європи порівняно 

недавно, але вже встигнув зайняти достойну нішу на ринку туристичних послуг. 

Основна відмінність ділового туризму від традиційного полягає в тім, що головна 

ціль подорожі – це розвиток бізнесу, участь у професійних виставках, 

ярмарках,семінарах, конференціях, ведення переговорів із партнерами, організація 

різноманітних ділових зустрічей. Англійський термін-аббревіатура МІСЕ достатньо 

точно відображає значення бізнес туризму: Мeetings / Incentives / Conferences / 

Exibitions. У перекладі це означає: Ділові зустрічі / Інсенив-туризм / Конференції / 

Виставки. Вже зараз в діловому туризмі виділять ряд різновидів: виставковий туризм, 

конгресний туризм, інсентив-туризм. Фахівцями діловий туризм розглядається як 

система у вигляді чотирикутника, вершинами якого є наступні підсистеми:

1) компанії-замовники (що спрямовують своїх робітників у ділові подорожі);

2) компанії-постачальники окремого виду послуг (авіакомпанії, готелі, бюро з 

Оренди автомобілів, страхові фірми);

3) компанії-постачальники повного комплексу послуг в сфері ділових 

подорожей (туроператори);

4) організації і фірми індустрії МІСЕ.

Основа кожної ділової подорожі – організація програми зустрічей та заходів, 

які є спланованими та насиченими. Вона включає в себе оформлення візи, трансфер, 



розміщення в готелі згідно з побажаннями клієнта та екскурсії, що обираються з 

урахуванням його графіку. Також компанії, що організують бізнес-подорожі беруть 

на себе клопоти, щодо розселення зарубіжних партнерів. Якщо говорити про фактори, 

що зумовили розвиток даної сфери, то варто відмітити таку особливість нашої епохи 

як невпинний процес створення десятків тисяч організацій, асоціацій та об’єднань, що 

проводять зустрічі на регіональному, національному та міжнародному рівнях. У свою 

чергу збільшення кількості ділових зустрічей зумовлене необхідністю у особистих 

контактах .адже при вирішенні питань необхідна повна, точна інформація в теплій 

атмосфері людського спілкування. Тим самим це сприяє використанню 

інфраструктури та засобів розміщення у період міжсезоння. Також значну роль в 

виведенні організації бізнес турів на глобальний рівень відіграє той факт, що 

користування послугами організаторів-спеціалістів економить час, що був би 

витрачений на оформлення всіх необхiдних документів, бронювання, замовлення 

вхідних квитків, тощо. Як самостійний і прибутковий вид туризму МІСЕ почав 

виділятись у країнах Європи та США у 70-80-х рр. ХХ ст., а вже в 90 рр. ця сфера 

набула значних масштабів. В останнє десятиріччя середньорічні темпи збільшення 

об’ємів ділового туризму в Європі досягли 9%, тоді як туризму в цілому – 5%. І за 

прогнозами спеціалістів кількість бізнес-подорожей у найближчі роки буде 

збільшуватись. Згідно з даними ЮНВТО щорічний ріст долі ділового туризму у світі 

складає 1,6 %, що говорить по збільшення важливості розвитку даного виду туризму 

Європа займає лідируючі позиції на ринку конгресного туризму – 80%. Якщо в 30-х

рр. ХХ ст. щорічно проводилось 200 міжнародних конференцій, то в 90 рр кількість 

конгресів перевищила 8 тис. на рік. Основна їх частина припадає на країни Західної 

Європи. Щорічно в Європі організується більш ніж 200 туристичних виставок і бірж. 

У Великобританії 2/5 витрат фірм припадає на винагороду своїх працівників бізнес-

турами. Територіальний розподіл бізнес-подорожей характеризується крайньою 

нерівномірністю, але більша частина туристів зі службовими цілями спрямована в 

Європу. В структурі ділових подорожей на європейському континенті превалюють 

відрядження бізнесменів, конгресні тури, подорожі на виставки і ярмарки, інтенсив-

тури для співробітників. Європа займає перше місце в світі за кількістю прибуттів та 

витрат на діловий туризм, проте поступово втрачає свої лідируючі позиції на цьому 

сегменті туристичного ринку. За темпами росту ділового туризму вона відстає від 



інших регіонів світу. При цьому розрив між ними збільшується. Основним 

«постачальником» бізнес-туристів в Європі є Німеччина. Щорічно більш ніж 5 млн. 

німців відправляються у командировки, при цьому 3% з них виїжджають виключно за 

рубіж, 21% подорожує і по своїй країні і за рубіж, 76% здійснюють службові 

подорожі по Німеччині. Середня тривалість ділової подорожі у країни на іншому 

континенті складає 12-13 днів, в середині регіону – 5-6 днів, по своїй країні – 3-4 

дні. Серед європейських держав, що приймають туристопотоки з діловими цілями, 

крім Німеччини, слід виділити Великобританію, Францію, Італію, Нідерланди, На 

ринку ділового туризму помітну роль відіграють країни Центральної і Східної 

Європи. В першій половині 1990 х рр. цей сегмент туристського ринку розвивався 

особливо динамічно у постсоціалістичному просторі. В 1995 році доля бізнес-

подорожей в регіон була найвищою у світі – близько 30%. На сьогоднішній день 

ейфорія у відносинах з заходом поступилась рівним діловим контактам, однак 

ЮНВТО прогнозує посилення привабливості Центральної і Східної Європи як ринка 

ділового туризму в перших десятиріччях ХХІ ст. Україна на ринку ділового туризму 

ще розвивається, однак вже зроблено кроки щодо укріплення своїх позицій. 

Наприклад, створено Асоціацію Ділового туризму України (ВТА Ukraine), що дає 

організаціям-учасникам необмежений доступ до постачальників послуг у всьому 

світі, організує професійне навчання, здійснює рекламну підтримку українських 

організацій на світовому ринку, співпрацює з зарубіжними професійними 

об’єднаннями, а також з економічними та дипломатичними місіями іноземних держав 

в Україні, сприяє привабленню інвестицій для розвитку вітчизняного ділового 

туризму. Всі ці процеси дають можливість сподіватись на виведення України на 

більш високу ланку у сфері ділового туризму серед країн Європи.

Уставщиков А. В., ст. викладач,

Нікопольський економічний університет

Нікополь, Україна

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

В сучасному світі, в сучасному бізнесі, коли серед підприємств існує жорстока 

конкурентна боротьба, треба швидко та якісно покращувати показники всіх систем



підприємства, точність і ефективність виконуваних операцій набувають особливої 

важливості. У зв’язку з цим велика увага приділяється розробці науково 

обґрунтованої методології підвищення показників фінансово-господарчої діяльності 

підприємств. При цьому найбільш ефективним та радикальним методом поліпшення є

реінжиніринг бізнес-процесів. Однак не дивлячись на підвищення інтересу до 

реалізації реінжинірингу в усьому світі, теорію та методологію даного питання 

вирішено недостатньо: відсутня комплексна методика реалізації реінжинірингу; не

обґрунтовується зміст і послідовність етапів проведення даного методу тощо.

Проблемам реінжинірингу бізнес-процесів присвячені дослідження 

закордонних вітчизняних і вчених, таких як М. Хаммера, Дж. Чампі, М. Робсона, 

Е. Г. Ойхмана, Ю. Ф. Тельнова, Т. І. Лепейко, Н. М. Абдикеева, Б. А. Железко та ін. 

При цьому здебільшого увага авторів акцентується на визначення основних етапів 

(стадій) проведення реінжинірингу. Так, у загальному вигляді процес реінжинірингу

виконується у такому порядку: розробка образу майбутньої організації (побудова 

картини того, як варто розвивати бізнес, щоб досягти стратегічних цілей); аналіз

існуючого бізнесу (дослідження організації й складання схем її функціонування в 

даний момент); розробка нового бізнесу (розробка нових й/або змінених процесів й 

підтримуючої їх інформаційної системи, тестування нових процесів); впровадження 

нового бізнесу. На основі деталізації даних етапів і визначення основних робіт щодо 

їх реалізації сучасними авторами розробляються відповідні моделі. Однак, слід 

зазначити, що принципових відмітних ознак в існуючих моделях не спостерігається.

Аналіз існуючих моделей реінжинірингу бізнес-процесів дозволяє виявити

загальні недоліки, що полягають у такому: по-перше, при виборі бізнес-процесів для 

реінжинірингу основний акцент робиться на визначенні тих бізнес-процесів, що

впливають на реалізацію стратегії, цілей та досягнення ключових факторів успіху, і 

не визначаються характеристики функціонування саме процесу (таким чином, бізнес-

процеси, що виконуються неефективно і не впливають на досягнення цілей, не 

приймаються до уваги, хоча можуть значно впливати на результати діяльності 

підприємства в цілому); по-друге, при аналізі бізнес-процесів відбувається їх 

моделювання та оцінка, при цьому не обґрунтовано порядок та особливості опису, не

визначено основні показники та не розроблено методику оцінки бізнес-процесів; по-



третє, не передбачається обґрунтування та вибір напрямків реінжинірингу бізнес-

процесів; по-четверте, не здійснюється оцінка ефективності проектів реінжинірингу.

Значення коефіцієнтів ефективності реалізації бізнес-процесів є вирішальним 

для вибору тих процесів, що потребують реінжинірингу. Для визначення «вузьких 

місць» функціонування обраних бізнес-процесів, які є основою для прийняття рішень 

про напрямки їх поліпшення, необхідно здійснити зворотній інжиніринг, який 

передбачає моделювання та деталізовану оцінку бізнес-процесів за підпроцесами. 

Моделювання бізнес-процесів передбачає текстовий і графічний опис бізнес-процесів

та їх документування. Текстовий опис бізнес–процесів включає такі характеристики: 

повне найменування процесу, його мету власника та керівника, нормативи, ресурси, 

входи та виходи. Графічний опис виконується за допомогою таких дій: створення

схеми зовнішнього середовища процесу (за допомогою структурного аналізу процесів 

(САП) та деталізація схем взаємодії процесів з підпроцесами більш низького рівня 

(методом IDEF). 

Ефективність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів визначається 

шляхом оцінки поліпшених процесів за методикою, що реалізується на етапі

зворотнього інжинірингу. Виходячи з того, що реінжиніринг бізнес-процесів 

здебільшого направлений на скорочення вартості бізнес-процесів і підвищення якості 

їх функціонування, то і оцінку ефективності доцільно здійснювати на основі даних 

показників. Для цього необхідно порівняти витрати на функціонування процесів та 

якість їх реалізації до і після впровадження поліпшень. В окремих випадках (залежно

від особливостей процесів, що поліпшуються) для оцінки ефективності впровадження 

реінжинірингу здійснюється дослідження використання робочого часу з метою 

встановлення зміни тривалості виконання процесів. 

Якщо ефективність проекту з РБП доведена, то поліпшена модель бізнес-

процесів впроваджується і здійснюється подальший контроль їх реалізації шляхом 

безперервного менеджменту процесів для підтримки основних показників їх 

діяльності на належному рівні. У протилежному випадку – обираються нові напрямки 

реінжинірингу та формується інший варіант моделей бізнес-процесів.

Таким чином, розроблено науково-методичні рекомендації щодо

реінжинірингу бізнес-процесів підприємства шляхом обґрунтування основних робіт, 

послідовності та способів реалізації даного методу поліпшення. Удосконалено модель 



реінжинірингу бізнес-процесів, та оцінка ефективності його реалізації. Впровадження 

одержаних результатів у виробництво дозволить підвищити ефективність 

функціонування підприємств, а саме: зменшити вартість, скороти витрати та 

тривалість процесів, підвищити якість їх функціонування, що, у свою чергу, 

сприятиме оптимізації розподілу ресурсів та забезпеченню більш повної 

задоволеності вимог споживачів. 
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ФАКТОРИНГ У ФІНАНСУВАННІ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

Сьогодні чимало підприємств, зокрема виробники товарів широкого вжитку і 

представників гуртової торгівлі, особливо гостро відчувають проблеми, пов’язані з 

недисциплінованістю покупців і зростання обсягів їхньої заборгованості. У таких 

випадках підприємці зазвичай звертаються до банку за кредитом для поповнення 

оборотних коштів, але відсутність належного забезпечення стає першопричиною 

відмови банку в його наданні.

Факторинг є більш ефективним засобом, ніж короткострокове кредитування, 

шляхом фінансування зворотного капіталу суб’єктів господарювання, забезпечує 

банкам розширення клієнтської бази і збільшення прибутку, а їх клієнтам – зниження 

ризику при здійсненні розрахунків, підвищення ліквідності активів, 

платоспроможності та рентабельності. Факторингові операції виступають засобом, 

що сприяє росту нових фірм, зміцненню зв’язків між постачальниками і покупцями, 

насиченості товарних ринків конкурентоспроможної продукції.

На сьогоднішній час переважна більшість вітчизняних торговельних 

підприємств виявилась неспроможною ефективно управляти дебіторською 

заборгованістю , яка завдає економічної шкоди підприємству-кредитору – гроші 

втрачають свою купівельну спроможність внаслідок інфляції, зростають збитки від 

втрачених можливостей, підприємство виплачує банку відсоток за кредит, пов’язаний 

http://un.by/ru/undp/gcompact/res/csr.html.
http://www.csrjournal.com.


із нестачею власних оборотних коштів. Як правило, українські підприємства мало 

використовують загальноприйняті у світовій практиці методи управління 

дебіторською заборгованістю. Управління дебіторською заборгованістю зводиться 

лише до її обліку, що призводить до втрати фінансових ресурсів підприємства і 

зменшує управління ними.

Одним із таких ефективних методів управління дебіторською заборгованістю і 

є факторинг.

Розвиток факторингу розпочався ще в Північній Америці в другій половині 

ХІХ ст., з появою в США Закону про фактори (1889 р.). Історія сучасного факторингу 

відноситься до початку ХХ століття, що було пов’язане зі зростанням інфляції після 

Першої світової війни й у період Великої депресії 1929-1933 років. Після другої 

світової війни факторинг у США почали здійснювати великі банки. Потім факторинг 

прийшов у Європу – у рамках плану Маршалла почалась експансія американських 

товаровиробників, що привело до появи в 60-х роках минулого століття європейських 

факторингових компаній.

Для кращого розуміння факторингу треба визначитись в першу чергу з його 

сутністю. Проте, це є доволі непростою справою, оскільки визначенням факторингу

займалось багато науковців і їхні погляди суттєво відрізняються.

Так, Ю. М. Лисенко вважає, що факторинг – це фінансова операція, за якою 

одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові ресурси в 

розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт поступається або 

зобов’язується поступитися фактору своїм правом грошової вимоги до третьої особи 

(боржника).

Дещо інше визначення дає Внукова Н.М.: «Різновид торгово-комісійної, 

поєднуваної з кредитуванням обігового капіталу клієнта, включає інкасування 

дебіторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних та 

валютних ризиків» [7, ст. 8]. 

Л. В. Руденко так розуміє факторинг «… це комісійно-посередницька 

діяльність, пов’язана з поступкою банкові клієнтом-постачальником неоплачених 

платежів-вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари, виконані роботи, послуги і, 

відповідно, права одержання платежу за ними, тобто з інкасуванням дебіторської 

заборгованості клієнта (одержанням коштів за платіжними документами)».



Англійський економіст М. Байкерс визначає факторинг «як довготривалу угоду 

між факторинговою компанією та постачальником, який продає свої товари на умовах 

товарного кредиту, в якій фактор зобов’язується купувати рахунки до отримання і 

додатково залежно від угоди надавати такі послуги, як ведення книги дебіторів та 

адміністрування дебіторської заборгованості, інкасування боргів, захист від втрат за 

наявності поганих боргів, що можуть виникнути під час банкрутства покупців».

Т. Басюк дає таке визначення факторингу – «… система фінансування, за умови 

якої підприємство – постачальник продукції пере відступає короткотривалі вимоги за 

торговельними операціями банківській установі (факторинговій компанії) [3, ст.118].

Т. Е. Белялов дає найбільш повне визначення факторингу: «Факторинг – це 

купівля банком або спеціалізованою факторинговою компанією грошових вимог 

постачальника вимог до покупця та їх інкасації за визначену винагороду» [4, ст.32]. 

А. Мороз вважає, що факторинг – це операція, яка поєднує у собі низку 

посередницько-комісійних послуг з кредитування оборотного капіталу суб’єкта 

господарювання.

Факторинг – це система фінансування, за умовами якої підприємство-

постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговельними 

операціями комерційному банку (за А. Поддєрьогіном). На нашу думку, таке 

твердження не повністю висвітлює значення факторингу.

Таким чином, розглянувши різні підходи до визначення поняття «факторинг», 

можна зробити висновок, що в основі факторингової операції лежить купівля банком 

рахунків-фактур постачальника на відвантажену продукцію (надану послугу) і 

передача банку права вимоги платежу з покупця продукції (послуги). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У 

НЕВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Рівень життя людей не зводиться тільки до зростання доходів і збільшення 

виробництва товарів народного споживання. Він включає багато якісних сторін умов 

життя: торгівлю, побутове обслуговування, фінанси, освіту, науку, культуру, охорону 

здоров’я, спорт, змістове використання вільного часу, соціальне забезпечення, 

включаючи різного роду соціальні служби, управління тощо [1]. Невиробнича сфера 

являє собою значиму частину світового економічного простору, що складає 

переважну кількість підприємств. Тому у сучасних умовах господарювання особливої 

актуальності набуває питання використання трудових ресурсів на підприємстві. 



Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике 

значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства. 

Метою дослідження є оцінка використання трудових ресурсів та напрямків 

підвищення ефективності їх використання у невиробничій сфері. 

Об’єктом дослідження обрано економічний аналіз забезпечення підприємства 

трудовими ресурсами. Предметом дослідження є продуктивність праці та чинники, 

що формують її. 

Основним завданнями дослідження є:

- розкрити сутність поняття «трудові ресурси»;

- проаналізувати механізм управління трудовими ресурсами на 

підприємствах та організаціях невиробничої сфери; 

- дослідити напрями покращення ефективності використання трудових 

ресурсів.

Трудові ресурси як об’єкт управління являє собою сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що характеризують населення, яке має необхідний 

фізичний розвиток, розумові здібності та знання для роботи в господарстві, його 

формування, розподіл і використання, які знаходяться у взаємодії з матеріальними і 

фінансовими ресурсами, та приводяться в рух і підлягають впливу та упорядкуванню 

з боку суб’єктів різних рівнів.

Ефективність функціонування комплексної системи управління персоналом 

підприємства правомірно розглядати як частину ефективності діяльності 

підприємства в цілому. Однак у даний час немає єдиного підходу до оцінки такої 

ефективності. Складність полягає в тому, що процес трудової діяльності працівників 

тісно пов’язаний і з виробничим процесом, і з його кінцевими результатами, і з 

соціальним розвитком підприємства. Відповідно, методика оцінки заснована на 

виборі критеріїв ефективності роботи організаційної, економічної і соціальної 

підсистем комплексної системи. У якості таких критеріїв можуть виступати цілі цих 

підсистем [2]. 

