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СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ» 

УДК 339.137 

Дем’янович М.М., Пелех О.Б. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Управління конкурентоспроможністю продукції являє собою сукупність заходів, які здійснюються в 

процесі розробки, проектування, виробництва, просування, реалізації та післяпродажного обслуговування 

продукції з метою створення її привабливості для кінцевого споживача та передбачає збалансований вплив 

на економічні показники діяльності підприємства виходячи з його прибутку[1]. 

Управління конкурентоспроможністюпродукції поділяється на два рівні: стратегічний та 

оперативний [3]. На рівні планування стратегічного управління конкурентоспроможністю продукції 

прогнозується вплив створених конкурентних переваг підприємства на формування конкурентних переваг 

продукції, здійснюється планування заходів з сертифікації, заходів з відзнаки якості продукції як такі, що 

сприяють підвищенню якості на тривалий термін.Оперативнеуправління конкурентоспроможністю 

продукції складається зчотирьох рівнів управління: - управління якістю; - управління асортиментом; - 

управління собівартістю та ціною; - управління збутом. 

Управління конкурентоспроможністю продукції хлібопекарської галузі здійснюється виходячи із її 

особливостей: обмежений термін зберігання товарів, що не дає змоги створювати товарні запаси продукції і 

призводить до зменшення обсягів реалізації внаслідок погіршення якості; для хліба, як продукту першої 

необхідності, властива близька до нуля еластичність попиту;наявність високого рівня конкуренції у галузі; 

держава має значний вплив на формування цін хлібобулочних виробів. 

В Україні вироби булочні виробляють відповідно до вимог ДСТУ за рецептурами та технологічними 

інструкціями, затвердженими в установленому порядку з дотриманням санітарних правил, затверджених 

МОЗ СРСР від 2 жовтня 1969 року [5]. 

Крім того така діяльність регулюється системою HACCP (HazardAnalysisandCriticalControlPoint), що 

схвалена в усьому світі, Комісією харчового кодексу (Комісія ООН — CodexAlimentarius) та Європейським 

Союзом, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції [6]. 

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління безпечністю харчової продукції 

за принципами НАССР задекларовані ДСТУ[2]. 

Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», особи, які займаються 

виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосовувати системи НАССР та/або інші 

системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів [7]. 

Впровадити систему НАССР не можуть навіть великі підприємства через відсутність засобів, а торгові 

мережі, що функціонують за європейським зразком, зробили заяву, що не будуть брати продукцію у 

підприємств, що не сертифіковані за міжнародними стандартами системи НАССР[10]. 

Падіння обсягів виробництва хліба відбулося внаслідок зниження купівельної спроможності і 

значного збільшення випікання хліба невеликими пекарнями, частка яких за різними даними коливається в 

межах 30-35 % [9]. 

Враховуючи, що в усіх регіонах попит на хлібобулочні вироби задовольняється, можна зробити 

припущення, що лише невелика частина всього хліба виробляється промисловими хлібозаводами, тоді як 

інша частка –міні-пекарнями, які залишаються поза статистичною звітністю і, при цьому, втрачає через 

недоотримання податків. 

Динаміка останніх років показує тенденцію до зниження виробництва хліба на 1-1,5% в рік, що перш 

за все обумовлено економічною необґрунтованістю цін на хліб, що регулюються державою[8]. 

Однією з проблем хлібопекарської галузі в Україні є те, що більшість хлібозаводів мають потребу в 

проведенні реконструкції, заміні устаткування на більш сучасне, енергозберігаюче, що в свою чергу дасть 

можливість зменшити собівартість продукції та бути конкурентоспроможними на ринку хліба. 

Як стверджують керівники хлібопекарських підприємств, ефективність ярусної німецької печі МІВЕ 

у кілька разів вища, ніж вітчизняної, тому сьогодні за співвідношенням ціна/якість найприйнятнішим 

(оптимальним) варіантом можна вважати [4] хлібопекарські печі словенського виробництва; тістоподільні 

машини німецького або словенського виробництва; машини тістомісильні російського або німецького 

виробництва; формувальні машини італійського або чеського виробництва; автомати для виробництва 

дрібних булочних виробів (масою 30–80 грамів) російського виробництва; пакувальне устаткування 

чеського та словацького виробництва. 
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З огляду на вищесказане, можна підсумувати, що хлібопекарська галузь в Україні користується і буде 

користуватися попитом, є конкурентоспроможною. І для підсилення конкурентоспроможності її у 

майбутньому, на нашу думку, необхідно, щоб сама продукція і процес її виготовлення відповідав 

стандартам системи НАССР. 
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УДК 65.01:338.45 

Дем’янчук А.О., Князевич А.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Умови діяльності сучасних підприємств характеризуються підвищенням нестабільності зовнішнього 

середовища, ускладнення внутрішніх бізнес-процесів, що зумовлює імовірнісний характер подій, що 

відбуваються, і сприяє виникненню значної кількості ризиків у діяльності підприємства.  

Стратегічні рішення є різновидом управлінських рішень і пов’язані з рішеннями, що мають значення 

для підприємства у цілому: його позиції по відношенню до конкурентів, споживачів, товарів, ринків, 

макросередовища тощо. Стратегічні рішення визначають загальний напрямок розвитку підприємства і його 

життєздатності в умовах подій, що прогнозуються, несподіваних подій та зовсім невідомих в даний час, які 

можуть відбуватися у його оточенні. 

Стратегічні рішення – це результат вибору суб’єктом управління варіанту дій, спрямованих на 

вирішення визначених стратегічних завдань підприємства в існуючій чи прогнозованій на майбутнє 

ситуації [1, с. 185]. 

Прийняття стратегічних рішень являє собою усвідомлений творчий процес вибору однієї або 

декількох альтернатив з наявних або потенційно можливий варіант дій, спрямованих на досягнення 

поставлених стратегічних цілей підприємства. Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та 

ризику здійснюється з урахуванням базових концепцій та принципів теорії прийняття рішень.  

Базовими концепціями теорії прийняття рішень є концепція системи; концепція раціональності; 

концепція найкращої альтернативи [5, с. 256]. 

Процес прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику повинен містити 

послідовне виконання чітко визначених етапів. 

1 етап. Діагностика проблем. На цьому етапі виявляються проблеми, що мають або можуть мати 

місце у розробці або реалізації стратегій підприємства, ідентифікуються ризики, з якими підприємство може 

стикнутися при здійсненні своєї діяльності. Після цього виявлені проблеми ранжуються за критеріями 

невідкладності вирішення (терміновості), значущості для підприємства та тенденцій розвитку. 

2 етап. Формування стратегічних рішень, яке полягає у постановці завдання, формулюванні критеріїв, 

обмежень рішень і розробці їх альтернативних варіантів. Під час постановки завдання керівникам 

підприємств слід чітко визначити мету (цілі), яку вони прагнуть досягнути в результаті вирішення виявленої 

проблеми. Після формулювання мети слід сформулювати ряд обмежень, які існують на підприємстві і 

обмежують можливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризику, а також критерії, за якими буде 

оцінюватися ступінь досягнення мети і вирішення виявлених проблем [4, с. 105]. 

http://eztuir.ztu.edu.ua/1819/1/46.pdf
http://uk.wikipedia.org/
http://glavcom.ua/articles/4357.html
http://www.vsisumy.com/agro2012
http://ukrhlibprom.org.ua/ua/publikaciii/interv_y_oleksandra_
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Найбільш важливим елементом формування рішення є розробка альтернативних варіантів: чим 

більше варіантів рішення керівники візьмуть до уваги, тим більша ймовірність того, що до їхнього складу 

увійде оптимальний з точки зору рівня ризику, який у ньому міститься, варіант.  

3 етап. Підготовка стратегічних рішень. Саме до цього етапу інтегрується процес ризик-менеджмент, 

який включає в себе аналіз (ідентифікацію) ризиків у розроблених стратегічних альтернативах, оцінку рівня 

ризику в альтернативах, а також прийняття заходів щодо зменшення рівня ризику або послаблення його 

можливого негативного впливу. 

Основні методи прийняття стратегічних рішень в ситуації ризику можна поділити на кількісні 

(математичні, статистичні, метод побудови кривої ризику, метод статистичного розподілу збитків, аналіз 

доцільності витрат) та якісні (метод експертних оцінок, метод побудови «дерева рішень» та «дерева подій» 

та інші). 

Після того, як виявлено ризики в розроблених альтернативах і визначено їх рівень у кількісному і 

якісному вираженні, обирається найкраще для даних умов рішення. В умовах ризику рішення звичайно 

приймається на основі критерію максимуму очікуваного середнього ризику. Обране рішення відповідним 

чином оформлюється (наказ, розпорядження, вказівка). 

4 етап. Реалізація стратегічних рішень. На цьому етапі рішення доводяться до виконавців, 

організується його виконання, здійснюється поточний контроль за ходом реалізації, після виконання якого 

оцінюється ступінь вирішення проблеми. Якщо проблема не вирішена, слід повернутися до першого етапу. 

Отже, процес прийняття стратегічних рішень підприємства в умовах ризику та невизначеності є 

циклічним, і повинен мати безперервний характер. Своєчасне виявлення проблем і прийняття відповідних 

стратегічних рішень, що містять придатний для конкретного підприємства рівень ризику, дозволить 

уникнути значних негативних наслідків у майбутньому. Прийняття стратегічних рішень являє собою 

усвідомлений творчий процес вибору однієї або декількох альтернативних з наявних або потенційно 

можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставлених стратегічних цілей підприємства. 
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УДК 368 (477) 

Дендебера К.О., Машта Н.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ 

Кожна компанія працює в умовах жорсткої конкуренції, серед яких не є винятком і страхові компанії. 

Тому для ефективного функціонування і зайняття лідируючих позицій на ринку необхідною є своєчасна 

оцінка рівня конкурентоспроможності страхової компанії. 

На сьогодні для оцінки конкурентоспроможності компаній підприємств використовується чимало 

методів, основними з них є метод, заснований на теорії мультиплікаторів, метод інтегрального показника, 

матричний метод (БКГ), метод порівняльних переваг (матриця Портера), метод якості товару, бальна оцінка 

конкурентоспроможності, SWOT – аналіз тощо [2]. 

Метою дослідження є адаптація інтегральної системи оцінювання конкурентоспроможності товарів, 

що запропонована Анфаловим А.А. [1], до використання у страховому бізнесі. 