Згідно напрацьованих вченими методик аналізу ефективності використання 

трудових ресурсів аналіз здійснюється за такими етапами: 



1) аналіз чисельності, складу та руху робочої сили; 2) аналіз фонду 

використання робочого часу; 3) аналіз продуктивності часу; 4) визначення резервів та 

пошук напрямів поліпшення формування і використання трудових ресурсів [4].

Аналізуючи чисельність працівників визначають абсолютну і відносну 

забезпеченість підприємства робочими кадрами, а також вплив зміни чисельності 

робітників на виконання виробничої програми [3]. 

Враховуючи попередні дані, можемо запропонувати такі напрями покращення 

ефективного використання трудових ресурсів в Україні :

 економічне зростання вимагає збільшення кількості, поліпшення якості 

робочих місць (створення нових та реконструкції вже існуючих робочих місць)

 покращення використання ефективного організаційного принципу ринку 

праці (співпраця між підприємцями);

 запозичення досвіду зарубіжних країн;

 покращення якості освіти;

 вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей 

отримання додаткових доходів;

 забезпечення відповідності трудового потенціалу вимогам міжнародного 

рівня; підтримка висококваліфікованих спеціалістів;

 капітальний ремонт устаткування;

 реконструкція підприємства та його розширення.

Таким чином, трудові ресурси – це частина населення країни, яка має здібності 

щодо суспільно-корисної праці в різних галузях економіки. В умовах економічної 

нестабільності актуальним є перехід до прогресивних методів підготовки, підтримки і 

розвитку, раціонального використання, виявлення резервів трудових ресурсів, 

збільшення зайнятості, удосконалення управління трудовими ресурсами, розвиток 

ринку праці, забезпечення збалансованості кількості робочих місць, трудових 

ресурсів і капіталовкладень.
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ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ЯК КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах розвитку економіки України під впливом воєнно-політичної 

ситуації аналіз факторів зовнішнього середовища функціонування підприємств 

набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і напрям розвитку макросередовища 

певною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризових явищ 

та виходу з них. Дослідженням проблем впливу чинників макросередовища на 

діяльність підприємства займались такі українські науковці та економісти, як: 

В. Лопатовський, Т. Примак, Р. Фатхутдінова, К. Мамонов, О. Короп, Ю. Мізік. 

Уявлення про значення зовнішнього оточення та необхідність врахування впливу 

зовнішніх сил щодо суб’єкта підприємництва з’явилась в науковій проблематиці в 

кінці 50-х років ХХ століття. [2] Щодо інших підходів з даного питання,

В. Лопатовський зазначив, що аналіз макросередовища спонукає керівництво фірми 

до систематичних і детальних обговорень стану та структури ресурсного потенціалу 

підприємства. [4] Т. Приймак стверджував, що зовнішнє середовище підприємства є 

сукупністю суб’єктів господарювання, економічних суспільних і природних умов, що 

діють у глобальному оточенні. [2]
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Фактори макросередовища можна розглядати з двох позицій: як можливості і 

як загрози для даного підприємства. Їхнє спрямування (позитивне чи негативне) 

залежить насамперед від ефективності управління та адаптивності підприємства. [5]

Фактори макросередовища характеризуються як: об’єктивний чинник 

виникнення впливу; взаємозалежність факторів; складність, кількість та 

різноманітність факторів, що суттєво впливають на підприємство; динамічність та 

невизначеність [6, с. 179];

Проаналізувавши різні підходи до класифікації факторів макросередовища та 

враховуючі методику групування макроекономічних індикаторів МВФ [3], 

пропонуємо авторське групування чинників макросередовища:

 економічні (стан платіжного балансу, рівень і темп інфляції, коливання 

процентної ставки і валютного курсу на міжнародних фінансових ринках, рівень 

тінізації економіки);

 політико-інституційні (законодавче регулювання підприємницької

діяльності, антимонопольне регулювання, бюджетне регулювання);

 еволюційні;

 соціально-культурні (класовий поділ суспільства, норми поведінки та 

моралі, традиції соціуму);

 соціально-демографічні (чисельність, структурний поділ населення);

 науково-технічні (темпи НТП на світовому та вітчизняному просторі, 

науково-технічна політика держави);

 міжнародні;

 природно-екологічні (екологічна безпека, рівень екологізації 

виробництва).

Аналізуючи стан економічної системи України сьогодні, спостерігаємо 

негативну стійку тенденцію до зростання кількості неплатоспроможних та 

збанкрутілих підприємств практично у всіх сферах національної економіки. Це можна 

пояснити постійним впливом зовнішніх факторів на підприємства, зокрема: низька 

ефективність, відсутність дієвих стимулів підприємницької діяльності, значні 

структурні диспропорції, інфляційні катаклізми, низький рівень 

конкурентоспроможності. 

Так, фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до 

оподаткування у 2010 р. становив 49,7 млрд. грн., у 2013 – близько 41 млрд. грн., 



кількість збиткових підприємств зросла з 43,6 % до 46,8% і перевищила позначку 16 

тис. од. [1, с.157; 7]

Хоча, за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 

спостерігаємо тенденцію до збільшення суб’єктів підприємницької діяльності на 

9,03% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Їх поступове зменшення у 

довготерміновій перспективі зумовлене великими бар’єрами для входження на ринок 

та надмірним податковим і конкурентним тягарем. За даними Державної служби 

статистики України, лише 30% підприємств залишаються діяти у ринковому 

середовищі через рік від заснування. Макросередовище підприємства є досить 

складним і мінливим явищем сьогодення. Від керівництва підприємства воно 

потребує постійного вивчення і контролю. Аналіз факторів макросередовища 

підприємства є відправною точкою у формуванні його фінансової стратегії з метою 

уникнення та запобігання загроз, а також використання конкурентних переваг 

підприємства для гармонійного функціонування у макросередовищі, зниження 

негативних впливів на діяльність підприємства. 
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КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА

Концепт формування цільового ринку м’ясопереробного підприємства це 

загальне уявлення про комплекс теоретичного та практичного аспекту процесу 

формування цільового ринку м’ясопереробного підприємства, який містить 

сукупність елементів, їх взаємозв’язок та дозволяє уявити про послідовність дій, які 

слід виконати здаля збільшення його місткості з урахуванням усіх обмежень.

Схематичне уявлення цього концепту наведено на рис.1. 

Метою цього концепту є формування цільового ринку м’ясопереробного 

підприємства за умов збільшення його місткості.

Концепт формування цільового ринку м’ясопереробного підприємства містить 

чотири блоки, теоретичний, практичний, блок обмежень місткості ринку та 

результативний. 

Теоретичний блок – це сукупність теоретичних засад формування цільового 

ринку, який містить сучасні теоретичні аспекти, методи, підходи та інструменти. 

Практичний блок – це сукупність результатів практичних досліджень

конкретного м’ясопереробного підприємства та його ринку. 

Блок обмежень – це сукупність умов та обмежень, які зменшують місткість 

цільового ринку м’ясопереробного підприємства. Диференціація соціально-

демографічних характеристик різних сегментів ринку м’ясної продукції.

У межах проведених досліджень було визначено соціально-демографічні

характеристики різних сегментів ринку м’ясної продукції, які слід об’єднати задля 

визначення цільових. 



Рис. 1 Концепт формування цільового ринку м’ясопереробного підприємства

Результативний блок концепту формування цільового ринку м’ясопереробного 

підприємства – це блок, який місить безпосереднє комплекс маркетингових дій та 

матрицю з оцінки ефективності маркетингової діяльності м’ясопереробного 

підприємства, які спрямована на збільшення місткості цільового ринку підприємства. 
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Практично на всіх м’ясопереробних підприємствах застосовуються різні 

інструменти маркетингу. Це обумовлено тим, що вимоги ринкової економіки 

припускають обов’язкове їх використовування. Проте слід зазначити, що на практиці 

використання інструментів маркетингу не завжди виправдовує очікувані результати 

та носить іноді чисто інтуїтивний характер. При цьому витрачаються великі гроші, а 

бажаного ефекту немає. Незадоволеність виникає і тому, всі маркетологи або 

керівники підприємства чітко собі уявляють тільки таку характеристику результатів 

здійснюваної маркетингової діяльності, як збільшення місткості цільового ринку 

підприємства. Але збільшення місткості цільового ринку підприємства передбачає 

співвідношення двох критеріїв: прибутку і маркетингових витрат [1, с.206]. 

Отже, концепт формування цільового ринку м’ясопереробного підприємства 

передбачає врахування сучасних тенденцій розвитку виробництва, вимог до якості 

м’ясопереробної продукції та загальних стратегічних орієнтирів розвитку АПК за 

умов входження до ЄС. 
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ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Стратегічне планування як теорія виникло й набуло розвитку в Америці 

завдяки наполегливій роботі дослідників бізнесу, наукових працівників (експертів) 

консультаційних фірм різних рівнів і напрямів діяльності, а також менеджерів-

спеціалістів з організації та управління великих підприємств.

Стратегія - це план управління фірмою, спрямований на закріплення її позицій 

на ринку, задоволення попиту споживачів і досягнення поставлених цілей. Стратегії 

класифікуються як:



 корпоративні стратегії (стратегії, які є загальними для підприємства). 

Наприклад, стратегія вдосконалення якості обслуговування тих, хто проживає у 

готельному комплексі;

 стратегії за напрямами діяльності підприємства (стратегія бізнесу). 

Наприклад, в готельних комплексах сферою діяльності є використання номерного 

фонду, виготовлення продукції масового харчування й надання додаткових послуг

(туристичне обслуговування, надання послуг перукарні, обмінного пункту валют, 

ксерокопіювання, торгівля промисловими товарами, надання транспортних послуг 

тощо);

 функціональні стратегії, прикладом яких можуть бути стратегія 

маркетингу, стратегія проведення наукових досліджень, стратегія управління 

персоналом, стратегія ресурсозбереження тощо.

На відміну від командної, ринкова економіка передбачає не пошук ефективних 

шляхів виконання завдань в умовах досить прогнозованого зовнішнього середовища, 

а самовизначення й само-прогнозування самими підприємствами своїх 

довготермінових цілей і стратегії їх досягнення.

Управління процесом розробки стратегії підприємства готельно-ресторанного 

господарства полягає в тому, що реформування економіки України визначило нові 

умови і принципи функціонування готельно-ресторанного бізнесу. Сьогодні 

результати діяльності суб’єктів залежать значною мірою від використання 

ефективних ринкових механізмів управління та розвитку підприємницької 

діяльності.Вітчизняна індустрія гостинності сьогодні характеризується далеко не 

повним використанням факторів управління, які забезпечують підвищення

ефективності, удосконалювання структури, впровадження новітньої технології і 

сучасних методів управління. За таких умов необхідний пошук нових підходів для 

забезпечення фінансового оздоровлення і розвитку.Одним з таких підходів є 

стратегічне управління підприємницькою діяльністю. В основі стратегічного 

управління лежить стратегія розвитку сфери послуг та виробництва, розроблена на 

тривалу перспективу, яка дозволяє за більш короткий проміжок часу адаптуватись до 

реалій ринку, своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища. Саме тому впровадження стратегічного управління підприємницькою 

діяльністю є однією з основних задач і умов забезпечення ефективності .



Разом з тим умови ведення бізнесу в Україні все більш ускладнюються як 

внаслідок впливу глобалізацій них процесів в економіці та соціокультурному житті, 

так і внаслідок різновекторних впливів спадної фази фінансової кризи багатьох 

сегментів світової економіки, що здійснює негативний вплив на українську 

економіку. Енергозатратна та ресурсозатратна поведінка галузей української 

економіки та майже всіх підприємств , які працюють в згаданих галузях економіки 

спонукає змінювати економічні пріоритети.

Пріоритетними повинні стати високотехнологічні виробничі галузі економіки 

та добре оснащені підприємства сфери послуг, зокрема послуг індустрії гостинності. 

Працювати в таких складних умовах використовуючи суто адміністративні підходи, 

бюджетування, та короткострокове і довгострокове планування вже стає без 

результативним.

Це обумовлює потребу залучення адаптованих до вітчизняних умов ведення 

бізнесу підходів стратегічного планування, стратегічного управління та стратегічного 

маркетингу до формування ефективних систем управління закладами готельно-

ресторанного господарства. Як стосовно виробничого потенціалу закладів готельно-

ресторанного господарства, так і стосовно операційної системи в цілому.

Неефективність традиційних підходів до управління розвитком підприємств за 

умов зростання рівня конкуренції, швидких змін технологій і поколінь техніки, 

методів організації виробництва, глобалізації економічних відносин вимагає пошуку 

нових концепцій забезпечення довгострокової успішності діяльності підприємств. 

Зростання вимог щодо якості та ефективності усіх без винятку бізнес-процесів

підприємств позначається на усіх сферах господарської діяльності, а особливо це

стосується управління.

На основі глибокого та комплексного аналізу існуючих теоретичних підходів 

до вивчення процесів розвитку підприємств і особливостей

функціонуваннямалихсуб’єктівгосподарюваннясформулюванонаступнівисновки 

теоретичного характеру:

1. На основі дослідження загальносистемних характеристик та 

позиціонування поняття «розвиток» в системі загальнонаукових та економічних

категорій сформовано системне розуміння і уточнено визначення «розвитку

підприємства», як складного соціально-економічного феномену. Конструктивний

аналіз сучасного наукового доробку з проблематики оцінки та управління розвитком



підприємств визначив необхідність та актуальність магістерської роботи на системній

основі синтезу теоретичного і методичного інструментарію.

2. З метою управління розвитком підприємств, як складним соціально-

економічним феноменом, розроблено класифікацію його видових проявів на рівні

підприємства, яка побудована за такими ознаками:

- за масштабом змін;

- за якістю змін;

- залежно від природи змін (об’єкту розвитку);

- за характером змін;

- за типом тренду;

- за рівнем динамічності змін;

- за природою ключового критерію;

- за рівнем невизначеності;

- залежно від основи змін;

- за можливістю управління змінами;

- залежно від корпоративної стратегії;

- залежно від складності змін;

- залежно від мети змін. Наведена класифікація процесів розвитку

підприємств має універсальний характер та може використовуватися в управління

соціально-економічними системами різних рівнів.

Можна зробити висновки, що готельний бізнес в силу своєї приналежності до 

сфери послуг має ряд особливостей, що поширюються і на систему управління. Ці

особливості пов’язані, перш за все, з необхідністю прямого контакту з клієнтом, з 

задоволенням індивідуальних потреб кожного споживача послуг. Тому вкрай важливо 

на підприємств і готельного бізнесу грамотно підібрати сукупність методів

управління, яка б забезпечила найбільш ефективну діяльність на підприємстві.

Хмельницька О. В., асистент,

Національний авіаційний університет

Київ, Україна

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Одним із перспективних напрямів створення власного каналу розподілу є 

можливість використання інтернет-технологій. Для обґрунтування можливостей 



використання інтернет-реклами доцільно розглянути переваги і недоліки інтернет-

реклами у порівнянні із традиційними засобами реклами.

Інтернет-реклама характеризується такими перевагами: надання максимуму 

необхідної інформації щодо об’єкту реклами – виду продукції; використання 

можливостей доведення до користувача інформації – текст, графіка, звук, відео 

зображення; додаткова зручність та простота для споживача, можливість 

контролювати пошук і одержання інформації; низька вартість одного контакту в 

порівнянні з іншими рекламними носіями; можливість використання різного 

маркетингу для максимального охоплення цільової аудиторії; незначні затрати часу 

для пошуку інформації.

Дані переваги роблять інтернет-рекламу набагато більше ефективною в 

порівнянні із традиційними засобами реклами. 

Поряд з перевагами інтернет-реклами можна виділи й вагомі недоліки. По-

перше, це вартість залучення інтернет-технологій. Підтримка web-сайту порівнянна 

за ціною з вмістом безкоштовного телефонного номера. 

Іншим недоліком можна визначити вірогідність виникнення конфліктів між 

продажами через Інтернет і традиційними каналами реалізації товарів. 

Також до недоліків можна віднести обмежені можливості подачі реклами. 

Проведення рекламної компанії в Інтернеті потребує системного, планомірного 

підходу, починаючи з формулювання конкретних цілей компанії що планується до 

оцінки ефективності, аналізу результатів та розробки рекомендацій для проведення 

рекламної компанії. 

Особливістю реклами в Інтернеті є те, що її центральний елемент - це Web-

сервер фірми. На його основі будується весь комплекс рекламних заходів. Перед 

власником Web-серверу стоять дві основні задачі: реалізація своєї ідеї у вигляді Web-

серверу, який виконує ті або інші функції, та його рекламування, для того щоб 

користувачі Інтернету дізналися про його існування та змогли його відвідати. Таким 

чином, використовується дворівневий підхід, коли на Web-сервері розміщується 

інформація про фірму, товари та послуги, а всі рекламні зусилля направляються на те 

щоб привернути увагу відвідувачів до серверу.

Проведення рекламної компанії повинно базуватися на чіткому розумінні які 

джерела інформації використовує цільова аудиторія. Для того щоб рекламна компанія 



сервера була ефективною, необхідно враховувати можливі способи знаходження 

відвідувачами сервера. Виділяють три основних способи знаходження серверу: 

- сторінки серверу можуть бути знайдені за допомогою пошукових машин;

- на сервер можливо попости, скористувавшись гіпертекстовими посиланнями 

на нього, які розміщенні на інших серверах, в тому числу – рекламних банерах;

- можливо дізнатися ім’я серверу з інших джерел інформації, в тому числі 

традиційних, таких як газети, журнали, радіо, телебачення і т.ін.

Виходячи з цього, рекламна компанія, що націлена на оповіщення користувачів 

Інтернету о виникненні нового серверу, може включати наступні заходи.

1. Реєстрація сервера на пошукових машинах. Рано чи пізно, пошукова машина і 

сама помітить новий сервер, проіндексує його, тобто в пошукову базу буде включено 

інформацію о сторінках сервера та ключових словах, але краще виявити ініціативу і 

зареєструвати сервер, давши вказівку проіндексувати його в першу чергу. 

2. Розміщення безкоштовних посилань в Web-каталогах. По суті, каталоги є 

ієрархічними базами даних, що організовані за предметними галузям. Потрапити в 

каталог можливо тільки в ньому зареєструвавшись.

3. Розміщення посилань в «Жовтих сторінках» (Yellow Pages) – що є 

стандартним сервісом, який включає назву бізнесу, номери телефонів та факсу,

електронну адресу, посилання на сторінку в Інтернеті та стислий опис діяльності 

компанії.

4. Реєстрація на тематичних Web-серверах. Майже з усіх галузей знань, в 

Інтернеті можливо знайти сервер, який містить колекцію гіпертекстових посилань на 

інформаційні ресурси з даної теми і тому є дуже популярними в якості відправних 

точок пошуку інформації. 

5. Розміщення посилань на інших серверах. Такі посилання можна 

розміщувати на сайтах партнерів по бізнесу, також можлива домовленість з іншими 

сайтами.