Даний підхід до оцінювання конкурентоспроможності зумовлює необхідність врахування всіх 

найбільш важливих показників, які її характеризують. При виборі номенклатури цих показників керувалися 

думками спеціалістів страхового бізнесу, маркетологів, науковими публікаціями. На нашу думку, найбільш 

значимими показниками конкурентоспроможності страхових компаній є критерії, наведені на рис.1. 
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Номенклатура показників конкурентоспроможності страхової компанії 

 
Економічні критерії  

 Ціни на послуги 

Фінансовий стан 

Якісні критерії  

 Якість обслуговування 

Зручність розташування офісів 

Тарифні ставки 

Асортиментні критерії  

 Широта асортименту послуг 

Диференціація страхових груп 

Критерії престижності  

 Довіра населення 

Рівень надійності 

Своєчасність виплат 

Рівень розвитку регіональної мережі 

Ефективність рекламної діяльності 

 

 
Рис 1. Номенклатура показників конкурентоспроможності страхової компанії 

Для визначення усіх критеріїв пропонується використовувати 4-бальну систему оцінки: бал "4" 

означає, що значення показника конкретного підприємства є найкраще у даній сукупності, тобто оцінка 

"відмінно"; бал "3" означає, що значення показника є високим, тому оцінка "добре"; бал "2" показує, що 

значення показника є низьке, але не найгірше, тобто оцінка "задовільно"; якщо підприємство отримує бал 

"1", то це означає, що один із показників конкурентоспроможності є дуже низьким, тому оцінка 

"незадовільно". 

Зведені результати визначення дійсних значень вимірюваних показників досліджуваних страхових 

компаній заносяться у таблицю. 

Наступним етапом визначення конкурентоспроможності страхових компаній за даним методом є 

встановлення коефіцієнтів вагомості (тобто показників, що характеризують ступінь значимості окремого 

показника у загальній сумі) із застосуванням методу групового опитування експертів. Нами встановлено 

такі коефіцієнти вагомості: якісні критерії – 0,2, критерії престижності – 0,4, асортиментні критерії – 0,1, 

економічні критерії – 0,3. 

Розрахунок інтегрального індексу конкурентоспроможності здійснюється у кілька етапів: 1) 

розрахунок групового індексу за якісними показниками (Ія); 2) розрахунок групового індексу за критеріями 

престижності (Іп); 3) розрахунок індексу конкурентоспроможності за асортиментними характеристиками 

(Іа); 4) розрахунок індексу за економічними показниками (Іц); 5) розрахунок інтегрального індексу 

конкурентоспроможності(ІК) компаній конкурентів відносно базового: 

ее

ааппяя

КІ

КІКІКІ
ІК






  (1)

 

де Кя, Кп, Ка, Ке – коефіцієнти вагомості показників якості, критеріїв престижності, асортиментних 

характеристик та економічних показників відповідно. 

За результатами розрахунків інтегральних індексів конкурентоспроможності можна визначити, яка з 

компаній має найкращу конкурентну позицію (індекс конкурентоспроможності буде найвищим). 

Таким чином, адаптована нами методика інтегральної оцінки конкурентоспроможності, поряд з 

іншими існуючими методиками, дозволяє більш повно оцінювати конкурентоспроможність підприємств та 

враховує специфіку діяльності саме страхових компаній.  
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УДК 658.115.31 

Єфімчук А.І. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ДЛЯ ПОТРЕБ 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

З кожним роком ціни на природний газ зростають. Це зумовлено економічними, політичними та 

природними чинниками. Ріст цін на газ викликає появу додаткових витрат для населення, суб’єктів 

господарювання та держави в цілому. 

На сьогодні вже у багатьох розвинених країнах світу з’явилась тенденція до скорочення обсягів 

використання традиційних покупних енергоносіїв. Цьому є кілька причин: це дає змогу економити та 

дозволяє вкладати гроші в наукомісткі сфери енергетики; це позитивно впливає на екологію, адже не 

руйнується надра Землі. 

Біомаса як паливо впевнено посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва та споживання 

енергії. Її частка у загальному постачанні первинної енергії сягає 10%. В секторі виробництва теплової 

енергії біомаса також знаходиться на четвертому місці після вугілля, природного газу та нафти [2]. 

На сьогодні ринок біомаси як палива в Україні є нерозвиненим. Відсутні профільні компанії, основна 

діяльність яких полягала би в організації постачання біомаси на енергетичні об’єкти (котельні, біогазові 

установки). У результаті цього власники котелень на біомасі вимушені самостійно вирішувати питання 

забезпечення установки паливом. Відсутня практика довгострокових контрактів на постачання біомаси. Як 

наслідок, ціни на біомасу часто формуються стихійно і є нестабільними, що призводить до можливих 

перекосів в ціноутворенні [1, с.17]. 

Проте Україна має великий потенціал для виробництва біомаси, доступної для енергетичного 

використання. Економічно доцільний потенціал біомаси оцінюється у 27 млн. т у.п./рік. Основними 

складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва та енергетичні культури. Шляхом 

залучення цього потенціалу до виробництва енергії може задовольнити близько 13% потреби України в 

первинній енергії [5]. 

Три складові для розвитку біомаси: переобладнання опалювальної техніки на таку, яка працює на 

твердому паливі; технологія вирощування та заготівлі біомаси; земля, на якій доцільно вирощувати біомасу, 

зокрема енергетичні культури. 

Так, в Україні вітрової та водної ерозії зазнало понад 14,9 млн. га сільськогосподарських земель 

(35,2% їх загальної площі) [3]. Саме на таких землях можна вирощувати енергетичні культури, які є 

невибагливими до ґрунтів. Вони можуть рости на пагорбах та непродуктивних землях, що потребують 

рекультивації. Проте найкраще підходять землі з хорошим водопостачанням чи високим рівнем підземних 

вод. 

Аналізуючи вартість використання природного газу і біомаси (на прикладі енергетичної верби) були 

проведені наступні розрахунки: 

Ціна 1 тис. м
3
 природного газу для комунального підприємства (включаючи транспортування та ін. 

платежі) складає 3366,43 грн. (станом на 01.01.2014 р.). 1 м
3
 газу дає теплової енергії у кількості 35 МДж. 

Вартість 1 м
3 
газу: 

3366,43/1000=3,37 (грн.).       (1) 

Мінімальна теплота згорання сухої енергетичної верби складає 18,5 МДж/кг [4]. Це в 2 рази менше за 

газ. З 1 га території можна збирати 22 т сухої енергетичної верби кожного циклу [6]. 

Середня вартість оренди землі сільськогосподарського призначення в Рівненській області складає 550 

грн./га. Важливо зазначити, що верба росте 3 роки, тому орендна плата потроїться. 

Було досліджено, що на посів 1 га енергетичної верби витрати складають 19485 грн. [6]. Тоді вартість 

2 кг верби (відповідно до теплоти згорання) складе: 

(19485+550*3)/22/1000*2=1,92 (грн./кг).   (2) 

Як видно з розрахунків собівартість енергетичної верби в 1,75 разів нижча.
 

Отже, з вищесказаного можна зробити висновки, що біомаса є економічно вигідним замінником 

викопних видів палива. В регіональному масштабі Північ України має всі передумови для її вирощування, а 

головне наявні землі, які ніяким чином не використовуються, але є придатними для вирощування 

енергетичної верби. Тому створення підприємств, які б займалися її вирощуванням і переробкою, має 

великий потенціал. 
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УДК 339.372.8:65.014.1 

Забейда К. О., Димченко Н. С. 

АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ 

Сьогодні більшість вітчизняних та закордонних підприємств намагаються подолати наслідки 

кризових явищ, які носять глобальний характер. На таких підприємствах можуть застосовувати широкий 

спектр методів забезпечення економічної стабільності підприємства — від поодиноких стабілізаційних 

заходів до комплексних стратегічних програм.  

Оскільки забезпечення економічної стабільності підприємств є багаторівневим та складним процесом, 

а існуючі антикризові стратегії бувають доволі різноманітними,існує необхідність їх аналізу та 

узагальнення. 

Теоретико-методичні основи формування та реалізації антикризових стратегій розкрито у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як В.О.Василенко [2], С.В.Ковальчук [3], Є.М. Коротков [1], Л.О. 

Лігоненко [4], О.М.Скібіцький [9], З.Є. Шершньова [12] та ін. Але, власне питання вибору антикризових 

стратегій набуло популяризації лише останнім часом, що було зумовлене негативними економічними 

подіями світового масштабу.  

Подолання кризового стану й підвищення ефективності виробництва можливо завдяки розробці та 

реалізації антикризових стратегій - комплексу дій, які оптимізують діяльність підприємства в умовах спаду, 

стійкого зниження основних фінансових показників діяльності корпорації і загрози для банкрутства [2].  

У науковій економічній літературі запропоновано багато різних думок щодо різновидів стратегій 

антикризової діяльності. Так, колектив авторів під керівництвом З.Є. Шершньової [12] розрізняють сім 

видів антикризових стратегій (превентивна, пасивної оборони, активної оборони, стратегія стабілізації 

ситуації на підприємстві, стратегія розрахованого ризику, стратегія послідовного виходу з кризи, стратегія 

створення умов для усунення наслідків кризи).  

О.М. Скібіцький [9] виділяє чотири види: попередження кризи, вичікування, стратегію протидії всім 

явищам кризового характеру та стратегію розрахованого ризику. 

У своїх працях О.О. Терещенко зазначає, що основним призначенням антикризових стратегій є 

прийняття управлінських рішень з мінімальними ризиками та негативними наслідками для підприємства 

(при мінімальній кількості затрат та засобів).  

О.О. Терещенко виділяє чотири види антикризової стратегії підприємства:  

1. Наступальна стратегія передбачає модернізацію обладнання, запровадження нових технологій, 

ефективний маркетинг, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, проведення агресивної 

політики фінансування.  

2. Стратегія делегування повноважень полягає у делегуванні проблем, які виникли на підприємстві, 

третім особам: власникам, кредиторам, державі. У межах цієї стратегії підприємство прагне отримати 

додаткові фінансові ресурси через збільшення статутного капіталу, одержання державних гарантій, 

намагається залучити кредиторів до участі в санації, лобіює механізми захисту в рамках політики 

протекціонізму.  
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3. Стратегія компромісів та консенсусів базується на двох принципах:  

- компромісу, який передбачає альянс між кількома учасниками ринку з метою нейтралізації 

сильного конкурента;  

- консенсусу, що спрямований на злиття двох підприємств в одне з метою повнішого використання 

ефекту синергізму та взаємодоповнення сильних і подолання слабких сторін партнерів.  