6. Публікація на інших серверах матеріалів, що містять посилання на сервер, 

наприклад публікації он-лайнових журналів.

7. Розміщення платних рекламних оголошень на добре відвідуваних сайтах. 

8. Участь у телеконференціях аудиторія яких представляє потенційних 

споживачів компанії.



9. Використання імені сервера в усіх видах рекламної продукції компанії та 

використання традиційних засобів реклами.

Інтернет реклама прекрасно поєднується з традиційною рекламою. Одночасне 

використання традиційних рекламних носіїв та інтернет-реклами дозволяє 

забезпечити максимальне охоплення цільової аудиторії й збільшити ефективність 

рекламної кампанії в цілому.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

В умовах глобалізації ринкової економіки вирішального значення набуває 

конкуренція. Кінцева мета будь-якого підприємства – перемога в конкурентній 

боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як підсумок постійних і грамотних 

зусиль готельно-ресторанних підприємств. Досягається вона чи ні – залежить від 

конкурентоспроможності запропонованого продукту (послуг), тобто від того, 

наскільки він (вони) кращі в порівнянні з аналогами інших підприємств сфери 

ресторанно-готельного бізнесу.

Проблема управління конкурентоспроможністю підприємства стає нагальною 

для сучасних підприємців. За відсутності проведення адекватної та своєчасної оцінки 

рівня власного конкурентного потенціалу, виявлення та аналізу факторів 

безпосереднього впливу на конкурентні позиції підприємства, його керівництво 



унеможливлює розробку та впровадження стратегії існування та функціонування 

організації [2].

Існує деяка невизначеність із поняттями конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Так, деякі автори ототожнюють ці поняття, деякі вважають, 

що вони різні за суттю та значимістю. Не претендуючи на вичерпне розв’язання даної 

дилеми, вважаємо, що конкурентоспроможність показує результат діяльності суб’єкта 

господарювання (продукція, послуги тощо) в умовах конкуренції в певний проміжок 

часу на певному сегменті ринку, а конкурентоздатність – здатність сформованого 

потенціалу суб’єкта господарювання та його можливостей створювати конкурентні 

переваги і як результат – забезпечувати конкурентоспроможність в динамічному 

середовищі. 

В основу обґрунтування поняття «конкурентоздатність» нами покладено такі

твердження: 1) це відносна категорія, що виявляється в умовах діяльності 

підприємства на ринку порівняно з конкурентами; 2) це статична категорія, що 

оцінюється на певний проміжок часу при взаємодії внутрішнього й зовнішнього 

середовищ; 3) конкурентоздатність показує рівень ефективного розвитку 

підприємства, його підсистем на певний момент часу та можливість формування й 

розвитку потенціалу в майбутньому і є результатом реалізації 

конкурентоспроможності [3].

Конкурентоспроможність характеризується здатністю витримувати силу 

конкуренції і трактується науковцями на рівні: продукції підприємства, регіону,

галузі та держави. Аналіз економічної літератури, що присвячена цим питанням, дає 

змогу виокремити такі підходи щодо трактування поняття конкурентоспроможності, а 

саме: компаративного (можливість випереджати конкурентів), ресурсного, поєднання 

компаративного та ресурсного й системного підходів. 

Узагальнивши підходи науковців стосовно трактування цієї категорії,

відзначимо що дослідження в цій галузі знань доповнюють один одного і визначають 

конкурентоспроможність як комплексну характеристику суб’єкта, яка зумовлюється 

системою використання власних конкурентних переваг і дає можливість 

пристосуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 

забезпечення виконання зобов’язань перед іншими суб’єктами господарювання та 

підтримання прибутковості.



Таким чином, конкурентоспроможність підприємства розглядається як 

спроможність підприємства реалізувати свою конкурентоздатність на ринку шляхом 

використання існуючих конкурентних переваг та можливостей задля ефективного 

функціонування на ринку, забезпечення конкурентної позиції через спроможність 

пристосовуватися та протидіяти мінливому конкурентному середовищу, задовольняти 

потреби споживачів та інших суб’єктів за вимогами у якісних, адекватних за ціною 

товарів і послуг порівняно з конкурентами.

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності є стратегічною ціллю 

діяльності підприємства в умовах ринку, для досягнення якої необхідна консолідація 

всіх підрозділів і ланок системи управління підприємства. Однак, управління 

конкурентоспроможністю не еквівалентне всій діяльності підприємства з досягнення 

кінцевих цілей, а включає в себе ті функції, що пов’язані з розробкою і реалізацією 

стратегії конкуренції, стимулюванням до реалізації стратегії, цільовою орієнтацією 

різних видів діяльності. Конкурентоспроможність підприємства в загальній 

класифікації об’єктів управління можна віднести до функціональних (на відміну від 

виробничих і структурних), які вимагають розробки спеціального механізму 

управління [1].

Під управлінням конкурентоспроможністю підприємства розуміють аспекти 

виконання загальних функцій управління, які визначають стратегію і політику у сфері 

створення й реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі й відповідальність у даній 

сфері діяльності суб’єкта господарювання, що реалізуються за допомогою таких 

засобів, як планування конкурентоспроможності, оперативне управління нею, її 

забезпечення й підвищення в рамках певної системи конкурентоспроможності [4].

Конкурентоспроможність підприємства слід розглядати з урахуванням 

факторів конкурентоспроможності продукції, потенціалу підприємства, галузей, 

регіонів і країни в цілому. Оцінка стану використання взаємопов’язаних та 

взаємозалежних рівнів визначається, перш за все, здатністю конкретних виробників 

випускати конкурентоспроможну продукцію.
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ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН БАЛТІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРУДЕНЦІЙНОГО 

БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Центральна значущість системи пруденційного банківського нагляду на 

сьогоднішній день вже є аксіомою, що не потребує доказів та обґрунтувань. Про це 

свідчать численні роботи науковців зі всього світу, присвячені питанню банківського 

нагляду, та наявний досвід зарубіжних країн. Недоліки та слабкі місця у банківській 

системі будь-якої країни, незалежно від того, чи є вона країною, що розвивається, чи 

економічно розвиненою країною, можуть створити загрозу фінансовій стабільності не 

тільки всередині такої країни, а й на міжнародному фінансовому ринку [1]. Тому, 

сучасні тенденції розвитку банківської справи в Україні спонукають економічну 

науку до концентрації уваги на питанні організації оптимальної будови системи 

пруденційного банківського нагляду, що буде ефективною за існуючих економічних 

умов.

Сучасний досвід зарубіжних країн доводить на практиці той факт, що функції 

пруденційного банківського нагляду можуть виконуватись центральним банком 

країни, або спеціально створеними установами. Окрім того, може існувати єдиний 

орган пруденційного нагляду за всім сектором фінансових послуг (банківські та 

небанківські установи), або може функціонувати ряд органів пруденційного нагляду, 

залежно від сегменту ринку фінансових послуг.



Аналізуючи досвід Балтійських країн, зокрема Литви, Латвії Естонії, спільною 

ознакою для країн даної групи є повне або істотне наділення центральних банків 

повноваженнями щодо здійснення пруденційного банківського нагляду. 

Таблиця 1. Пруденційний банківський нагляд країн Балтії

Назва країни
Назва органу 

пруденційного 
банківського нагляду

Особливості організації пруденційного 
банківського нагляду

Естонія

Центральний банк 
Естонії, Управління 
фінансового нагляду 
Естонії

Пруденційний банківський нагляд 
здійснюється центральним банком та 
спеціально створеною незалежною 
установою (нагляд за всіма видами 
фінансових установ)

Латвія

Комісія фінансового 
ринку та ринку капіталу, 
зокрема Департамент 
пруденційного нагляду

Пруденційний банківський нагляд 
здійснюється спеціально створеною 
уповноваженою установою, дочірньої 
організацією центрального банку (нагляд 
за всіма видами фінансових установ)

Литва
Центральний банк Литви, 
Департамент 
пруденційного нагляду

Пруденційний банківський нагляд 
здійснюється центральним банком 
країни (нагляд за всіма видами 
фінансових установ)

Так, у Литві центральний банк виконує роль головного і єдиного органу 

пруденційного банківського нагляду [2]. Одночасно з цим Латвія наслідує досвід ряду 

європейських країн, делегуючи функцію пруденційного банківського нагляду 

спеціально створеній уповноваженій установі, що входить до складу центрального 

банку країни та знаходиться в межах його підпорядкування. Так, Комісія фінансового 

ринку та ринку капіталу (The Financial and Capital Market Commission) є автономною 

установою, що здійснює нагляд, в тому числі пруденційними за всіма учасниками 

фінансового сектору економіки країни [3].

Естонія, в свою чергу, є послідовником країн Скандинавії та розподіляє функції 

пруденційного банківського нагляду між центральним банком країни та спеціально 

створеною уповноваженою установою, не залежною від центрального банку. Так, 

Центральному банку Естонії відводиться функція макропруденційного нагляду, що 

здійснюється шляхом проведення аналізу та оцінки системних ризиків фінансової 

стабільності [4]. Одночасно з цим мікропруденційний нагляд за всіма учасниками 



фінансового сектору переданий Управлінню фінансового нагляду (Financial 

Supervision Authority) [5].

Виходячи з наведеного вище, саме досвід країн Балтії в організації 

банківського нагляду представляє вагомий інтерес для України, адже інституційна 

будова системи пруденційного банківського нагляду є різною в кожній з цих країн. 

Так, Литва наслідує досвід таких країн Центральної та Західної Європи як Німеччина 

та Іспанія, де центральний банк концентрує функції пруденційного нагляду за всіма 

учасниками фінансового сектору, а не лише банківськими установами, та є 

мегарегулятором фінансової системи. В свою чергу Латвія дотримується практики 

Англії та Франції, делегуючи організацію пруденційного нагляду спеціально 

створеній уповноваженій установі, що підпорядковується центральному банку країни, 

та здійснює нагляд за всіма фінансовими установами. Системі пруденційного нагляду 

Естонії притаманне наслідування практики Скандинавських країн, наприклад 

Фінляндії, коли пруденційний банківський нагляд здійснюється центральним банком 

та спеціально створеною незалежною від нього установою. Однак спільною ознакою 

для всіх трьох країн Балтії є те, що орган пруденційний нагляду є єдиним як для 

банківських, так і небанківських установ. 

Таким чином, проведений нами аналіз доводить той факт, що пруденційний 

нагляд за діяльністю банків має невід’ємне місце в забезпеченні фінансової 

стабільності країни. Окрім того, рівень ефективності пруденційного банківського 

нагляду на пряму залежить від того на скільки оптимально організована його 

структура. З одного боку, органи пруденційного банківського нагляду повинні бути 

незалежними від політики і особистих інтересів окремих осіб, щоб забезпечувати 

загальнонаціональні інтереси. Важливим є і той факт, що спрямованість 

пруденційного банківського нагляду не може розходитися з загальнонаціональними 

тенденціями розвитку, а навпаки, повинна бути спрямована на забезпечення 

фінансової стабільності економіки країни. Зважаючи на це, проаналізований нами 

досвід країн Балтії є корисним, адже концепція розвитку пруденційного банківського 

нагляду в Україні направлена, перш за все, на впровадження ефективного нагляду, що 

забезпечить в подальшому формування системи пруденційного банківського нагляду, 

що відповідає як національним вимогам, так і міжнародним стандартам.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні 

принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що 

головним резервом підприємства є працівники, а за його межами – споживачі 

продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує персонал. 

Серед сучасних методів управління персоналом на підприємстві готельного 

господарства можна назвати такі: впровадження системи грейдів та компетентісний 

підхід. 

Грейдинг (або система грейдів) – це процедура або система процедур по 

проведенню оцінки й ранжування посад, у результаті яких посади розподіляються по 

групах, або, грейдам, відповідно до їх цінності для компанії [1] .

Система грейдів уперше з’явилася у 1950 році у США на замовлення 

державних структур, які хотіли розібратися, скільки треба платити чиновникам 

одного професійного рівня, що виконували різну роботу за складністю та обсягом. У 

результаті була розроблена універсальна система, що враховувала низку факторів, які 

можна назвати компенсаційними факторами, тому що від них залежала матеріальна 

http://www.lb.lt
http://www.fktk.lv
http://www.eestipank.ee
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компенсація для певної посади. Це такі фактори, як рівень відповідальності, досвід, 

знання й навички та результативність діяльності. 

В Україні система грейдів стає все важливішою для роботодавців, оскільки в 

умовах наростаючої конкуренції керівники компаній стали краще розуміти 

необхідність займатися своїм основним ресурсом – персоналом і приділяти увагу 

питанням його мотивації – як матеріальної, так і нематеріальної [2].

Приблизним аналогом системи грейдів у радянські часи була Тарифна 

кваліфікаційна сітка. Однак вона могла застосовуватись тільки до деяких категорій 

посад й оцінювала їх досить формально [3]. 

Сучасний бізнес вимагає появи нової генерації менеджерів-професіоналів 

різних рівнів управління, здатних повною мірою акумулювати весь ринковий, 

структурний та інтелектуальний потенціал компанії та сфокусувати його на 

реалізацію стратегії підприємства відповідно до реалій гіпердинамічного бізнес-

середовища. Разом з тим, нині, вітчизняний ринок праці не здатний забезпечити 

бізнес-потреби фахівцями (у тому числі й управлінськими) з достатнім рівнем 

професійних компетенцій, що пов’язано із системними дисфункціями системи вищої 

освіти України (комерціалізація освітянських послуг (надмірні акценти на 

комерціалізації освітянських послуг спричинила втрату зв’язку між системою вищої 

освіти України і реальним бізнесом); низькі зовнішні/внутрішні стандарти до 

освітянської сфери; високий рівень «іміджевого попиту» населення до вищої освіти та 

її доступність (через значну кількість ВНЗ); формальний підхід до впровадження 

вимог Болонської декларації тощо) та потреб сучасного бізнес-середовища 

(недостатній рівень як інноваційно-інвестиційної бізнес-свідомості так і наукового 

підходу до управління (у тому числі, спостерігається, що переважна більшість 

керівників надають перевагу інтуїтивному управлінню, і, як наслідок, у структурному 

капіталі компанії відсутні чітко визначені професійні компетенції фахівців); недовіра 

щодо рівня професійної підготовки випускників ВНЗ тощо; низький рівень 

корпоративної соціальної відповідальності тощо). У кінцевому результаті, 

взаємозв’язок між бізнесом та вітчизняною вищою освітою повністю втрачено - з 

одного боку, бізнес не може чітко визначити, які професійні компетенції фахівців 

необхідні для ефективного господарювання, а з другого боку, система вищої освіти 

України готує, в своїй більшості, незатребуваних або частково затребуваних на ринку 



праці України фахівців. У цьому випадку ініціативу щодо визначання та 

обґрунтування професійних компетенцій фахівців має взяти на себе наука. 

Таким чином, необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій 

сучасного менеджера лінійного (технічного) рівня управління неодмінно складається 

із комплексу:

а) базових управлінських компетенцій (професійних, інтелектуальних, 

ситуативних, соціальних компетенцій); 

б) елементарних компетенцій ІТ&С- грамотності (компетенції у сфері Internet, 

телекомунікації роботи з оргтехнікою, навики роботи принаймні в одній 

автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ERP-класу тощо);

в) ключових комунікаційних компетенцій (базові навики CRM-технологій, 

вільне володіння щонайменше однією іноземною мовою тощо).

Отже, вихід із ситуації, що склалася, можливий тільки шляхом адекватних 

науково-обґрунтованих радикальних змін у системі вищої освіти України, що 

базуються на орієнтованому на знаннях компетентнісному підході до визначення та 

стандартизації професійних компетенцій фахівців. Безумовно, що такого роду 

радикальні зміни не можливі без участі головних споживачів освітянських послуг -

підприємств, організацій та установ.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Прогнозування міграційних процесів є одним з важливих завдань при 

формуванні планів соціально – економічного розвитку як на національному, так і на 

регіональному рівні.

За оцінками закордонних і вітчизняних дослідників налічується понад 200 

методів прогнозування. Деякі з них відносять до прийомів або процедур 

прогнозування, інші становлять набір окремих прийомів, які розрізняються кількістю 

етапів і послідовністю їхнього застосування.

Слід звернути увагу, що прогнозування міграційних процесів, як правило, 

здійснюється за наступними варіантами [1, c.42]:

 інерційний - виходячи з ситуації, територіальної структури міграційних 

потоків; 

 екстраполяційно-стабілізаційний - спрямований на стабілізацію 

міграційної ситуації; 

 нормативний (цільовий), орієнтований на досягнення певних цілей, 

наприклад, визначених в Концепції державної міграційної політики.

 Необхідно зазначити, що соціально-економічне прогнозування 

міграційних процесів включає етапи:

 оцінка майбутніх обсягів прибуття та вибуття, а також розподілу 

мігруючих за географічними напрямками. Розрахунок конкретних числових величин 

показників міграцій протягом прогнозного періоду здійснюється за допомогою 

методів екстраполяції, інтерполяції та аналогового. 

 оцінка перспективної структури мігрантів. Вирішення завдання 

прогнозування показників прибуття з-за меж України та вибуття за її межі для кожної 

статевовікової групи.

 обчислення сальдо міграцій за роком народження. 

Отже, розробка достовірних прогнозів міграцій населення є складним 



завданням. Це обумовлено тим, що міграція є результатом взаємодії територіально 

відокремлених сукупностей людей. Майбутні масштаби та спрямованість зовнішніх 

міграцій залежать не лише від внутрідержавних, але й від зовнішніх по відношенню 

до України чинників.

Однак, саме прогнозування міграційних процесів дозволяє визначити 

пріоритети міграційної політики, спрямовані на забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни.
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ

На сьогодні економіка України знаходиться у край важкому стані, майже на 

межі колапсу,тому конче необхідно вирішувати цю та інші проблеми. Потрібно 

відновлювати промисловий комплекс країни, бо він майже повністю зруйнований, а у 

світі теперішніх подій це буде тяжко зробити.

Для розвитку та реформування усіх секторів економіки потрібні значні 

вливання фінансових потоків, тобто інвестицій. Адже їх надходження прискорить 

розвиток та впровадження інноваційних процесів виробництва, відповідності 

світовим екологічним нормам та стандартам, і як наслідок цього – покращення 

конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому та 

світовому ринках. На нашу думку, для пришвидшення реформування та розвитку 

економіки потрібно провести цілу низку заходів: від розробки та прийняття законів до 

виявлення пріоритетних напрямків економічного розвитку країни, що дасть 

можливість швидше розвиватися економіці країни, тобто: розробка законів прийняття 

законів виявлення пріоритетних галузей економіки – аналіз галузей рішення щодо 



фінансування – галузі залучення інвестицій – отримання прибутку – реформування 

економіки – розвиток економіки у цілому.