4. Захисна стратегія вимагає згортання діяльності підприємства, а саме: зменшення витрат, закриття 

та розпродаж окремих підрозділів підприємства, консервацію та розпродаж обладнання, звільнення 

персоналу, зменшення окремих частин ринкового сегмента, зниження відпускних цін та обсягів 

реалізації [10].  

Окрім теоретичних напрацювань, доцільно проаналізувати практичний досвід іноземних компаній 

щодо методів та застосування заходів із забезпечення економічної стабільності підприємства. 

У 1999 р. компанія “NISSAN”, перебуваючи на межі банкрутства, використовуючи стратегію 

компромісів, вступає в альянс з “Renault” і вже через 3 роки стає найрентабельнішим автовиробником у 

світі. Результати були досягнуті завдяки виконанню довготермінових програм з реструктуризації 

альянсу [8]. 

Позицію лідера компанія Apple в умовах кризи зберігає за рахунок наступальної стратегії, а саме - 

виробництва диференційованої продукції з незмінно високою якістю і характеристиками. У 2010 році 

вартість бренду Apple зросла на 37 % [6]. 

Компанія Procter & Gamble в період кризи використала стратегію скорочення по відношенню до 

непрофільних активів, таких як бренд Sunny Delight, натомість придбала профільні глобальні бренди Wella, 

Gillette і Clairol, здійснюючи стратегію диверсифікованого зростання. За 2000—2010 роки активи компанії 

зросли з 10 млрд. дол. до 22 млрд. дол. [7]. 

Успіх роздрібної мережі ALDI (Німеччина), яка працює в умовах кризи та у форматі жорсткого 

дискаунтера, зумовлений її стратегією встановлення мінімальних торгових націнок на обмежений 

асортимент високоякісних продуктів харчування, переважно вироблених під власною торговою маркою. 

Політика мережі спрямована на зниження витрат за рахунок максимально можливої економії: 

мінімалістичного оформлення торгового залу, спрощеної викладки товарів, зниження кількості працюючого 

персоналу, економії електроенергії тощо. Наданий час налічується близько 8200 магазинів ALDI у 18 

країнах світу [11]. 

С. Марчіонні, призначений у 2004 р. президентом компанії “FIAT”, спромігся врятувати компанію, 

яка ще в 2003 р. була на межі банкрутства (обсяги частки на італійському ринку скоротились із 50% на 

початку 90-х р. XX ст. до 30% у 2002 р.), а також уникнули поглинання компанією “General Motors” (яка 

невдовзі збанкрутувала).  

Даного успіху С. Марчіонні досягнув завдяки реалізації стратегії делегування повноважень, оскільки 

надав більшої свободи у прийнятті рішень для новоприбулих менеджерів, порівняно з тими, які мали 

раніше, а також призначив головного проектанта концерну американського фахівця, який до того мав 

успішний досвід проектування “Ferrari”, “Maserati” і “BMW”. Як наслідок , через 3 роки вартість концерну 

зросла на 300%, що стало світовим рекордом серед великих промислових корпорацій [5]. 

Підводячипідсумки,зазначимо,щоантикризові стратегії є найбільш відповідними та адекватними в 

кризових умовах, оскільки є гнучкими та передбачають пошук нових ефективних шляхів розвитку навіть за 

умови незначних фінансових витрат.  

Враховуючи особливості і специфіку діяльності, будь-яке управління, яке здійснюється на 

підприємстві повинно бути антикризовим, тобто побудованим на ймовірності і небезпеці настання кризових 

ситуацій. 
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УДК 330 

Іванюк І. М., Підцерковна Х. В. 

ФОРМУВАННЯ ЗОН ПРИБУТКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (ЗА МЕТОДИКОЮ А. СЛИВОЦЬКОГО) 

Нині найвагомішою проблемою в бізнесі є прибутковість. Керівники підприємств ставлять перед 

собою запитання - як відшукати постійно мігруючу зону прибутку та перебувати у ній роками, витіснивши 

при цьому конкурентів та забезпечивши собі довгострокове лідерство? 

Відповідь на дане запитання дав відомий вчений - А. Сливоцький, який вважає, що зона прибутку – 

це областьекономічної діяльності підприємства, в якій 

йомувдаєтьсяотримуватиприбуток.Метакожногопідприємства–потрапити до такої зони і якомога 

довшефункціонуватив ній [1, с. 4]. 

Проте, щоб сформувати свою зону прибутку та успішно діяти в ній, підприємству недостатньо 

володіти значною часткою ринку та конкурентними перевагами. Для досягнення цієї мети, А. Сливоцький 

рекомендує підприємству фокусувати увагу на дизайні бізнес-моделі, котра здійснює фундаментальний 

вплив на створення та «захоплення» цінності.  

Окрім того, А. Сливоцький виділяє одинадцять можливих моделей прибутковості, найважливішими з 

яких, на нашу думку, є: 

1. Прибуток за рахунок піраміди продукції. Визначальним фактором у даній моделі є вподобання 

споживачів за параметрами якості, ціни, стилю і т. д. Різноманітність доходів і уподобань дозволяє 

формувати піраміди продукції. Їх основу складають дешеві товари та товари масового виготовлення, а на 

вершині розміщені дуже дорогі товари, що випускаються інколи навіть поштучно. 