Для України на сьогоднішній день пріоритетними є сільське господарство, 

космічна галузь, а саме ракетобудування, нанотехнології та енергозберігаючі

технології, які є дуже болючим питанням для економіки країни. Інвестиції

допоможуть у розв’язанні цих питань.

Залежність від іноземних енергоносіїв, як ми бачимо, має негативний вплив на 

економіку країни у цілому, адже ті кошти, які сплачуються за їх отримання могли 

бути спрямованні на розвиток головних галузей країни. Використання нанотехнологій 

та безкоштовної енергії – більше за допомогою альтернативних джерел енергії 

(вітряних електростанцій, сонячних батарей) дозволить частково вирішити проблему 

залежності від імпорту електроенергії. Використання власних альтернативних джерел 

електроенергії дозволить не тільки зменшити залежність від імпорту енергоносіїв, це 

ще й буде спонукати до реформування технологічних та економічних процесів 

виробництва. Усе це буде діяти як важіль розвитку економіки.

Реформування економіки країни треба починати з її стабілізації. Стабілізація 

економіки – це процес створення умов для її ефективного функціонування. Інвестиції

будуть грати роль одного з головних чинників реформування економіки України. 

Однак потрібно зазначити, що залучення інвестицій сьогодні – процес доволі 

складний та кропіткий.

Перш за все треба створити надійний та стабільний й водночас привабливий 

інвестиційний клімат, щоб отримати інвестиційні потоки. На жаль, сьогодні ми маємо 

відтік інвестицій з країни, тому що немає стабільності – це також є одним з 

негативних факторів, які впливають на стан економіки сьогодні. Отримання кредитів 

від міжнародних фондів та організацій сьогодні дозволить Україні тільки не 

допустити повного колапсу економіки, але для реформування та розвитку, цих коштів 

недостатньо.

Складна соціально-політична ситуація, девальвація національної валюти та 

сьогоднішній стан країни – усе це не може не відлякувати потенційних інвесторів, 

хоча вони розуміють, що при більш «спокійному» стані у країні вони б інвестували 

досить значні кошти. Потрібно позиціонувати себе як країну, яка у змозі гарантувати 

отримання інвестором своєї частки прибутку. Крім цього, інвесторів відлякує дві речі: 

це корупція та рейдерство.

Якщо з корупцією держава почала боротися і вже є деякі досить вагомі 

досягнення, то ситуація з рейдерськими діями не є такою оптимістичною. Саме 

воєнне положення у країні призвело до перерозподілу власності колишніх посадовців, 



і, як наслідок цього – виникнення корупційних схем та рейдерських захватів 

власності.

Також повинно бути враховано й те, що сьогодні для більшості населення 

головним питанням є соціально-політична напруженість у країні, яка теж має

негативний вплив на реформування економіки. Для розвитку та реформування 

економічної ситуації в Україні потрібно провести «шокову» і «реанімаційну» терапії. 

Кожна з них вплине на розвиток та реформування. Перша буде мати вплив на 

розвиток економічної системи країни, а друга – на реформування та модернізацію. 

Після проведення цих заходів з’явиться можливість покращення соціально-

політичного та економічного стану в Україні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ГОТЕЛЮ

У сучасному готельному бізнесі жорстку конкурентну боротьбу витримують 

лише ті готелі, котрі можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне 

обслуговування, а це неможливо без професійно підготовленого персоналу.

Формуванням кадрового потенціалу сучасного підприємства є створення 

реального потенціалу живої праці, знань і навиків, що охоплює безпосередньо все 

підприємство, трудовий колектив і кожного індивіда. Використання кадрового 

потенціалу є реалізацією трудових і кваліфікаційних здібностей і навиків працівника, 

трудового колективу і суспільства в цілому. В умовах ринку, раціональне 

використання кадрового потенціалу полягає в повнішому виявленні і реалізації 

здібностей кожного працівника підприємства, доданні праці характеру творчості, 

підвищенні професійно – кваліфікаційного рівня працівників за рахунок 

стимулювання і оцінки внеску кожного працівника в кінцевий результат.

В умовах формування кадрового потенціалу як вирішальної передумови 

соціально-економічної стабілізації та його ефективне використання стає основою 

продуктивності національної економіки. Серед важливих причин, що обумовили 

ускладнення відтворювальних чинників стану сучасного кадрового потенціалу 

підприємств України і негативно вплинули на структуру зайнятості та якість робочої 

сили, слід відзначити недоліки структурної перебудови економіки країни. 



Розвиток кадрового потенціалу підприємств в Україні за умов її поступової 

інтеграції до світового співтовариства та загальна подальша тенденція до зближення 

соціально-економічних систем різних країн не лише дають змогу поліпшити 

конкурентоспроможні позиції на вітчизняному і світовому ринках товарів та послуг, а 

є невід’ємною умовою його існування та реалізації кожним громадянином держави 

своїх прав на працю та гідне життя.

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер 

життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її 

ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в 

досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-

психологічного.

Управляти трудовими ресурсами – забезпечити повну й раціональну зайнятість 

трудового населення й відповідність робочих місць сукупній робочій силі, її якісному 

складу.

Управління персоналом здійснюється при допомозі науково розроблених 

методів. Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління організації. 

Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має 

відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи –

атестація, експеримент і інші; методи вивчення й напрямку аналізу змісту праці 

різних категорій персоналу [1, c. 70-71].

Певним резервом підвищення якості послуг і ефективності використання 

персоналу готельного підприємства є підбір кадрів з відповідною спеціальною 

освітою. Адже більшу частину кадрів основних готелів м. Києва продовжують 

складати працівники лише з середньої освітою.

Середня фахова освіта жодним чином не може бути достатнім рівнем для 

якісної роботи в готелі. Знання, технічна підготовка і компетентність важливі, але 

головне в індустрії гостинності – це культура і комунікабельність, уміння працівника 

за короткий проміжок часу спілкування з клієнтом створити в останнього приємне 

враження про відвідуваний об’єкт і місце[2].

На жаль, наявний потенціал співробітників недостатньо затребуваний, а тому 

не є основою як для самореалізації окремого працівника, так і ефективного розвитку 

готелю в цілому. Цю думку варто розглядати як серйозну проблему, яку необхідно 

вирішувати.

Інші труднощі пов’язані зі специфікою функціонування сфери гостинності. 

Готельне господарство — це сфера підприємництва, що спирається на принципи 

гостинності, які характеризуються щедрістю та дружелюбністю щодо гостей. Досвід 



видатних організаторів та керівників готельного господарства, зокрема, 

Е. М. Статлера, якого в США визнають як видатного представника готельного бізнесу 

всіх часів і народів, переконує, що працювати в цій сфері повинні лише добропорядні, 

щиросерді, ввічливі люди, які часто й охоче посміхаються.

Особливого значення набувають не стільки знання, скільки людські 

властивості і якості без яких немислима ефективна робота готельного комплексу, 

окреслені видатними теоретиками і практиками: «Наявність відповідної 

психологічної підготовки і готовності обслуговувати людей, причому незалежно від 

розміру заробітної плати». Мова йде про найважливішу якість співробітника сфери 

гостинності - уміння і бажання прислужити.

Отже, управління кадровим забезпеченням є складовою частиною управління 

готельним господарством. Воно направлено, по-перше, на задоволення потреб 

готельного комплексу в кваліфікованих кадрах, по-друге, на забезпечення високого 

рівня ефективності праці та якості готельних послуг.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Проблема вивчення впливу соціальної відповідальності і культури організації 

на результативність її діяльності є однією з актуальних на сучасному етапі розвитку 

України.

У зв’язку з цим спостерігається підвищений інтерес вчених, практиків до 

вивчення методичних підходів щодо оцінки соціальної відповідальності.

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail?conferenceId=2594&lectureId=9397.


Дослідження різноманітних точок зору дозволили зробити висновок, що в 

сучасних умовах існує низка методологічних обмежень, пов’язаних з кількісною 

оцінкою «соціальної відповідальності» і «економічних показників діяльності».

Проте, економічні показники є одним із аспектів ефективності управління. 

Економічна ефективність характеризується співвідношенням результатів і витрат, 

необхідних для їх досягнення. Другий аспект ефективності управління – соціальна 

ефективність, яка відображає ступінь досягнення соціальних параметрів управління.

В комплексі ці два аспекти складають соціально-економічну ефективність управління, 

яка є визначенням ступеню досягнення організацією її мети. 

Соціально-економічна ефективність відображає не лише економічність 

виробництва продукції чи послуг, а й характеристики взаємовідносин із зовнішнім 

середовищем, які суттєво впливають на розвиток організації.

Більшість дослідників вважають, що економічні показники роботи фірми 

повинні оцінюватися за допомогою ретельного аналізу її щорічних звітів, газетних 

статей, в яких описується соціальна діяльність організацій, або індексів «репутації» 

фірм з точки зору суспільства. Очевидно, що всі ці критерії, як точний вимір для 

визначення рівня соціальної відповідальності організацій, мають певні недоліки. І 

хоча оцінки економічних показників діяльності набагато точніші і об’єктивніші, вони 

в основному застосовуються для одержання даних за короткий термін. Визначити ж 

те, як впливала діяльність, пов’язана з соціальною відповідальністю, наприклад, на 

прибуток фірми, можна лише за декілька років. Тому дослідження, які базуються на 

короткострокових економічних показниках, не можуть забезпечити реальну картину. 

Ствердження про те, що соціальна відповідальність позитивно впливає на 

економічні показники діяльності фірми, зовсім не обов’язково означає, що вона стала 

причиною підвищення ефективності роботи фірми. Буває і навпаки: саме високий 

прибуток фірми і може дозволити їй здійснювати певну соціальну діяльність.

Крім того, дослідження цієї проблеми виявили, що соціальна діяльність фірми 

позитивно впливає і на майбутні фінансові показники роботи фірм. Таким чином, 

відзначається їх позитивний взаємний вплив. Соціальна діяльність фірми забезпечує 

їй більше вигод, ніж просто компенсація своїх витрат. Вигоди фірми від її соціальної 

активності полягають також: в створенні у споживачів її позитивного іміджу, у 

формуванні конкурентних переваг, можливості залучення висококваліфікованих 

кадрів, використанні більш стабільних і мотивованих трудових ресурсів, зменшенні

втручання держави в її діяльність .



Проблема підвищення ефективності менеджменту, як комплексного показника 

вимагає пошуку відповіді на низку запитань, таких як: Виробництво якої продукції 

може забезпечити максимум доходів? На які ринки спрямовувати свою продукцію? 

Як забезпечити конкурентну перевагу своєї продукції? і т.д. 

Перед вітчизняними підприємствами стоїть задача підвищувати ефективність 

не лише виробництва, а й усіх інших сторін діяльності, зокрема, вивчення ринків і 

задоволення потреб клієнтів, інновацій, управління персоналом і фінансами, захисту 

навколишнього середовища, підвищення мотивації праці, задоволення соціальних 

потреб працівників.

Таким чином, ефективність менеджменту означає, перш за все, таке 

управління, яке забезпечує ефективність функціонування і розвитку підприємства як 

цілісної соціально – технічної системи.
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається 

жорстка конкуренція. Вижити в умовах гострої конкуренції можуть лише ті 

підприємства, які зможуть забезпечити споживачам уявлення таких послуг, які 

відповідають їхнім очікуванням і вимогам. Для цього закладу необхідно вигідно 



відрізнятися від своїх конкурентів за конкретними та обов’язково істотним для 

споживача критеріями.

Підприємства ресторанного господарства задля позиціонування на ринку має 

постійно аналізувати діяльність конкурентів. Адже переваги і особливості, 

пропоновані споживачам, оцінюються ними безпосередньо в сукупності з 

пропозицією конкурентів. В іншому випадку, позиціонування перестане бути 

ефективним.

Розробка і реалізація ефективної концепції позиціонування підприємства 

ресторанного бізнесу має безпосереднє відношення до загального маркетингового 

плану закладу, в який входять і маркетингові дослідження, і розробка асортиментного 

переліку страв та стандартів обслуговування, цінова політика і наступна рекламна 

компанія та стратегія просування.

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи українські підприємства 

повинні навчитися жити відповідно до вимог ринкової економіки. Найважливішою 

умовою для цього є аналіз і управління внутрішніми факторами організації.

Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якості 

управління та надання послуг, а також методів їх вирішення.

Вміння виділити і проаналізувати елементи внутрішнього середовища 

організації є запорукою успіху фірми. Вивчення внутрішнього середовища компанії 

дає керівництву можливість оцінити внутрішні ресурси і можливості компанії. 

Виявляючи сильні і слабкі сторони компанії, керівництво має можливість 

розширювати і зміцнювати конкурентні переваги і, відповідно, попередити 

виникнення можливих проблем.

Бізнес означає будь-яку діяльність, що приносить дохід. У сучасному розумінні 

бізнес – це економічна діяльність суб’єкта (бізнесмена, підприємця) в умовах ринку з 

метою отримання доходу шляхом випуску та реалізації товарів, робіт або послуг. Ще 

не треба забувати, що бізнес - це нескінченна боротьба між підприємствами.

Для того, щоб успішно керувати погрозами і ефективно використовувати 

можливості, не достатньо тільки одного знання про конкурентні підприємства. 

Можна знати про загрозу, але не мати можливості протистояти їй і через це потерпіти 

поразку. 

Для того щоб отримати ясну оцінку сил підприємства і ситуації на ринку, 

використовують SWOT-аналіз. SWOT-аналіз – це визначення сильних і слабких 



сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з його найближчого 

оточення (зовнішнього середовища).

Застосування SWOT-аналізу дозволяє систематизувати всю наявну інформацію 

і ясну картину, приймати рішення, що стосуються розвитку підприємства. SWOT-

аналіз та виявлення альтернативних стратегічних завдань необхідні для подальшого 

аналізу, вибору стратегії розвитку підприємства і вибору кращою маркетингової 

стратегії.

Вивчення постачальників, посередників, конкурентів і навколишніх умов 

дозволяє визначити можливості фірми для досягнення маркетингових цілей. На 

основі аналізу виробництва, фінансів, кадрів фірма визначає, які ресурси у неї є в 

наявності, які потрібно придбати, а також зможе виробництво забезпечити належну 

кількість і якість товару.

Зовнішні фактори та фактори внутрішнього середовища мають вирішальний 

вплив на організаційне функціонування підприємств ресторанного господарства. 

Тому що вони переплітаються і впливають один на одного. Менеджер повинен бути в 

змозі проаналізувати всі ці фактори та прийняти правильне рішення. Вміння виділити 

і проаналізувати елементи організації і зовнішніх факторів є твердим ключем до 

успіху.

Слід зазначити, що знання всіх складових внутрішнього середовища 

організації, з одного боку дозволяє правильно і своєчасно розподіляти зусилля, щоб 

загальна ефективність їх віддачі безперервно підвищувалася. А, з іншого, боку 

дозволяє чітко і грамотно визначати і вирішувати виникаючі разом з ними проблеми.

Таким чином, можна зробити висновок, що проведення SWOT-аналізу має 

важливе значення для здійснення стратегічного планування, оскільки його методика –

ефективний, доступний, дешевий засіб оцінки стану проблемної та управлінської 

ситуації в ресторанному закладі. Даний метод дозволяє систематизувати проблемні 

ситуації; краще розуміти структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні 

діяльності та розвитку компанії на перспективу; відстежувати загальний стан 

зовнішнього бізнес-середовища; виділяти і використовувати нові потенційні 

можливості швидше, ніж конкуренти; вибрати оптимальну дорогу розвитку і

уникнути небезпек; приймати зважені рішення, що стосуються розвитку бізнесу. 

Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні ключову 

роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять вирішальний вплив на 

конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Культурна спадщина кожної країни – це її духовний, культурний, економічний 

і соціальний капітал. Збереження і функціонування матеріальної культурної 

спадщини як однієї з ключових складових національного духовного потенціалу є 

необхідною передумовою для розвитку суспільства. 

За умов соціокультурних трансформацій, що визначають сучасний етап 

розвитку українського суспільства, спостерігається зростання інтересу до 

національної історико-культурної спадщини. Вітчизняна культура сьогодні опинилася 

в ситуації, коли необхідно зосередити зусилля на вивченні та трансляції тієї частини, 

яка дійшла до нашого часу. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoнiв Укрaїни «Прo oхoрoну i викoристaння пaм’ятoк iстoрiї 

тa культури» тa «Прo oснoви мiстoбудувaння», Укaзiв Прeзидeнтa Укрaїни, пoстaнoв 

Кaбiнeту Мiнiстрiв, Дeржбуд Укрaїни здiйснює дeржaвнe упрaвлiння в гaлузi oхoрoни 

пaм’ятoк мiстoбудувaння i aрхiтeктури. Чинним зaкoнoдaвствoм визнaчeнo, щo усi 

пaм’ятки iстoрiї тa культури, якi знaхoдяться нa тeритoрiї Укрaїни, oхoрoняються 

дeржaвoю. 

Oснoвним нoрмaтивнo-прaвoвим aктoм Укрaїни, щo нaдaє oфiцiйнi 

туристичнo-крaєзнaвчi визнaчeння, їх тлумaчeння, пoдaє oфiцiйну клaсифiкaцiю 

oб'єктiв нaцioнaльнoї культурнoї спaдщини, кoнтрoлює прoцeси викoристaння, 

oхoрoни тa збeрeжeння фoртифiкaцiйних oб’єктiв у туристичнiй дiяльнoстi – є Зaкoн 

Укрaїни «Прo oхoрoну культурнoї спaдщини». 

Тeкст цьoгo Зaкoну зaзнaчaє, щo усi нaявнi в Укрaїнi oб’єкти iстoрикo-

культурнoї спaдщини пeрeбувaють пiд oхoрoнoю дeржaви. Дiє спeцiaльний Зaкoн 

Укрaїни «Прo oхoрoну культурнoї спaдщини» вiд 08. 06. 2000 р. № 1805-IП, щo 

рeгулює прaвoвi, oргaнiзaцiйнi, сoцiaльнi тa eкoнoмiчнi вiднoсини у сфeрi oхoрoни 

нaцioнaльнoї культурнoї спaдщини з мeтoю її збeрeжeння, викoристaння oб’єктiв 

культурнoї спaдщини в суспiльнoму життi, зaхисту трaдицiйнoгo хaрaктeру 

сeрeдoвищa в iнтeрeсaх нинiшньoгo i прийдeшнiх пoкoлiнь [1]. 



Згiднo Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну культурнoї спaдщини» всi oб’єкти 

культурнoї спaдщини Укрaїни знаходяться під охoрoною дeржaви. Oхoрoнa oб’єктiв 

культурнoї спaдщини є oдним iз прioритeтних зaвдaнь oргaнiв дeржaвнoї влaди тa 

oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння. 

Пoрушeннями вимoг зaкoнoдaвствa прo oхoрoну культурнoї спaдщини є: 

 ухилeння вiд пiдписaння oхoрoнних дoгoвoрiв нa пaм’ятки культурнoї 

спaдщини;

 пoрушeння рeжиму викoристaння пaм’ятки культурнoї спaдщини;

 пoрушeння рeжиму iстoрикo-культурнoгo зaпoвiдникa чи iстoрикo-

культурнoї зaпoвiднoї тeритoрiї; 

 прoвeдeння рeмoнтних, рeстaврaцiйних, рeaбiлiтaцiйних рoбiт нa 

пaм’ятцi культурнoї спaдщини, змiнa признaчeння пaм’ятки культурнoї спaдщини, 

її чaстин тa eлeмeнтiв, здiйснeння нaписiв, пoзнaчoк нa нiй, нa її тeритoрiї тa в її 

oхoрoннiй зoнi бeз письмoвoгo дoзвoлу вiдпoвiднoгo oргaну oхoрoни культурнoї 

спaдщини;

 ухилeння вiд пeрeдaчi в устaнoвлeнoму пoрядку знaйдeних пiд чaс 

aрхeoлoгiчних рoзвiдoк, рoзкoпoк рухoмих прeдмeтiв, пoв’язaних з нeрухoмими 

oб'єктaми культурнoї спaдщини, нa пoстiйнe збeрiгaння дo музeїв (дeржaвних 

фoндoсхoвищ), у яких збeрiгaються музeйнi прeдмeти i музeйнi кoлeкцiї, щo є 

дeржaвнoю влaснiстю i нaлeжaть дo дeржaвнoї чaстини Музeйнoгo фoнду Укрaїни. 

Всe цe, згiднo Кoдeксу Укрaїни прo aдмiнiстрaтивнi прaвoпoрушeння тягнe зa 

сoбoю нaклaдeння штрaфу нa грoмaдян вiд п’ятдeсяти дo стa нeoпoдaткoвувaних 

мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян i нa пoсaдoвих oсiб – вiд стa дo стa п’ятдeсяти 

нeoпoдaткoвувaних мiнiмумiв дoхoдiв грoмaдян. 

В музеях і заповідниках України зберігається понад 11 млн. пам’яток. 

Протягом 2013 року організовано 5 377 виставок у музеях та 3 084 за їх межами в 

різних регіонах України, здійснено 21 міжнародний проект з експонування пам’яток 

із музейних зібрань України за кордоном. Музеї та заповідники у 2013р. відвідало 

близько 18 млн. чол. [2]. 

Нині можна прослідкувати основні пріоритетні напрями, необхідні для 

стабільного розвитку культурної спадщини, а саме:

1. Законодавче урегулювання нормативно-правової бази. 



2. Правове урегулювання питань діяльності закладів культури і мистецтва, 

які зберігають пам’ятки. 

3. Зміцнення матеріально-технічної бази. 

4. Вирішення питань фінансування у збереженні пам’яток культурної 

спадщини України. 

5. Удосконалення науково-аналітичного та інформаційно-методичного 

забезпечення культурної спадщини. 

6. Створення Державного реєстру національного культурного надбання. 

7. Налагодження зв’язків з непрофільними організаціями. 

8. Проведення комплексного обстеження стану і збереження пам’яток. 

9. Збільшення фінансування реставраційно-консерваційних робіт, 

наблизивши його до потреб галузі. 

У цьому контексті дослідження та правове забезпечення об’єктів культурної 

спадщини – запорука гармонійного розвитку української культури. 
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ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

В сучасній правовій науці питання термінології інформаційного права стають 

визначальними. Відсутність чіткого й змістовного визначення наукових понять з цієї 

проблематики ускладнює розробку й реалізацію інформаційного права, 

конституювання інформаційних відносин у державі. 

Визначень поняття «інформаційні ресурси» в законодавчих актах та науковій 

літературі існує досить багато. Але єдиної думки серед науковців щодо цього 

соціального феномена ще немає. 



Поняття «інформаційного ресурсу» суспільства є одним із ключових понять 

соціальної інформатики. Широке застосування цього терміна почалось після виходу 

книги Г. Р. Громова «Національні інформаційні ресурси: проблеми промислової 

експлуатації» (1984). Хоча ще досі немає його універсального визначення та єдиної й 

об’єктивної класифікації, сам термін активно використовується в теорії та практиці 

різних наук [1, с. 94]. 

Перше нормативне визначення дефініції «інформаційний ресурс» було 

наведено у Законі України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»: 

«сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних 

тощо)». У Концепції формування системи національних електронних інформаційних 

ресурсів (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 

р. № 259-р. ) визначено, що національні електронні інформаційні ресурси – це 

«ресурси незалежно від їх змісту, форми, години та місця створення, форми 

власності, призначені для задоволення потреб громадянина, суспільства, держави. 

Національні ресурси включають державні, комунальні та приватні ресурси». При 

цьому визначено, що «державні ресурси – ресурси, які є об’єктом права державної 

власності» [2]. 

Водночас дослідники вітчизняного законодавства, зокрема В. М. Скрипничук, 

зауважують, що таке визначення є лише загальним та абстрактним, воно «…не має 

системних ознак, а саме відповідним чином упорядкованості. Сукупність (купа) не 

створює системи», пропонуючи тим самимвласне бачення цієї категорії: 

«Інформаційний ресурс – це відповідним чиномупорядкована множина 

об’єктивізованих відомостей, даних, знань у формі документів та в інших носіях 

інформації (у тому числі в конкретних людях), щоутворюють інформаційні системи 

(бібліотеках, архівах, банках даних тощо) іпризначених для використання у суспільних 

відносинах» [3, c. 248]. 

Аналіз існуючих дефініцій поняття «інформаційні ресурси» показує, що одні 

автори (наприклад, Н. Б. Зинов’єва) до інформаційних ресурсів відносять знання, 

зафіксоване на матеріальних носіях, тобто соціальну інформацію. Автори 

термінологічного словника «Бібліотечна справа» (М., 1997) під інформаційними 

ресурсами розуміють «сукупність інформаційних даних на традиційних носіях, що 

зберігаються в бібліотеках і інших інформаційних установах. В. В. Воробйов у це 



поняттявключає крім інформації й засоби її обробки, а інші вчені додають до 

компонентів інформаційних ресурсів і кадрове забезпечення. Сучасна українська 

історіографія з цього питання розглядає «інформаційні ресурси» як сукупність 

відомостей, зафіксованих на матеріальних носіях. Офіційне визначення 

інформаційних ресурсів, відповідно до наукового та загальновизнаного уявлення про 

них, пов’язує це поняття з поняттям документа. 

На думку вітчизняних дослідників, зокрема, Ю. М. Канигіна, Г. І. Калитича, 

інформаційний ресурс – це доступні для безпосереднього використання дані й знання, 

невід’ємною характеристикою яких є їхня прагматична цінність, що визначається 

практичними потребами в їхньому матеріально-енергетичному уречевленні в 

інтересах вирішення певних практичних завдань. Інформаційний ресурс є 

інтелектуальним ресурсом, результатом колективної творчості й головна складність у 

розумінні його природи і функцій полягає у розкритті механізму переходу «знань в 

силу», способів його впливу на фактори розвитку людства [1, с. 96]. 

Інформаційні ресурси державних органів, і зокрема, Державної авіаційної 

служби України, містять такі складові: інформаційні ресурси для задоволення потреб 

органів державної влади (Державної авіаційної служби України); інформаційні 

ресурси про діяльність органу державної влади. Перша категорія формується поза 

органами державної влади. 

Вагому частку інформаційних ресурсів органів державної влади складає 

інформація, що надходить від юридичних і фізичних осіб як реакція на прийняті 

органами влади рішення. 

Таким чином, інформаційні ресурси Державної авіаційної служби України – це 

певним чином упорядкована сукупність відомостей, даних, знань у формі документів 

та в інших носіях інформації, що утворюють інформаційні системи і призначених для 

задоволення потреб Державної авіаційної служби України. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В умовах розвитку інформаційного суспільства актуальним є розвиток і 

використання технологій розпізнавання мови. 

Питаннями розпізнавання мовлення вчені займаються давно, але з моменту 

появи перших комп’ютерів цей напрям отримав новий виток розвитку, оскільки 

текстовий командний інтерфейс взаємодії з ЕОМ не забезпечував прийнятної

швидкості роботи. На цей час розроблено широкий спектр методів та комп’ютерних 

програм, спрямованих на вирішення проблем розпізнавання мови. 

Розпізнавання мови – процес перетворення мовленнєвого сигналу в текстовий 

потік. Часто використовується у наборі технологій, що дають змогу керувати 

комп’ютером, використовуючи людський голос, вводити інформацію голосом, 

диктувати, транскрибувати (стенографувати) фонограми. 

Широкий розвиток роботів-маніпуляторів і нейронних мереж за останній час 

диктує необхідність створення методів і алгоритмів підтримки прийняття рішень, в 

тому числі засновані на використанні нейронних мереж, гібридних моделей і 

математичного апарату нечіткої логіки. У цьому зв’язку важливим напрямком стає 

розпізнавання голосових команд. 

На даний момент системи розпізнавання мови характеризуються наступними 

ознаками:

 дикторозалежність і дикторонезалежність; 

 злитість та роздільність мовлення; 

 призначення. 



Існують дикторозалежні і дикторонезалежні системи розпізнавання мови. 

Дикторозалежна система призначена для роботи тільки з одним користувачем 

(людиною, яка навчала цю систему), в той час як дикторонезалежна система 

призначена для роботи з будь-яким диктором. Але створення по-справжньому 

дикторонезалежної системи – дуже трудомістке завдання. На поточному етапі 

розвитку систем розпізнавання мови, частота появи помилок в дикторонезалежних 

системах в 3-5 разів більше, ніж в дикторозалежних. 

Мову диктора умовно можна розділити на злиту і роздільну. Роздільна – це 

мова, в якій слова відокремлюються одне від одного спеціальною паузою (проміжком 

тиші). Злита мова – це природно вимовлені речення. Розпізнавання злитого мовлення 

складніше, так як у вимовлених слів немає чітких границь. 

В якості структурних одиниць можуть виступати фрази, слова, фонеми, 

дифони, алофони. Системи, які розпізнають мову, використовуючи цілі слова або 

фрази, називаються системами розпізнавання мови за шаблоном. Вони, як правило, 

дикторозалежні і їх створення менш трудомістке, ніж створення систем, які 

розпізнають мову на базі виділення лексичних елементів. В таких системах 

структурними одиницями мови є лексичні елементи (наприклад фонеми). 

Призначення системи визначає необхідний рівень абстракції, з яким 

відбуватиметься розпізнавання виголошеної промови. Можна виділити 2 типи систем 

розпізнавання мови:

 командні системи;

 системи диктовки. 

У командних системах, в загальному випадку, розпізнавання слова чи фрази 

відбувається як розпізнавання єдиного мовного елемента. Тобто, при розпізнаванні 

враховуються виключно фізичні характеристики сигналу, а не смислове 

навантаження виголошеної промови. 

Системи диктування також аналізують контекст мовного елемента і тому 

вимагають більшої точності розпізнавання. Алгоритми, задіяні в таких системах, 

наприклад, приховані мережі Маркова, аналізують не тільки унікальні параметри 

самого мовного сигналу, але і контекст кожного вимовленого мовного елементу. 

Також можуть застосовуватися алгоритми динамічного програмування. 



Для аналізу контексту в системі необхідно передбачити набір граматичних 

правил, яким повинен задовольняти вимовний і розпізнаваний текст. Чим суворіше ці 

правила, тим простіше реалізувати систему розпізнавання, і тим обмеження буде 

набір пропозицій, які вона зможе розпізнати. 

В даний час для цифрової обробки сигналу застосовуються методи цифрових 

фільтрів, лінійного передбачення, перетворення Фур’є та їх комбінація. 

Лінійне передбачення – лінійна модель мов оформлення була розроблена 

Фантом наприкінці 1950-х, її математичне обґрунтування і докладе вивчення 

проведено Фантом і Флагманом на основі ретельно поставлених експериментальних 

досліджень. 

Перетворення Фур’є – ціль даного перетворення є перетворення мовленнєвого 

сигналу із амплітудного в частотне. Необхідність перетворення сигналу із однієї 

форми в іншу випливає з того, що алгоритми цифрової обробки сигналів працюють з 

частотним представленням сигналу, а сам сигнал зберігається і передається в 

амплітудному вигляді. 

Кепстральний аналіз – цілю якого є виділення характеристик мовленнєвого 

сигналу для отримання відгуку вокального тракту після видалення частотних 

пульсацій із високочастотної частини спектру мовленнєвого сигналу. Для цього 

використовується фільтрування логарифму енергії сигналу за допомогою інверсного 

перетворення Фур’є, округленням коефіцієнтів на певних інтервалах прямого 

перетворення Фур’є. 
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НОВІТНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Впровадження інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності 

сучасного суспільства, бурхливий розвиток глобальних інформаційних і 

телекомунікаційних систем обумовлюють постійно зростаючу роль різноманітних 

інформаційних ресурсів і, як наслідок, визначають необхідність їх захисту як одного з 

чинників забезпечення безпеки особистості, суспільства, держави [5, c. 50].



Дані, що збережені в інформаційних системах або циркулюють у 

телекомунікаційних мережах, стають об’єктом пильної уваги з боку окремих осіб, 

організованих груп, у тому числі й кримінальної спрямованості. Активно 

створюються засоби і методи несанкціонованого проникнення в інформаційні 

системи з метою одержання або перекручування інформації, протиправного 

використання відповідних ресурсів таких систем, блокування їх роботи. Проблема 

належного захисту інформаційних ресурсів, безпеки інформаційних і 

телекомунікаційних систем у нашому сторіччі є однією з найважливіших для будь-

якої країни, оскільки від її розв’язання залежить безпека особи, суспільства, держави, 

реальність дотримання конституційних гарантій [4, c.70].

Методологічна база правової підтримки інформаційної безпеки в Україні 

сьогодні формується на рівні наукових розробок ряду спеціалістів у цій сфері. Серед 

них можна відзначити таких дослідників як Брижко В.М., Базанов Ю.М., 

Гавловський В.Д., Гурковський В.И., Калюжний Р.А., Нижник Н.Р., 

Хахановський В.Г., Швець М.Я., Цимбалюк В.С., Яшуринський Ю.В. та інші.

Взагалі, прослідковуючи висвітлення питань за даною тематикою, можна 

стверджувати, що більшість видань присвячена технічному захисту інформації, а саме 

у працях Бенкса М. А., Вербицького О. В., Вертузаєва М. С., Юрченка О. М., 

Голубєва В. О., Степанова Е. А., Гавловського В. Д., Зуєва О. В., Заблоцького В. Г. 

Однак, – специфічним питанням організаційного та теоретичного змісту приділяється 

незначна увага. Багато видань присвячені правовим питанням захисту інформації та 

інформаційної безпеки. Праці Арістової І. В., Ворожко В. П., Костецької Г. А., 

Прокоф’єва Д., Таратухіна С., Писменецького А. П., присвячені цій проблематиці, 

розкривають низку важливих питань: забезпечення реалізації державної політики в 

Україні, функції держави щодо інформаційної безпеки. Визначаються основні загрози 

інформаційній безпеці.

У даний час в Україні йде інтенсивне опанування нових інформаційних 

технологій. З урахуванням міжнародного досвіду розробляються вітчизняні 

нормативні документи з технічного і криптографічного захисту інформації. 

Освоюється випуск окремих апаратних і програмних засобів захисту, розробляються 

захищені інформаційні технології. Стають помітними позитивні зрушення у 

вирішенні комплексу проблем формування вітчизняної програмно-апаратної бази 



систем захисту інформації. Вже зараз значна кількість українських підприємств 

активно реалізують і впроваджують результати своєї діяльності в галузі технічного і 

криптографічного захисту інформації. За цих умов важливо чітко сформулювати 

широке коло всього спектру проблем, що визначають соціально-політичні, економічні 

та науково-технічні аспекти захисту інформації, та організувати виконання заходів 

щодо їх належного розв’язання [6, c.128].

З огляду на це, важливими є питання законодавчого врегулювання 

інформаційних відносин в державі, розвитку ринку засобів захисту інформації і 

безпечних інформаційних технологій, підготовки висококваліфікованих спеціалістів у 

галузі безпеки інформації тощо.

На сьогоднішній день існує два аспекти актуалізації інформаційної безпеки в 

практичній діяльності. Це захист інформації в електронному документообігу (для 12 –

13% користувачів) та актуалізація у друкованих носіях інформації. 

У наш час в Україні існує майже три тисячі нормативно-правових актів, які 

прямо або опосередковано регулюють, охороняють, захищають, підтримують 

суспільні відносини в інформаційній сфері. Серед них налічується біля трьохсот 

законодавчих (законів і постанов прийнятих Верховною Радою України). Чимало 

нормативних положень із захисту суспільних інформаційних відносин, у тому числі 

інформації в комп’ютеризованих інформаційних системах, що були розроблені 

раніше, не відповідають рівню розвитку суспільства відносно сучасних 

інформаційних технологій. Це пов’язано з тим, що вони приймалися в різний час, їх 

проекти розроблялися різноманітними групами фахівців.

Зростання загроз для інформації, спричинене лібералізацією суспільних та 

міждержавних відносин, застосуванням технічних засобів обробки інформації та 

засобів зв’язку іноземного виробництва, поширенням засобів несанкціонованого 

доступу до інформації та впливу на неї, визначає необхідність проведення робіт із 

розробки і впровадження нормативних документів системи технічного захисту 

інформації.
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасний інформаційний розвиток ставить суспільство перед необхідністю 

розв’язання комплексу проблем, пов’язаних перш за все з ефективним використанням 

достовірної, своєчасної і достатньої управлінської інформації, яка дозволяє 

забезпечити оперативність та гнучкість у прийнятті рішень. Документована 

інформація становить основу державного управління, забезпечує його ефективність. 

Удосконалення процесів державного управління, підвищення його економічності та 

ефективності безпосередньо пов’язані з документаційним забезпеченням 

управлінської діяльності державних органів різного рівня. 

Документаційним забезпечення називають галузь діяльності, що забезпечує 

документування і організацію роботи з офіційними документами [1]. У свою чергу, 

документаційне забезпечення державного управління залежить від різних чинників, 

ключовими серед яких є наявність законодавчих актів, нормативних та методичних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
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документів, що регулюють основні діловодні процеси, які в сукупності складають 

нормативно-методичну базу. 

Належна організація функціонування органів державної влади забезпечує 

успішний розвиток держави, зокрема її соціально-економічну та політичну 

стабільність. Ефективність функціонування усіх складових систем державного 

управління залежить від успішного здійснення якісного та оперативного 

опрацювання відповідної інформації, що надходить до цих органів або створюється 

ними у вигляді документів. 

Діяльність установ державного управління дуже різноманітна, різні факти, 

події, явища вимагають відповідного оформлення, а це викликає необхідність у 

складанні різних за назвою, формою, змістом документів. З документами в органах 

державної влади пов’язана діяльність усіх працівників апарату управління – від 

технічних виконавців до керівників підрозділів. З кожним документом в апараті 

управління державної установи проводиться велика робота щодо складання, 

вичитування, обліку, сортування, зберігання, пошуку, переробки інформації, що 

зберігається в них, копіювання, переносу відомостей, транспортування документа в 

середині й поза апаратом управління організацією. 