Прибуток концентрується на вершині продуктової піраміди. Але і основа кожної піраміди відіграє у 

цій системі стратегічно важливу роль. Наприклад, «Swatch» та «Mattel» змогли побудувати біля підніжжя 

піраміди захисний бренд (марку) з доступною ціною, котрий дозволяє отримувати прибуток, хоч і 

незначний. Основне призначення даного бренду - перешкодити конкуренту вийти на ринок і, тим самим, 

захистити величезну маржу прибутку, що отримується на вершині піраміди. 

2. Модель прибутку тимчасового типу. В даній моделі основним фактором створення прибутку стає 

унікальність пропозиції. Вона дозволяє отримати цінову надбавку на товар чи послугу, хоча б до тих пір, 

поки послідовники не почнуть пропонувати аналогічну продукцію. Характерною особливістю цього 

варіанту є високі ціни та великі прибутки, тобто перебування в зоні прибутку хоча б протягом відносно 

невеликого періоду часу. Єдиним способом, що дозволяє компанії залишатися в зоні прибутку, є постійна 

творчість та створення новинок. Така модель прибутку є основою успіху компанії «Apple». 
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3. Модель багатошарового прибутку. За такою моделлю вигоди отримуються декілька разів – за 

рахунок багаторазового використання одного й того ж товару, його характерних особливостей, торгової 

марки чи послуг. Найкращим прикладом використання такої моделі є корпорація «Disney». Усім відома 

велика різноманітність способів, за допомогою яких «Disney» використовує одні й ті ж персонажі – Міккі-

Мауса, Мінні, Геркулеса та інших героїв кінофільмів, які з’являються на дисках, в книгах, на одязі, 

годинниках, в тематичних парках і оформленні магазинів. Не важливо, який вид вони приймають в кожному 

конкретному випадку, головне те, що вони приносять «Disney» додаткові прибутки. 

4. Модель прибутку на основі першочергово створеної бази споживачів. В даному випадку компанія 

створює широку базу користувачів, а тоді продає супутні або витратні матеріали. Така модель може бути 

вигідною, якщо компанія спроможна контролювати ринок додаткової продукції. Саме такий підхід є 

основою більшості задумів Білла Гейтса, починаючи з його найперших операцій у бізнесі. Стратегією 

«Microsoft» завжди були низькі ціни, набір стандартів, і, в кінцевому результаті, отримання прибутку. 

5. Модель прибутку від встановлення фактичного стандарту. Дана модель базується на попередній і 

може бути реалізована, якщо виробнику продукції вдасться утримати фактично діючий стандарт. Найбільш 

важливою характеристикою, у даному випадку, є нарощення надходжень прибутків. Тобто зацікавлені 

особи, починаючи від постачальників базового обладнання до користувачів, втягуються у сферу діяльності 

власника стандарту [1, с. 150-160]. 

Також, А. Сливоцький вважає, що для забезпечення високого попиту на товари або послуги 

підприємствам необхідно: 

1. Зробити їх не просто дуже хорошим, а досконалими. 

2. Усунути «незручності» на шляху слідування до споживача. 

3. Удосконалити внутрішню операційну систему підприємства, навіть якщо споживач не може її 

побачити та оцінити. 

4. Знайти вірні «пускові» механізми, котрі зможуть перетворити потенційних споживачів на 

реальних. 

5. Побудувати стрімку траєкторію покращення товару або послуги. 

6. Відмовитись від усереднення товару чи послуги та знайти недорогий спосіб створення різних їх 

варіантів для різної аудиторії[2, с. 188]. 

Підсумовуючи зазначимо, що формування зони прибутковості для забезпечення перемоги на 

глобальних ринках залежить не лише від вибухового попиту на продукцію, але й від правильно вибраної 

моделі бізнесу, яка не тільки створює, але й «захоплює» цінності. 
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Кобилянська Т., Савченко О.Р. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ПРИКЛАДІ ТзОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК» 

Основою електроенергетики України є Об'єднана енергетична система (ОЕС) України, яка здійснює 

централізоване забезпечення електроенергією внутрішніх споживачів, взаємодіє з енергосистемами 

суміжних країн, забезпечує експорт, імпорт і транзит електроенергії [1]. Загальна встановлена потужність 

електрогенеруючих станцій України на кінець 2011 р. склала 53 ГВт, з яких 52% припадає на теплові 

електростанції (ТЕС), 27% - на атомні електростанції (АЕС), 9% - на гідроелектростанції (ГЕС) і 

гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС), 12% - на теплоелектроцентралі (ТЕС), блок-станції й інші 

об'єкти [2]. При цьому з урахуванням законсервованих блоків і блоків, які перебувають на реконструкції 

встановлена потужність готових до експлуатації блоків становить 49 ГВт (47 ГВт з урахуванням обмежень 

електромереж на видачу потужності АЕС). 

Статистичні дані з генерації електроенергії в Україні за 2010-2011 роки, згідно з даними Офіційного 

сайту Міністерства палива та енергетики України представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1  

Генерація електроенергії в Україні, млн. кВт.ч [3; 4] 

Відпустка електроенергії в Україні 2010 2011 Зміна % 

Всього українські виробники  170 955 176592 +3,3 

ТЕС, в т.ч.  61 537 67 011 +8 

ДТЕК Востокенерго  16 352 17135 +4 

ДТЕК Днепроенерго  14 331 15 843 +10,6 

Центренерго  13 386 13 539 +1,1 

ДТЕК Западенерго  10 254 12 631 +23,2 

Донбассенерго  7 211 7 860 +9 

АЕС  84 041 85 056 +1,2 

ГЕС і ГАЕС  12 386 10 241 -17,3 

ТЕС  12 634 13 779 +9,1 

Альтернативні джерела  294 388 +31,8 

Інші  61 114 +87,2 

Крім того (імпорт, Росія)  23 22 -6,7 

Найбільш крупний енергокомплекс сформувався в Донбасі на базі використання донецького вугілля. 

Він об’єднує 9 ТЕС [5]. На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії зайняті 27000 осіб. 

Встановлена потужність теплових електростанцій регіону складає близько 10 млн. кВт. Зараз вони 

забезпечують в Україні виробництво кожної сьомої кіловат-години електроенергії, поступаючись за її 

обсягом лише Запорізькій області, на яку припадає понад чверть українського виробництва електроенергії 

(на її території розташована найбільша в країні АЕС). 

Згідно з даними Міністерства палива та енергетики України, за 5 місяців 2012 року порівняно з 

аналогічним періодом 2011 р. електроспоживання (нетто) в країні зросло на 11,9 %. Це відбулося, 

переважно, за рахунок збільшення споживання електроенергії металургією (на 30,9 %), машинобудуванням 

(на 18,4 %), а також хімічної та нафтохімічної промисловістю (на 11 %) [6]. 

Ефективність електроенергетики в значній мірі залежить також від структури споживання 

електроенергії. В цілому по промисловості у 2011 р. спостерігалося збільшення питомих витрат 

електроенергії, перевитрата склала 25,2 млн. кВт-годин, або 0,2 %.  

Слід зазначити, що на сьогоднішній день, більша частина генеруючих активів та електромереж 

зношена та неефективна; для підтримки надійності енергосистеми потрібна повномасштабна програма 

модернізації цих активів, насамперед у теплоенергетиці: станом на кінець 2011 р. 84% блоків теплових 

електростанцій перевищили межу фізичного зношення у 200 тисяч годин наробітку й потребують 

модернізації або заміни. Зношеність устаткування призводить до перевитрат палива, зменшення робочої 

потужності та погіршення екологічних показників. 

Єдиний виробник комплектних трансформаторних підстанцій різних модифікацій, комплектних 

розподільчих пристроїв для теплових і атомних електростанцій, вугільно-добувних та металургійних 

підприємств є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЗВА-ЕЛЕКТРИК», яке розташоване у м. Рівне. 

ТОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК» є одним з найбільших підприємств в СНД по виробництву комутаційного і 

розподільчого обладнання на напругу від 0,4 до 220 кВ. За півстолітню історію існування підприємство 

поставило на вітчизняний ринок і ринки країн Європи, Азії, Африки більше мільйона вимикачів, десятки 

тисяч комплектних розподільчих приладів, десятки трансформаторних підстанцій. 

ТОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК»разом з Нижньо-Туринським електроапаратним заводом (НТЕАЗ) входить 

до складу концерну «Високовольтний союз», що знаходиться в Росії. 

Результати досліджень виробничо-економічного стану енергетичних підприємств України 

обумовлюють актуальність, необхідність і перспективність шляхів підвищення їх потенціалу, а отже, 

зміцнення економіки та енергетичної безпеки держави. 
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УДК 664 

Кузик І.С., Машта Н.О. 

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ 

ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ РДГУ 

З кожним роком здорове харчування людини набуває все більшої актуальності. Повноцінне 

харчування студентів ВНЗ – одна з найважливіших проблем сьогодення, яка формує здоров’я і добробут 

нації в цілому.  

Метою роботи було дослідити особливості харчування студентів-менеджерів факультету 

документальних комунікацій та менеджменту РДГУ та запропонувати напрями його покращення. 

Дослідження було проведено серед студентів 1-5 курсів напряму підготовки "Менеджмент". Було 

розроблено анкету, яка включала 20 питань з варіантами відповідей, у яких були висвітлені раціональність 

харчування, періодичність вживання певних продуктів, фізична активність тощо. Участь у анонімному 

анкетуванні взяло 166 студентів віком від 17 до 22 років.  

Провівши сегментацію студентів за середньодобовими витратами на харчування, було виявлено, що 

35 % респондентів витрачають на харчуванняменше 20 грн., 48 % – 20–50 грн., 13 % - 50 – 150 грн., і 4 % – 

понад 150 грн.  

Результати дослідження показали, що 49% студентів проживають з батьками, 30 % - у гуртожитку, 

5% - у власному будинку/квартирі і 16% - на зйомній квартирі. Також було помічено, що більшість 

студентів, які проживають з батьками, харчуються 3-4 рази на день. Ті ж, які проживають у гуртожитку або 

на зйомній квартирі – харчуються 1-2 рази на день або як виходить. Варто відмітити, що 63 % студентів 

щодня вживають гарячі страви, 30 % - кілька разів на тиждень. Разом з тим, лише 20 % опитаних включають 

до свого раціону супи щодня. Ці дані є наслідком невисокої культури харчування сучасної української 

молоді, а також свідчать, що студенти потребують системного, якісного, повноцінного та дієтичного 

харчування. 