Документування управлінської інформації та організування роботи зі 

службовими документами є одним із основних складових діяльності органів 

державного управління. Водночас, на ці процеси, що, як правило, охоплюються 

поняттям діловодства, останнім часом впливає застосування нових інформаційних 

технологій, методів інформаційно-документаційного забезпечення управління. 

Економіка України в сучасних умовах потребує суттєвих змін. В цих умовах 

від органів державного управління потрібна точна реакція на такі зміни, аби 

забезпечити досягнення цілей, що поставлені перед країною. У зв’язку з цим 

управлінський апарат у своїй повсякденній діяльності має обов'язково враховувати 

потреби створення інформаційної системи управління. Цим терміном позначається 

такий комплекс процедур і методів, який спрямований на забезпечення керівництва 

системи управління інформацією, що необхідна для прийняття різноманітних рішень. 

Сучасні засоби зв’язку, мережні комп’ютерні системи складають основу 

технічного забезпечення органів державної влади. Комп’ютерні системи значно 

прискорюють роботу на найскладніших ділянках аналітичної діяльності. Ще одним з 



показників, які наочно відображають ефективність впровадження та використання 

інформаційних технологій в управлінські процеси є взаємодія громадян і організацій з 

органом державної влади, яка забезпечується набором сервісів, що дозволяють 

громадянам і організаціям запитувати і одержувати по Інтернету необхідні довідки 

або дозволи і передавати в органи державного управління передбачену законом 

звітність. Крім того, повинна існувати можливість відстеження стану запитів. 

Наприклад так званий принцип «єдиного вікна» передбачає наявність однієї точки 

входу для взаємодії з органами влади всіх рівнів [4]. Для цього необхідна система, що 

дозволяє автоматично направляти запити і звітність в уповноважені органи державної 

влади і тим самим розглядати державу як єдиного «провайдера» послуг для громадян 

і бізнесу. 

Органи державної влади, використовуючи переваги нових інформаційних 

технологій, можуть створювати якісно нові способи взаємодії між собою та 

громадянами, таким чином підвищуючи ефективність управління в цілому. 

Використання інформаційно-комунікативних технологій в органах державної влади 

дозволить надати послуги населенню й бізнесу через Інтернет, збільшити доступ до 

державної інформації, встановити прозорість прийнятих рішень через постійний 

діалог із громадськістю і, як результат, розвиток демократичної, інформаційно 

відкритої для населення держави [3]. Рішенню названих проблем може сприяти 

впровадження Інтернет-представництв у процеси державного управління через 

створення органами влади своїх офіційних веб-сайтів та розвиток на їхній базі 

системи електронного уряду, що являє собою один з основних напрямків розвитку й 

трансформації відносин між державою та суспільством в умовах інформаційного 

розвитку [2]. 

Актуальність проблеми підвищення ефективності державного управління за 

допомогою інформаційних технологій не викликає сумніву, адже використання 

автоматизованих систем підвищить якість та швидкість обробки та передачі 

інформації, потік якої постійно зростає. 

Отже, можливості використання інформаційних технологій в сучасному 

управлінському процесі є досить широкі, проблеми існують на місцевому та 

загальнодержавному рівнях, але існують шляхи вирішення. Слід з великою увагою та 

відповідальністю ставитись до організації документаційного забезпечення 



державного управління в умовах інформаційного суспільства. Адже, нинішній стан 

документаційного забезпечення в органах державної влади України створює 

передумови для підвищення ефективності функціонування усіх складових системи 

державного управління. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УНІФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У зв’язку з тим, що в суспільстві та державі немає єдиних підходів на систему 

формування національних інформаційних ресурсів, доцільно було б розробити і 
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ввести в дію концептуальні основи цього процесу. Тут необхідно передбачити модель 

(схему) такої системи, яка включала б державний, відомчий та регіональний рівень 

управління таким процесом з чітким визначенням організаційних, нормативно-

методичних функцій, фінансового і матеріально-технічного забезпечення та контролю 

за порядком формування, використання інформаційних ресурсів, їх доступністю та 

стану захисту відповідно до правового режиму опрацювання і використання кожного 

виду інформації. 

Стрімке зростання кількості і різноманітності управлінської документації 

робить все більш актуальним завдання її вдосконалення за рахунок виключення 

зайвих документів, зниження обсягів надмірної інформації в них, зниження витрат 

праці на всі види робіт з документацією. Тому виникає необхідність в уніфікації 

документів для раціоналізації процесів збору і обробки інформації. 

Економічна ефективність уніфікації документів досягається в результаті 

зниження витрат на складання, виготовлення та оформлення документів, їх передачу, 

обробку, зберігання і знищення. Крім цього, може бути отриманий непрямий ефект за 

рахунок вдосконалення системи управління економічними процесами, що виражається в 

підвищенні оперативності, управління за рахунок скорочення часу на всі види робіт з 

документами та наближення прийнятих рішень до оптимальних варіантів в результаті 

підвищення якості документів [1, с. 164]. 

У найбільш загальному вигляді економічний ефект у розрахунку на один 

уніфікований документ можна представити як:

Е = Δс – Ен * Δк, (1)

де Δс – питома економія собівартості, що припадає на один уніфікований 

документ;

Δк – питомі капітальні витрати, пов'язані з проведенням уніфікації та 

стандартизації документів та їх впровадженням;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності.

У свою чергу

Δс = Δз + Δм, (2)

де Δз – економія заробітної плати, яка припадає на один документ;

Δм – економія матеріалів, витрачених на один документ.

Економію заробітної плати будемо визначати як:
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де i – номер тарифної ставки працівника, який виконує операцію по складанню, 

виготовленню або обробці документа, тривалість якої змінюється в результаті 

уніфікації; 

р – кількість працівників з різними тарифними ставками; 

аі – заробітна плата працівника;

Δti,j – середня зміна витрат часу в результаті уніфікації на j-й операції, 

виконуваної працівником, який має i-й номер тарифної ставки;

j – номер операції;

п – число операцій;

N – число уніфікованих документів;

x – номер конкретного документа;

k – число документів, при роботі з якими в результаті уніфікації змінилася 

тривалість виконання операції;

Δtx – зміна витрат часу на операцію роботи з одним документом. 

Отже, ефективність управління у галузі надання послуг органами державної 

влади та місцевого самоврядування населенню значною мірою залежить від доступу 

громадськості до інформаційного забезпечення, яке здійснюється за рахунок 

уніфікації документів. У багатьох сферах державні органи є основним надавачем 

послуг. З іншого боку, на державному та місцевому рівні, особливо в періоди 

економічної кризи, коли органи державної влади вимушені вдаватися до 

непопулярних управлінських рішень, їх реалізація часто стає неможливою через 

відсутність підтримки з боку громадськості. Тому пошук методів та інструментів 

налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськістю, стимулів до 

вироблення планів спільних дій є важливою й актуальною проблемою для України, 

вирішення якої сприятиме зростанню якості послуг [2, с. 15]. Тому, на нашу думку, 

уніфікація документів сприятиме також налагодженню діалогу між владою та 

громадськістю. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ В УСТАНОВІ

Інтенсивно розвиваючи інформаційну інфраструктуру у створенні ефективної 

системи управління корпоративними інформаційними ресурсами з метою визначення 

реальних шляхів переходу від традиційного до автоматизованого електронного 

документообігу в установі. 

Механізацію і автоматизацію діловодних процесів необхідно здійснювати на 

основі упорядкованої системи документування управлінської діяльності, уніфікації та 

скорочення кількості форм використовуваних документів. Засоби механізації і 

автоматизації діловодних процесів повинні бути сумісними і передбачати можливість 

їх об’єднання в єдину систему. 

Комплекс технічних засобів повинен забезпечувати збирання і передачу 

інформації, її запис на машинні носії, введення інформації в ПК, виведення 

результатів її обробки у формі машинограм або відеограм, сумісність з іншими 

інформаційним системами, а також можливість об’єднання їх в єдину систему. 

Перш ніж обрати програмний продукт із безлічі, що пропонуються, установа 

повинна чітко визначитися щодо основної мети придбання автоматизованої системи 

та її можливостей, сформулювати свої вимоги до програмного продукту. 

В структурі установи сучасні технології застосували з появою електронної 

пошти. Створена як телекомунікаційна основа електронної платіжної системи 

України, вона мала також допомогти прискорити й упорядкувати обмін 

управлінськими й статистичними повідомленнями між підрозділами підприємства. 



Було впроваджено спеціалізовану автоматизовану систему 1С8: Підприємства 

Документообіг, яка, спираючись на діючий телекомунікаційний базис, забезпечує 

організацію підготовки, зберігання даних, облік і доставку різних видів документів. 

Але з плином часу інформаційні технології, які були ідеологічною основою 

системи 1С8: Підприємства Документообіг у період її створення, стали поступатися 

принципово новим підходам до організації процесів електронного документообігу й 

управління інформаційним простором. Застосування цифрових носіїв докорінно 

змінило характер отримання і використання інформації в усіх сферах життя 

суспільства. Це спонукає до пошуку ефективніших стратегій управління цифровою 

інформаційною інфраструктурою. 

На сьогодні різні установи пропонують великий вибір автоматизованих систем 

управління документами, перевага віддіється СЕД (система електронного 

документообігу) як більш перспективному напрямку роботи з електронними 

документами. 

Як правило, СЕД реалізують функції з автоматизації традиційних діловодних 

процесів і передбачають паралельне функціонування електронного і паперового 

документообігу. Водночас вони можуть успішно здійснювати повноцінний 

електронний документообіг за умови впровадження в установі електронного 

цифрового підпису. 

Також, сьогодні все ширше використовується так звана мультимедіа-

інформація, яка містить, крім алфавітно-цифрових даних, також графічні зображення, 

анімацію, аудіо- і відеоряд. До того ж дедалі частіше вона надходить у загальному 

потоці даних, що ускладнює обробку і зберігання її традиційними системами 

автоматизації. 

Сьогодні будь-яка система управління корпоративними інформаційними 

ресурсами повинна будуватися на використанні новітніх технологій уведення і 

збереження даних, а також на застосуванні сучасних програмно-технологічних систем 

доступу до них. З огляду на це найперспективнішим було б використання для 

уведення інформації новітніх цифрових пристроїв – цифрових фото- і відеокамер, 

універсальних копіювальних апаратів, які виконують функції власне копіювального 

апарата, сканера і друкуючого пристрою. Застосування такої апаратури і відповідних 



програмних засобів є досить вигідним при побудові систем управління 

інформаційним простором будь-якої складності. 

Найперспективнішим щодо цього є об'єднання в єдину інформаційну систему 

новітніх методів формування первинних інформаційних ресурсів, заснованих на 

використанні цифрової техніки, сучасних методів доступу до мультимедіа-даних. 

Нині найперспективнішим напрямом розвитку інформаційних технологій є будування 

як основоположної технології доступу до корпоративних інформаційних ресурсів 

установи Інтернет-технологій у вигляді корпоративних Інтернет-мереж [1]. 

Отже, створення і використання систем управління корпоративними 

інформаційними ресурсами дасть змогу не лише підтримувати інформаційний капітал 

на належному рівні, а й розвивати його на абсолютно нових засадах. З їх 

упровадженням удосконаляться засоби зв'язку, методи доступу до даних, стане 

можливим застосування мультимедійних інтерактивних систем використання 

інформації, зросте продуктивність праці, набудуть поширення безпаперові технології. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ І ЕКСПЕРТИЗИ 

ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ

Дослідження теоретичних і науково-методичних проблем експертизи цінності 

документів та комплектування архівів зумовлене необхідністю застосування 

історичного досвіду з метою пошуків нових оптимальних моделей експертизи, 

модернізації її змісту, організаційних форм, методів, теоретичних основ. Експертиза 

цінності документів і практика їх відбору на державне зберігання набули 

теоретичного узагальнення в архівістиці. Теорія, яка досліджує функцію накопичення 

документів, отримала назву теорії експертизи. Завдання комплектування архівів 

теорія експертизи вирішує не повністю (за її межами залишаються питання 



організації і методики приймання документів, підготовка справ до передавання в 

архіви, технічні сторони приймання), однак, на головне питання – що необхідно 

приймати на постійне зберігання? – теорія відповідає повністю. 

Згідно з ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять», термін «експертиза цінності документів» має наступне 

значення – «визначання культурної цінності документів на підставі чинних засад і 

критеріїв», а комплектуванням архіву вважається систематичне поповнювання архіву 

архівними документами відповідно до його профілю [3]. Крім того, згідно з Законом 

України «Про інформацію» експертиза цінності документів є невід’ємною складовою 

зберігання інформації, тобто забезпечення належного стану інформації та її 

матеріальних носіїв [1]. Документи, а отже і їх змістова складова – інформація, 

потреба зафіксувати яку є основною метою їх створення, – це потенційні складові 

комплектування відомчих та державних архівів. Адже в результаті експертизи 

цінності документів формується архівний фонд підприємства, організації, установи. 

Необхідність проведення експертизи цінності документів виникла у зв’язку зі 

зростанням обсягів документування та документообігу. Зі збільшенням кількості 

установ, організацій, розширенням кола питань, які вони вирішували, зростали 

надзвичайно швидко й документні потоки. Навіть економічно розвинуті країни 

неспроможні побудувати таку кількість архівосховищ, які б мали змогу 

комплектуватися всіма створюваними документами.

Основне завдання архівів – забезпечення суспільства ретроспективною 

архівною інформацією – може бути виконаним, якщо експертиза цінності документів 

і комплектування архівів базуватимуться на наукових засадах і відбір документів 

здійснюватиметься у правовому полі. 

Проблема експертизи цінності документів, методів і критеріїв відбору 

документів на зберігання, теорії комплектування, починаючи з ІІІ Міжнародного 

конгресу архівів (Флоренція, 1956 р.), стала в центрі уваги міжнародних форумів 

архівістів, наукових конференцій, консультативних зустрічей і семінарів. Визнаючи 

зростання ролі експертизи на сучасному етапі, Міжнародна рада архівів разом з 

ЮНЕСКО розробляють та ініціюють напрями наукових досліджень, наприклад, 

експертизи документів неурядових організацій.



В експертизі цінності документів на різних етапах розвитку пріоритетним був 

напрям удосконалення методики експертизи та її унормування. І на сьогодні 

актуальним є завдання осмислити проблеми комплектування архівів в умовах 

безупинно зростаючих документаційних та інформаційних масивів, зміни форми і 

характеру документальних джерел, широкому використанні документів на новітніх 

носіях. Нині, в час розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій, перед 

архівістами постають наступні проблеми: як документувати і раціонально зберігати 

інформацію сьогодення, щоб суспільство не втратило значної частини інформації, 

зафіксованої в електронній формі; чи спроможні вони повноцінно комплектувати 

архіви і Національний архівних фонд в цілому документами, що відбивають процеси і 

події сучасності.

Серйозною науково-методичною проблемою, успішне вирішення якої 

пов’язане з нормативною базою, є проблема переліків документів. Ідея переліків, 

висунута в архівознавстві у середині 1920-х рр., отримала загальне визнання і 

всебічний розвиток. Досвід розробки і використання переліків у вітчизняній практиці 

і за кордоном ще чекає глибокого наукового осмислення. Швидкі темпи розвитку 

організаційних форм управління в сучасних умовах є причиною швидкого старіння 

відомчих переліків.

Отже, комплектування архівів і експертиза цінності документів – наріжний 

камінь на якому базується формування Національного архівного фонду та організація 

документів на всіх рівнях архівної системи. Сучасний стан розвитку архівістики дає 

підстави стверджувати, що основні базові положення експертизи цінності 

зберігаються, однак потребують певного коригування. Перспективи розвитку 

теоретико-методичних основ експертизи цінності документів і комплектування 

архівних установ можуть здійснюватися шляхом удосконалення архівного 

законодавства, нормативно-методичного забезпечення організації діловодства та

архівної справи, системи професійних критеріїв експертизи цінності тощо. 

Експертиза цінності документів є неодмінною умовою їх об'єктивного відбору на 

зберігання як складової частини комплектування архівів.
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ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

Сфера культури включає не тільки використання культурно-історичної 

спадщини: художню освіту, творчу, виконавську, концертну діяльність, організацію 

дозвілля, розваг тощо, але й діяльність, яка забезпечує їх фінансування, управління, 

матеріально-технічну базу, підготовку і перепідготовку кадрів, інформаційне 

забезпечення і т. д. 

Як відзначають багато дослідників, культура і сфера культури мають 

безпосереднє відношення до діяльності будь-яких організацій і менеджменту в 

них [1]. Сучасний менеджмент проявляє все більшу залежність від соціально-

культурного середовища організації. Він набуває риси технології соціально-

культурного нововведення. В силу його особливостей він тісно співпрацює з 

установами сфери культури. 

У зв’язку з цим моделювання процесів у сфері культури представляє особливий 

інтерес з точки зору прийняття управлінських рішень, тому що:

 тут задіяні різноманітні організації;

 це важливо для з’ясування можливої співпраці з іншими сферами ділової 

активності;



 зростають вимоги до компетентності фахівців і працівників соціально-

культурної сфери. 

Розробка нових технологій управління соціально-культурною сферою вимагає 

більш широкого використання економіко-математичних методів у розподілі 

бюджетного фінансування структур, до конкуренції за бюджетні кошти, а також 

залучення позабюджетних коштів, господарської самостійності. 

Процес управління складними соціально-економічними системами, включаючи 

прийняття рішень, пов’язаний з необхідністю переробки великих обсягів 

різнопланової інформації. Тому й потрібен науковий підхід, який у широкому 

розумінні передбачає використання теорії управління в соціально-культурній сфері, 

сукупності відповідних рекомендацій, комплексне застосування всіх засобів 

забезпечення прийняття і реалізації рішень, логічного мислення та інтуїції людини, 

математичних методів та обчислювальної техніки. Науковий підхід дає можливість 

об'єктивно оцінити проблемну ситуацію, оцінити наявні ресурси, сформулювати і 

оцінити варіанти рішень, вибрати з них оптимальний і спрогнозувати можливі 

наслідки. 

Основними ознаками управлінських рішень необхідно вважати наступні:

 - рішення передбачає наявність можливих варіантів дій і вибір одного з 

них у відповідності з існуючими обставинами, інтересами і потребами середовища;

 вибір варіанта дій є результатом цілеспрямованої, розумово-психічної 

діяльності;

 необхідність та основний зміст рішення визначається метою спільної 

діяльності людей;

 управлінське рішення активізує і організовує;

 в основі управлінського рішення лежить організаційна діяльність людей. 

 У сфері соціально-культурної діяльності управлінські рішення повинні 

виконувати наступні функції [2]:

 напрямну, забезпечує цілі та завдання функціонування системи 

управління:

 забезпечує, яка визначає шляхи і способи, сили і засоби гарантованого 

виконання даного рішення і дозволяє системі управління функціонувати у певному 

напрямку і заданому режимі;



 координуючу, яка встановлює порядок узгодження діяльності 

системоутворюючих структурних елементів;

 стимулюючу, що визначає такі умови , коли повністю розкриваються та 

розвиваються здібності працівників під час виконання конкретних службових 

обов’язків. 

Враховуючи широкий спектр і багатоплановість управлінських рішень в 

соціально-культурній сфері та їх функцій, доцільно використовувати математичні 

методи, що передбачають побудову відповідної математичної моделі, яка формально 

описує проблемні ситуації, що виникають. 

На основі зазначеного можна виділити найбільш плідний підхід до процесу 

прийняття рішень у соціально-культурній сфері, пов'язаний з використанням 

евристичних методів , що використовуються людиною в процесі творчого мислення. 

На наш погляд, їм є теорія дослідження операцій, яка досить чітко вписується в 

категорійний апарат і дозволяє отримати значну кількість властивих саме їй 

категорій, таких як оптимальність, ефективність, які є одними з найбільш 

суперечливих і недостатньо чітко трактованих у соціальних науках [3]. Дослідження 

операцій поклало початок розробці підходу, який забезпечує найбільш ефективне 

вирішення організаційно-управлінських завдань. Процедура цього підходу 

передбачає виконання наступних етапів: постановка проблеми; побудова 

математичної моделі досліджуваної системи; пошук варіантів вирішення за 

допомогою моделі; перевірка моделі і отриманого з її допомогою варіанта рішення, 

побудова процедури здійснення рішення. 

Враховуючи багатокритеріальність практично будь-якої задачі прийняття 

рішень, у дослідженні операцій застосовуються методи багатокритеріальної 

оптимізації. 

У соціально-культурній сфері найбільшого поширення отримали якісні критерії 

ефективності управлінських рішень, так як вони є більш пристосованими для опису 

процесу прийняття таких рішень і дозволяють враховувати важливі для керівників 

сфери культури фактори (організованість, повноту реалізації задуму, психологію, 

стан ринку, правову базу і т. д. ). 

Соціально-культурна сфера включає в себе діяльність як суто некомерційну, 

так і комерційну. Спільність інтересів і проблем обумовлені не тільки їх 



технологічним змістом, але й принциповими обставинами співробітництва. Тому, з 

технологічної точки зору. представляє інтерес особливості реалізації механізмів 

менеджменту, специфічних для сфери культури моделюванням технології . 

управління сферою, широкого використання економіко-математичних методів, що 

підвищує професіоналізм і компетентність управлінців в соціально-культурній сфері. 
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«КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ» VS «КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА»: 

СУПЕРЕЧНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ СФЕРИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Міжгалузева магістерська спеціальність «Консолідована інформація», офіційно 

введена у 2006р., за якою здійснюється в Україні підготовка інформаційних 

аналітиків (код 2433. 2 за ДК003-95), є надзвичайно важливим кроком у розвитку 

нових освітніх напрямів. 

Синонімічно, як назва, часом в дужках поряд із назвою спеціальності 

«Консолідована інформація», використовується й термін «конкурентна розвідка». Він 

є інтуїтивно більш зрозумілим, безперечно, звучить «ринково» для абітурієнтів, що є 

важливим в умовах конкурентного освітнього середовища. Слід зазначити, що така 



синонімія певним чином «легалізована» із самого початку ліцензування 

спеціальності, спільне вживання цих термінів тиражується і у рекламі спеціальності, і 

у науковому дискурсі. 

В обґрунтуванні щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги 

підготовки фахівців зазначається, що [1] «…розуміння процесу консолідації 

інформації … дозволяє розглядати термін «консолідація інформації» як переклад 

терміна «intelligence process/cycle», а термін «консолідована інформація», як переклад 

терміна «competitive intelligence». Таке розуміння термінів дозволяє порівняти 

професійну характеристику Competitive Intelligence Professionals … і вітчизняну 

професійну характеристику за спеціальністю 2433. 2. Практично це однакові 

професії». 

Усвідомлюючи, що введення подібної синонімії у назву спеціальності є 

намаганням окреслити майбутнє поле діяльності фахівців, за потреби роблячи акцент 

саме на семантично більш привабливому терміні «конкурентна розвідка», зауважимо 

наявність суперечності, яка полягає в тому, що не для всіх сфер діяльності майбутня 

діяльність інформаційних аналітиків пов’язана із конкурентною розвідкою. Таким 

чином, вживаний як синонімічний до «консолідованої інформації» термін 

«конкурентна розвідка» не у всіх випадках відображає зміст освітньої спеціальності й 

майбутньої фахової діяльності. 

У цьому контексті, стосовно підготовки фахівців для сфери державного 

управління, задамось питанням: чи є необхідність поряд із назвою фаху 

«Консолідована інформація» і у наукових публікаціях, і у рекламі освітньої 

спеціальності так наполегливо вживати термін «конкурентна розвідка»?

Погоджуючись із підходом, висловленим, зокрема, у роботі [4], що прикладна 

наукова галузь «консолідована інформація» розвивається у трьох основних напрямах, 

а саме – консолідована інформація виробничої сфери, консолідована інформація 

невиробничої сфери та консолідована інформація у системах спеціального 

призначення, звернемо увагу на потенційних споживачів другого напряму, які 

визначені автором роботи [4] як представники влади різних рівнів. Зазначимо, що 

невиробнича сфера охоплює надзвичайно широке коло видів діяльності, підприємств 

та організацій – від освітніх закладів, музеїв, бібліотек, театрів, різного роду 

консалтингових, посередницьких фірм, громадських організацій до органів державної 



влади. Поміж цих організацій є і комерційні, і бюджетні, які будучи соціально-

орієнтованими, в той же час конкурують між собою (напр., бібліотеки, музеї, театри –

за споживача послуг, ВНЗ – за абітурієнтів), отже досліджують конкурентне 

середовище і діяльність у ньому своїх конкурентів, застосовуючи, зокрема, технології 

і методи маркетингових досліджень і бенчмаркінгу. 

Природно, існує маркетинг і у державному управлінні, який представляє собою 

комплекс заходів у діяльності органів державного управління, спрямований на 

виявлення і формування потреб та інтересів членів суспільства, створення 

відповідних умов і здійснення конкретних дій та заходів з їх комплексного 

задоволення [2]. Однак, аналізуючи завдання маркетингу державного управління, 

зазначимо, що діяльність інформаційних аналітиків у органах державної влади навіть 

на семантичному рівні не асоціюється із терміном «конкурентна розвідка». 

Проаналізувавши одне з найбільш конкретних (а тому й релевантних) 

визначень терміну «конкурентна розвідка» [3], і розглядаючи її як збирання і 

опрацювання даних з різних джерел для прийняття управлінських рішень з метою 

підвищення конкурентоздатності, а також розуміючи її як особливий вид 

інформаційно-аналітичної роботи, який забезпечує перемогу над конкурентами за 

рахунок кращої обізнаності, більш оперативної і чіткої реакції на змінювану 

ситуацію, можемо бачити, що:

 органи державної влади та управління здійснюють свою діяльність не у 

конкурентному середовищі, а у соціумі, для якого, власне, й існують;

  органи державної влади та управління не потребують перемоги над 

конкурентами і підвищення власної конкурентоспроможності, а потребують 

консолідованого інформаційно-аналітичного продукту для прийняття адекватних 

управлінських рішень для покращання життя громадян. 

Синонімія у мові науки є явищем небажаним і шкідливим, а у розглянутому 

випадку така синонімія додає плутанини ще й тим, що для ідентифікації спеціальності 

використовують терміни, які означають одночасно і процес – «конкурентна 

розвідка» – і результат – «консолідована інформація». 

Терміноутворення і терміновживання – не стихійні, а свідомі процеси, отже 

багатозначність у ідентифікації новоствореної спеціальності на догоду суспільним 

очікуванням щодо наближення вітчизняних професійних характеристик до 



закордонних або ж ідентифікація відповідно до комерційних потреб освітніх закладів 

є неприйнятною. 
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПРАКТИКА 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

На сьогоднішній день надзвичайно виріс обсяг інформації, якою обмінюються 

органи державного управління, а також і потік управлінських документів. Саме тому 

актуальною є проблема використання інформаційних систем організації захищеного 

електронного документообігу в державних структурах. Правовою базою вирішення 

цієї проблеми є закони про електронний цифровий підпис і електронні документи та 

електронний документообіг [1; 2].

Проте при впровадженні систем електронного документообігу існує група 

проблем, пов’язаних з відсутністю нормативно-методичної бази, необхідної для 

повноцінного використання електронних документів. Так, не встановлено порядок 
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визнання юридичної сили електронних документів державними органами і судами; 

відсутня офіційна методика роботи з електронними документами, що забезпечує 

визнання їх юридичної сили; відсутні методики експертизи цілісності електронних 

документів, передачі їх на архівне зберігання, знищення електронних документів, 

роботи з конфіденційними електронними документами, і так далі.

Детально проаналізувавши нормативно-методичне забезпечення і практику 

застосування електронних документів в органах державної влади і управління, дасть 

змогу визначити основні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Проблеми електронного документообігу в державному управлінні вивчали

І. Клименко, К. Линьов, І. Горбенко, В. Однопарієнко, О. Матвієнко, М. Цивін, 

Д. Дубов, С. Дубова та ін. Існуючий стан впровадження електронного документообігу 

з використанням електронного цифрового підпису в органах державної влади не 

відповідає вимогам до систем такого типу, гармонізованих з відповідними 

нормативно-технічними документами країн ЄС. Відсутність стандартів та форматів 

електронного документообігу, незадовільна скоординованість дій основних суб’єктів 

щодо впровадження електронних технологій гальмують розвиток такого процесу. 

Постає необхідність невідкладного удосконалення не тільки окремих елементів 

національної системи електронного документообігу та цифрового підпису, але й в 

цілому системи електронного урядування та розроблення єдиних вимог до таких 

систем.

Електронний документообіг – це високотехнологічний і прогресивний підхід 

до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування. Він забезпечується сукупністю технологій, які не тільки значно 

оптимізують, але й істотно змінюють роботу. Головною проблемою при 

впровадженні такої системи є її масштабність: система не може бути впроваджена «з 

нуля», оскільки стосується всіх основних сторін діяльності. Одночасове 

впровадження може викликати довгострову зупинку у діяльності органу влади, збої 

в роботі у підлеглих установ. Таким чином, перед розгортанням етапів впровадження 

системи електронного документообігу і діловодства необхідно виважено оцінити 

готовність всіх органів державної влади і місцевого самоврядування, яких 

це торкається, до якісно нових технологій.



Ефективність е-урядування визначається трьома складовими: можливістю 

органів влади надавати послуги в електронній формі, їх доступністю та готовністю 

громадян отримувати такі послуги. Для подальшого розвитку електронного 

урядування в Україні потрібна насамперед трансформація державного управління, 

усунення зайвої бюрократизації та спрощення управлінських процедур. Важливим є 

подальший розвиток нормативно-правової бази з урахуванням світових стандартів. А 

головне – відмова від традиційних технологій, перехід виключно на без паперові 

технології, принаймні в межах урядової взаємодії. Розбудова електронного 

урядування не є швидким процесом, але його позитивний ефект сприятиме 

наближенню України до європейських стандартів.

Таким чином можемо зробити висновок, що ефективність управління 

державних органів у сучасних умовах значною мірою залежить від вирішення завдань 

оперативного створення електронних документів, контролю за їх виконанням, від 

організації збереження, а також пошуку і використання. Електронний документообіг 

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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ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРМІНОГРАФІЇ АРХІВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В 

УКРАЇНІ

Упорядкована термінологія є однією з ознак динамічного розвитку науки, 

критерієм оцінки її стану. Питання розроблення, унормування та кодифікації понять і 

термінів завжди були актуальними як для окремих вчених, так і для наукових 

установ. Учені почали аналізувати та визначати роль базових термінів архівної справи 

та архівознавства, починаючи з ранніх етапів розвитку науки. Кожна назва поняття 

може бути вдалою, так і не зовсім, і остання може призупинити розвиток галузі в 

теоретичному чи термінологічному плані. Цим викликана необхідність 

упорядкування, унормування використовуваної термінології. 

Наявні лексикографічні видання, що вийшли останнім часом, хоча й 

вирізняються своєю ґрунтовністю, зосереджуються лише на окремих частинах 

терміносистеми, вони не охоплюють загальної картини сучасного розвитку архівної 

справи. Тому дана тема є актуальною для здійснення комплексного дослідження 

архівної термінології.

Питання кодифікації та нормалізації архівної термінології розглядали такі 

науковці: К. Новохатський, К. Селівестрова, І. Матяш, Г. Боряк, Л. Дубровіна, 

С. Зозуля.

Розробка та укладання термінологічних словників – один із основних засобів 

нормалізації професійної мови, коли впорядковується, критично та детально 

аналізується, чіткіше окреслюється понятійна система галузі. Упорядкування 

термінологічного апарату архівної галузі репрезентує короткий архівний український 

тлумачний словник «Архівістика: термінологічний словник» (1998), що наголошує на 

проблемі функціонування україномовної термінологічної лексики з архівної справи з 

початку незалежності України. Даний словник є коротким архівним українським 

термінологічним тлумачним нормативним словником [3, c. 165]. До словника 

включено терміни, що називають об’єкти й процеси архівної діяльності, зокрема види 

архівних установ та професій, носіїв документної інформації, обліково-пошукових 

документів, види робіт, а також поняття архівознавства, способи забезпечення 



збереженості документів тощо. Із суміжних галузей знань включено назви та окремі 

основні поняття низки спеціальних історичних дисциплін. Є групи термінів, загальні 

для архівознавства і бібліотекознавства, книгознавства, документознавства [1, c.3].

Науковою подією в сучасній архівній науці України є створення першої 

української енциклопедії з архівознавства. До Реєстру слів «УАЕ» увійшли терміни і 

поняття, що відповідають таким напрямам: архівознавство, архівне законодавство, 

історія та організація архівної справи, система архівних установ, персоналії видатних 

архівістів, архівна освіта, архівна періодика, документознавство та діловодство, 

спеціальні історичні дисципліни й суміжні з архівознавством галузі знань, громадські 

організації та об’єднання в галузі архівістики [4, c.8]. Також важливим здобутком 

українських вчених є словники суміжних галузей знань – документознавства, 

бібліотекознавства. Вони сприяють формуванню та тлумаченню основних понять, 

необхідних для використання й архівознавцями.

На разі можемо говорити про недостатню кількість термінологічних словників 

архівознавства в Україні та гостру потребу в опрацюванні термінології цієї галузі для 

міжнародного термінорозуміння. Потрібно активізувати проведення термінологічних 

досліджень, спрямованих на упорядкування, унормування та кодифікацію архівної 

лексики. Одним із практичних кроків на шляху до упорядкування термінології може 

бути розроблення проекту словника бібліотечних, архівних, музейних термінів та 

запозичених з інших галузей знань, які найчастіше використовуються.

Напрямами подальшого розвитку архівної термінології можна визначити такі: 

переосмислення змісту архівних термінів, спричинене розвитком нових галузей 

архівної науки; використанню термінів, що виникли з появою електронного 

документознавства; усунення запозичень термінів, що мають усталені українські 

відповідники; поповнення архівної термінології новими терміноодиницями, 

пов’язаними з науково-технічним та інформаційним розвитком, появою нових 

способів документування тощо [2, c.116].

Дослідження термінографічних видань доводить, що архівна термінологія є 

важливим напрямом теорії та практики названої наукової галузі. Важливими 

зрушеннями українського архівознавства є створення словника «Архівістика» та 

«Української архівної енциклопедії». Активному розвитку архівної термінології 

сприятиме: розроблення методичної бази термінотворення, здійснення систематичної 

роботи з укладання тлумачних, перекладних, вибіркових словників; підготовка нової 



навчальної літератури, що викличе інтерес до цієї галузі; співпраця з іноземними 

колегами шляхом залучення зарубіжних фахівців до укладання науково-довідкових, 

навчальних та інших видань, що сприятиме виникненню нових наукових ідей. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СФЕРИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, 

яка повинна швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства. 

Одним із важливих чинників реформування освіти виступає її інформатизація, 

яка з урахуванням світового досвіду, стає однією з актуальних наукових і практичних 

проблем [1, c. 1]. 

Інформаційні та комунікаційні технології на основі систем телекомунікації у 

всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ ст., що на найближчі десятиріччя 

будуть основними двигунами технічного прогресу. Інформатизація освіти є частиною 

цього глобального процесу. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких 

освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою 

підвищення рівня навчального процесу у навчальних закладах. Світова практика 

розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 



демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в 

умовах інформаційного суспільства. 

Сучасними світовими тенденціями інформатизації освіти є:

 створення єдиного освітнього простору;

 активне запровадження нових засобів та методів навчання, що 

орієнтовані на використання інформаційних технологій;

 синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;

 створення системи випереджаючої освіти;

 виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка 

інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів;

 формування системи безперервного навчання як універсальної форми діяльності, 

що спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього життя [2]. 

Головним важелем процесу інформатизації в Україні став Закон України «Про 

Національну програму інформатизації» від 04. 02. 1998, головною метою якої є 

створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, 

достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних 

технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави, зокрема створення 

загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки та освіти [3]. 

Згідно статті 3 даного закону Завданням законодавства про Національну 

програму інформатизації є створення правових, організаційних, науково-технічних, 

економічних, фінансових, методичних та гуманітарних засад регулювання процесу 

формування та виконання цієї Програми та окремих її завдань (проектів). 

Правове забезпечення інформатизації – це діяльність відповідних суб’єктів 

суспільних відносин щодо формування комплексу юридичних норм, правил 

поведінки, прав і обов’язків учасників у сфері інформатизації. 

Під впливом новітніх інформаційних технологій (високих інформаційних 

технологій) існує потреба суттєво удосконалювати чинну структуру державних 

органів, систему зв’язків між ними, упорядковувати потоки та обсяги інформації 

тощо. 

Таким чином, у державі був сформований механізм реалізації управління 

інформатизацією як галуззю суспільних відносин на рівні центрального органу 

державної виконавчої влади. Ним стало Державне агентство з питань електронного 



урядування, утворене 4 червня 2014 шляхом перейменування Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України. 

На це агентство покладені функції з реалізації державної політики у сфері 

інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства. 

Діяльність цього агентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

Це відомство має забезпечити силами підвідомчих організацій тендери на 

розробку типових проектів інформаційних систем державного управління. Воно 

також повинне координувати формування загальнодержавної комп’ютерної мережі 

країни як бази загальнодержавної системи збору й опрацювання інформації [4]. 

Таким чином, інформатизація освіти визнана одним із пріоритетних державних 

завдань, і повинна бути невід’ємною її складовою і здійснюватися згідно з єдиними 

державними нормативами, враховуючи при цьому особливості системи освіти. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ

Сучасне діловодство є важливою складовою управлінської діяльності будь-якої 

установи, підприємства та організації. Воно стало результатом розвитку і 

самовдосконалення складної комунікативної системи за певний історичний період 

починаючи з появи перших документів, побудови документних масивів, уніфікації та 

стандартизації до впровадження автоматизованих систем. Особливості розвитку 

сучасного українського діловодства полягають насамперед у переведенні його на

державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем обробки та друку 

документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій 

галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Процес удосконалення 

діловодства пов’язують з впровадженням новітніх інформаційних технологій. 

Досягнутий рівень використання новітніх інформаційних технологій у діловодстві дає 

можливість не лише робити гіпотетичні припущення про електронний офіс 

майбутнього, а й визначати реальні шляхи переходу від традиційного документообігу 

до автоматизованого.

Дана проблема є актуальною, про що свідчить значна кількість публікацій 

зарубіжних та вітчизняних науковців і дослідників. Серед них, Л.І. Скібицька, 

Л.В. Павлюк, Т.І. Киселева, Т.В. Кузнєцова, Г. Сельченкова, В. Рудюк, 

Л.Н. Варламова, О.В. Шпортько та багато інших. 

Нині на українському ринку презентовано кілька десятків програмних 

продуктів, призначених для автоматизації управління документами. Автоматизовані 

системи управління документами (АСУЦ) можна класифікувати так:

 системи автоматизації діловодства (САД);

 системи електронного документообігу (СЕД);

 корпоративні системи управління документами (КСУД).

Автоматизація діловодства розпочалася ще з середини 1960-х років, коли

розроблялись і впроваджувались організаційні автоматизовані системи управління 



але оскільки вони автоматизували лише окремі операції у діловодстві й працювали 

паралельно існуючій ручній системі, традиційний документообіг тільки 

ускладнювався й збільшувався. Виникнення на початку 1980-х років сучасних типів 

ЕОМ визначило новий етап у розвитку автоматизації діловодства, що пов’язано зі 

створенням інтегрованих діалогових автоматизованих систем ДЗУ, які обумовили 

перехід від локальної автоматизації окремих діловодних операцій до автоматизації 

всього комплексу операцій з опрацювання управлінських документів: реєстрації 

(обліку) документів, довідкової, контрольної й пошукової роботи, збереження 

відповідної інформації в процесі створення документів та ін. 

Сучасний ринок систем автоматизації діловодства й ЕД відрізняється 

диверсифікацією комп’ютерних програм. Найпоширенішими з них є: «ДокПроф», 

«InterDoc», «eDocLib 2.0», «Діло», «Атлас ДОК», «ЄВФРАТ- Документообіг» та ін. 

Усі програми спрямовано на оптимізацію документообігу в сучасних службах 

діловодства. 

Прикладом розповсюдженої системи електронного документообігу є система 

«InterDoc», що є автоматичною комп’ютерною технологією реєстрації й моніторингу 

вхідних і вихідних документів, яка здійснює: забезпечення електронного обліку 

виконавчої діяльності й  документообігу; виконання статистичного оброблення 

накопичуваної інформації;  підтримку технології клієнт–сервер у середовищі 

Microsoft Windows; розподілення доступу користувачів з правами адміністрування;

підтримання одночасної роботи не менш ніж 500 користувачів; розширений пошук 

інформації; інтеграцію з телефоном, Інтернет та електронною поштою; гнучку 

систему генерації статистичної й звітної документації; систему архівування, 

відновлювання й резервного копіювання. Структура бази вхідних документів дає 

можливість проводити розпис документів виконавцями різних підрозділів, проводити 

контроль за станом виконання документів. Убудований редактор звітів InterReport дає 

можливість створювати й підключати будь-які звіти без перекомпіляції програмного 

забезпечення. У системі є можливість архівації даних під час роботи користувачів, а 

також створення шаблонів прав для швидкого застосування привілеїв до нового 

користувача програми. Програмне забезпечення оснащено інструментарієм для 

відтворення даних у разі проблем з операційними системами або переривання 

енергопостачання комп’ютерів. Програмне забезпечення має український інтерфейс, 



зрозумілий для користувачів, і забезпечує сеансність роботи й багаторівневість 

доступу користувачів до інформації й системи взагалі. 

Таким чином, розглянувши використання комп’ютерних технологій при 

організації документообігу можна зробити висновок, що сучасні системи 

електронного документообігу успішно вирішують задачі автоматизації діловодства. 

При цьому вони включають не просто додатки, призначені для перекладу паперових 

документів в електронний вигляд, а є повноцінним інструментом управління.
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УНІФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНИЙ СТАН

Cтaндaртизaцiя тa унiфiкaцiя є iнcтрумeнтaми зaбeзпeчeння якocтi прoдукцiї, 

рoбiт i пocлуг – вaжливoгo acпeкту бaгaтoгрaннoї упрaвлiнcькoї дiяльнocтi. 

Cтaндaртизaцiя i унiфiкaцiя oргaнiзoвуютьcя cьoгoднi як пoлiпшeння рiвня oргaнiзaцiї 

тa eфeктивнocтi упрaвлiнcькoї прaцi. 

У дaний час питання унiфiкaцiї тa cтaндaртизaцiї документа є дуже актуальним: 

рoзрoбляєтьcя зaкoнoдaвчa бaзa, нoрмaтивнi дoкумeнти, твoрцi якиx прaгнуть якoмoгa 

бiльш чiткo вiдoбрaзити принципи рoбoти з дoкумeнтaми, oбрaвши coбi зa мeту 

вирoбити звiд єдиниx прaвил дoкумeнтувaння дiяльнocтi тiєї чи iншoї уcтaнoви. 



Aктуaльнicть зaпрoвaджeння єврoпeйcькиx cтaндaртiв у cиcтeму укрaїнcькoї 

мoдeлi рoбoти з дoкумeнтaми (упрaвлiння дoкумeнтaцiєю) прoдиктoвaнa 

нeoбxiднicтю мiжнaрoднoї унiфiкaцiї тa cтaндaртизaцiї iнoфoрмaцiйниx прoцeciв. 

В ocнoву упрaвлiнcькoї дiяльнocтi будь-якoї oргaнiзaцiї пoклaдeнo прoцecи 

oтримaння iнфoрмaцiї, її oбрoбки, прийняття рiшeння, дoвeдeння йoгo дo вiдoмa 

викoнaвцiв, здiйcнeння кoнтрoлю, викoнaння тa пiдбиття пiдcумкiв. Ocoбливo вeликe 

знaчeння мaє дoкумeнтaцiйнe зaбeзпeчeння упрaвлiння у здiйcнeннi дiєвoгo кoнтрoлю 

зa викoнaнням упрaвлiнcькиx рiшeнь. Пeрeвiркa ж викoнaння є гoлoвнoю лaнкoю в 

oргaнiзaцiйнiй рoбoтi будь-якoї уcтaнoви. Кoли пeрeд дeржaвoю тa cуcпiльcтвoм 

пocтaлo бaгaтo нoвиx зaвдaнь i знaчнo зрic oбcяг iнфoрмaцiї, cтaли бiльш жoрcткими i 

вимoги дo якocтi дoкумeнтiв, тeрмiнiв їx викoнaння тa дoвeдeння дo викoнaвцiв. 

Прoтe cлiд зaувaжити, щo нaрaзi в Укрaїнi пoмiтнa вiдcутнicть чiткoї, кoнcтруктивнoї 

i зрoзумiлoї пoлiтики щoдo дoкумeнтaцiї тa дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

упрaвлiння. 

Унiфiкaцiя – цe вcтaнoвлeння єдинoгo кoмплeкcу видiв i рiзнoвидiв дoкумeнтiв 

для aнaлoгiчниx упрaвлiнcькиx cитуaцiй, єдиниx фoрм тa прaвил cклaдaння i 

oфoрмлeння. Cтaндaртизaцiя – цe фoрмa юридичнoгo зaкрiплeння прoвeдeнoї 

унiфiкaцiї. Унiфiкaцiя дoкумeнтiв прoвoдитьcя з мeтoю cкoрoчeння зacтocoвувaниx 

дoкумeнтiв, типiзaцiї їx фoрм, знижeння трудoмicткocтi їx oбрoбки, дocягнeння 

iнфoрмaцiйнoї cумicнocтi рiзниx cиcтeм дoкумeнтaцiї нa ocнoвi cпiльниx функцiй 

кeрувaння, бiльш eфeктивнoгo викoриcтaння oбчиcлювaльнoї тexнiки. 

Гoлoвнoю мeтoю унiфiкaцiї тa cтaндaртизaцiї дoкумeнтiв є cтвoрeння 

унiфiкoвaнoї cиcтeми дoкумeнтiв, щo мoжe дaти виcoкий eкoнoмiчний eфeкт. Цe 

виявляєтьcя зa рaxунoк знижeння витрaт чacу нa cклaдaння тeкcтiв cлужбoвиx 

дoкумeнтiв, oфoрмлeння їx, вигoтoвлeння блaнкiв дoкумeнтiв, a тaкoж пiдвищeння 

якocтi тexнoлoгiчниx прoцeciв рoбoти з дoкумeнтaми, ocoбливo пiд чac кoриcтувaння 

ними з мeтoю oтримaння нeoбxiднoї iнфoрмaцiї. З iншoгo бoку, впрoвaджeння 

унiфiкaцiї тa cтaндaртизaцiї дoкумeнтiв cприяє пiдвищeнню iнфoрмaцiйнoї культури 

cтвoрювaчiв дoкумeнтiв, мoжe iнiцiювaти бiльш твoрчу oргaнiзaцiю функцioнувaння в 

уcтaнoвi дoкумeнтiв вcix клaciв упрaвлiнcькoї дoкумeнтaцiї у тoму чиcлi з пoзицiй 

iнфoрмaцiйнoгo мeнeджмeнту. 



Унiфiкaцiя дoкумeнтiв включaє їx cтaндaртизaцiю, змeншeння кiлькocтi видiв 

тa рiзнoвидiв, вcтaнoвлeння пeвнoгo кoлa cлужбoвиx дoкумeнтiв зa дoпoмoгoю якиx 

здiйcнюєтьcя упрaвлiнcькa дiяльнicть, виявлeння зaйвиx дoкумeнтiв тoщo. Зa 

дoпoмoгoю унiфiкaцiї впoрядкoвуєтьcя прoцec cтвoрeння дoкумeнтiв, cкoрoчуєтьcя їx 

oбcяг, пiдвищуєтьcя культурa дoкумeнтувaння. 

Рoзумiння cучacнoгo cтaну унiфiкaцiї тa cтaндaртизaцiї дoкумeнтiв в Укрaїнi, 

cтвoрeння фoрм тa мoжливocтeй впрoвaджeння iннoвaцiй мaє cпирaтиcя нa нaукoвий 

aнaлiз рoзвитку цiєї cфeри у пoпeрeднiй icтoричний пeрioд. 

Пeрcпeктивними зaлишaютьcя унiфiкaцiя тa cтaндaртизaцiя нe тiльки 

дiлoвoднoї тeрмiнoлoгiї, a й тexнoлoгiї дiлoвoдcтвa, щo є трaдицiйним нaпрямкoм 

упрaвлiнcькoгo дoкумeнтoзнaвcтвa. Зaлишaютьcя aктуaльними питaння щoдo 

нaукoвoгo oпрaцювaння визнaчeнь пoнять, пoв’язaниx з eлeктрoнним 

дoкумeнтocтвoрeнням тa дoкумeнтooбiгoм, змicт зaкoнiв Укрaїни «Прo eлeктрoннi 

дoкумeнти тa eлeктрoнний дoкумeнтooбiг», «Прo eлeктрoнний цифрoвий пiдпиc», 

«Прo зaxиcт iнфoрмaцiї в aвтoмaтизoвaниx cиcтeмax». Прoблeми фoрмувaння 

тeрмiнoлoгiї cучacнoгo дoкумeнтoзнaвcтвa, зoкрeмa упрaвлiнcькoгo, тaкoж 

бeзпoceрeдньo пoв’язaнi з пoняттями дoкумeнтниx пoтoкiв тa мacивiв. Дoкумeнтнi 

пoтoки тa мacиви – цe cклaднi явищa i визнaчити їxню cутнicть бeзпoceрeдньo, тoбтo 

шляxoм прaктичнoгo oбcтeжeння, дужe вaжкo. Нaйрaцioнaльнiший шляx вивчeння 

cклaдниx явищ – пocлiдoвний рoздiл їx нa eлeмeнти, вcтaнoвлeння зв'язкiв мiж ними 

тa функцiй кoжнoгo елемента. Тaкoж маємо кoнcтaтувaти нeoбxiднicть aктивнiшoгo 

прoвeдeння кoмплeкcниx тeрмiнoлoгiчниx дocлiджeнь, cпрямoвaниx нa 

упoрядкувaння, унiфiкaцiю тa cтaндaртизaцiю cпeцiaльнoї лeкcики, у т. ч. i тiєї, якa 

пeрeдaє ocoбливocтi eлeктрoннoгo дoкумeнтoзнaвcтвa. Пeршoчeргoвим зaвдaнням для 

дoкумeнтoзнaвcтвa зaлишaєтьcя cтвoрeння тeрмiнoлoгiчниx cлoвникiв рiзнoгo типу 

(cлoвники-дoвiдники, cлoвники тeзaуруcи, пeрeклaднi cлoвники, cлoвники 

рeкoмeндoвaниx тeрмiнiв, cлoвники cпoлучувaнocтi тoщo). Кoжeн тaкий 

лeкcикoгрaфiчний прoдукт рeпрeзeнтувaтимe гaлузeву тeрмiнocиcтeму дiлoвoдcтвa, 

дeмoнcтрувaтимe рiвeнь рoзвитку диcциплiни, пoрoджувaтимe вiдпoвiднi рeфлeкciї у 

нaукoвiй cфeрi тa прaктицi. Ocмиcлeння якicниx, cутнicниx oзнaчeнь i визнaчeнь 

icнуючиx тeрмiнiв у дoкумeнтoзнaвcтвi, їx унiфiкaцiя тa cтaндaртизaцiя 



пiдтримувaтимуть тривaлicть тeрмiнoлoгiчниx cтудiй, зумoвлювaтимуть їx cтaлу 

aктуaлiзaцiю. 
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН У 

СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

З появою всесвітньої мережі Інтернет виник новий тип суспільних відносин –

Інтернет-відносини, тобто такі суспільні взаємини у віртуальному просторі, учасники 

яких виступають як носії суб’єктивних прав і обов’язків. 

Завдяки удосконаленню комп’ютерних систем з’являються нові можливості 

для вчинення невідомих раніше правопорушень, а також традиційних злочинів 

новими засобами. [1]. 

Це призвело до появи такого феномену, як «комп’ютерна злочинність» (або 

«кіберзлочинність» від англ. cyber crime), тобто такого виду злочинів, пов’язаних із 

незаконним використанням сучасних інформаційних технологій і засобів 

комп’ютерної техніки, в основі яких можуть бути політичні, хуліганські, корисливі й 

інші мотиви [2]. 



Специфіка злочинності в мережі Інтернет полягає у відносній комфортності 

готування до злочинів, доступності, широкій географії скоєння злочинів, віддаленості 

об’єкта злочинних посягань та складності виявлення, фіксації і вилучення 

кримінально-значущої інформації. 

Безпосередньо на комп’ютерні системи спрямовані дії так званих «кракерів», 

які, на відміну від «хакерів», є менш кваліфікованими фахівцями інформаційних 

систем, проте своїми вчинками – зміною текстів чи зображень в Інтернет-системах –

завдають значної шкоди. Але найнебезпечнішими злочинцями у кіберпросторі є 

професіонали, які використовують свої знання для промислового шпигунства, 

політичних цілей, тероризму. Своїми діями вони здатні посіяти фінансову паніку, 

вивести з орбіти супутник, змінити важливу інформацію на особливо небезпечних 

об’єктах, діяльність яких значною мірою залежить від надійного зберігання, аналізу 

та передачі інформації [2]. 

Організація успішної боротьби з комп’ютерною злочинністю на магістралях 

глобальної мережі вимагає, перш за все, розбудови відповідної законодавчої бази, 

постійного аналізу криміногенної ситуації, кримінологічного дослідження проблеми, 

відповідної підготовки спеціальних правоохоронних підрозділів. 

Перші закони стосовно комп’ютерних злочинів прийняті у 70–80 роки майже 

усіма індустріально розвинутими країнами. В Україні інформаційна безпека 

закріплена в статті 17 Конституції України, поряд із суверенітетом, територіальною 

цілісністю та економічною безпекою, є найважливішою функцією держави і 

досягається шляхом розробки та впровадження сучасних безпечних інформаційних 

технологій, побудовою функціонально повної національної інформаційної 

інфраструктури, формуванням і розвитком інформаційних відносин тощо [3]. 

У Кримінальному Кодексі комп’ютерним правопорушенням присвячено розділ 

XVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж». 

Наприклад, за порушення правил експлуатації ЕОМ, комп’ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

оброблюється (ст. 363 КК), кримінальна відповідальність настає, якщо цими діями 

заподіяно значну шкоду особою, яка відповідає за їх експлуатацію, за умови, що це 

спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп’ютерної інформації, засобів 

їх захисту, або незаконне копіювання комп’ютерної інформації, чи істотне порушення 

роботи таких машин, їх систем чи комп’ютерних мереж. Об’єктом злочину 



зазначених правопорушень виступають інформаційні відносини у суспільстві, що 

охороняються законом, а предметом – електронно-обчислювальні машини 

(комп’ютери), системи та комп’ютерні мережі, а також комп’ютерна інформація, що

обробляється за їх допомогою [4]. 

З урахуванням входження України до Європейської спільноти, необхідності 

міжнародного співробітництво щодо переслідування комп’ютерних злочинів настала 

нагальне потреба реформування чинного законодавства згідно з Європейською 

угодою щодо комп’ютерних правопорушень, в якій досить чітко визначені види 

комп’ютерної злочинності та шляхи взаємодії урядів щодо регулювання 

міждержавного розшуку та боротьби з комп’ютерними правопорушеннями. 

Усвідомлюючи глибокі зміни, спричинені переходом на цифрові технології, 

конвергенцією і глобалізацією комп’ютерних мереж, яка продовжується та при 

необхідності спільної кримінальної політики, спрямованої на захист європейського 

суспільства від кіберзлочинності Рада Європи підписала Конвенцію про 

кіберзлочинність. В преамбулі даного документа вказано, що Конвенція є необхідною 

для зупинення дій, спрямованих проти конфіденційності, цілісності і доступності 

комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних даних, а також зловживання такими 

системами, мережами і даними, шляхом встановлення кримінальної відповідальності 

за таку поведінку, надання повноважень, достатніх для ефективної боротьби з такими 

кримінальними правопорушеннями шляхом сприяння їхньому виявленню, 

розслідуванню та переслідуванню, як на внутрішньодержавному, так і на 

міжнародному рівнях, і укладення домовленостей щодо швидкого і надійного 

міжнародного співробітництва [5]. 
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