Позитивним є те, що студенти майже одноголосно, а саме 96,4 % відповіли, що харчуються 

переважно вдома. Проте фастфуди вони все-таки відвідують: 60% - дуже рідко, 25 % - декілька разів на 

місяць, лише 2 % - щодня. 

Відомо, що джерелами біологічно цінних білків, вітамінів, мінеральних елементів виступають 

молочні продукти, яйця, м’ясо, риба, свіжі овочі та фрукти тощо. Тому важливим є аналіз споживання саме 

цих продуктів (табл.1). 

Результати, наведені у табл. 1 свідчать, що лише 20 % респондентів вживають найнеобхідніші 

продукти щодня. Негативним є те, що серед усіх опитаних студентів лише двоє споживають рибу щодня, а 

більшість – 1-2 рази на місяць, хоча цей продукт є надзвичайно важливим для організму людини. 

Отримані результати, найімовірніше, відображають особливості соціально-економічної ситуації та 

недостатній рівень доходів студентів, що не дають змоги постійно та регулярно споживати наведені 

продукти. 



14 

 
 

Таблиця 1  

Частота споживання студентами продуктів, % 

Частота 

споживання 

Продукти 

М’ясні Рибні Молочні Яйця Свіжі овочі 
Свіжі 

фрукти 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

Щодня 19,4 20 - 1,6 14,3 23,97 19,4 6,4 44,4 52 22,2 40,48 

Кілька разів 

на тиждень 
66,7 62,2 17,1 33,6 42,9 46,28 52,8 54,4 38,9 43,2 58,3 47,62 

1 – 2 рази на 

місяць 
13,9 15 80 59,2 34,3 23,97 25 34,4 16,7 4,8 19,4 11,9 

Ніколи  - 0,8 2,86 5,6 8,6 5,8 2,78 4,8 - - - - 

В наш час відзначається погіршення стану здоров’я молоді, зокрема студентів. Так, за останні 10 

років захворюваність серед студентів збільшилася на 35 %. При цьому доведено, що одними з основних 

чинників, які негативно впливають на стан здоров’я студентів, є незадовільна адаптація в перші роки 

перебування у ВНЗ, гіподинамія, психоемоційні навантаження, шкідливі звички та нераціональне 

харчування [3]. 

Студенти-менеджери РДГУ ведуть малорухливий спосіб життя. 40 % опитаних взагалі не роблять 

ранкову зарядку. Лише 5 % студентів виконують її щодня, 30 % - декілька разів на тиждень. Чоловіки, які 

займаються спортом надають перевагу футболу та тенісу, а жінки займаються волейболом та фітнесом. 

При вивченні споживання студентами продуктів, що містять легкозасвоювані вуглеводи і транс-жири; 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів отримано дані, що наведені у табл. 2. 

Таблиця 2  

Частота споживання студентами шкідливих продуктів, % 

Частота 

споживання 

Кондитерські 

вироби 
Снекова продукція 

Алкогольні і 

слабоалкогольні 

напої 

Тютюнові вироби 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

Щодня 22,9 29,1 - - - - 22,2 3,2 

Кілька разів на 

тиждень 
60 53,9 11,1 12 16,7 7,1 5,56 0,8 

1 – 2 рази на 

місяць 
17,1 17,09 58,3 70,4 58,3 70,6 11,1 8,7 

Ніколи - - 30,6 17,6 25 22,2 61,1 87,3 

Негативним фактором погіршення здоров’я опитаних студентів є шкідливі звички: палять 38,9 % 

юнаків і 12,7 % дівчат. 75 % юнаків і 77,8 % дівчат вживають алкогольні або слабоалкогольні напої. 

Також слід відмітити шкідливий вплив на здоров’я студентів широкого споживання ними 

рафінованого цукру, який у вигляді добавок є присутнім в безлічі продуктів (цукерки, тістечка, печиво, 

торти, солодкі напої та ін.). На його засвоєння витрачається велика кількість кальцію, тобто він вимивається 

з кісткової тканини, що призводить до розвитку остеопорозу. Щодня кондитерські вироби вживають 22,9 % 

чоловіків та 29,1 % жінок. 

Крім того, для засвоєння білого цукру вітаміни групи В витягуються з різних органів, що призводить 

до виникнення їх дефіциту. Тому люди, зокрема молодь, страждають від нервової збудливості, розладів 

травлення, втоми, погіршення зору, анемії, серцевих нападів, м’язових і шкірних захворювань. 

Самі ж студенти (55%), визнають, що харчуються нераціонально, проте і надалі порушують основні 

принципи харчування.  

Сніданок – це практично головний прийом їжі дня. Від правильного і корисного сніданку залежить і 

працездатність протягом всього дня, і хороше самопочуття, і навіть краса. Лікарі давно з’ясували, що 

найкращий час для підживлення організму – це ранок. Дослідники з Гарвардської школи охорони здоров'я 

провели масштабні дослідження, за результатами яких з'ясували, що чоловіки, які часто пропускають 

сніданок, перебувають у групі високого ризику по серцевим нападам і розвитку ішемічної хвороби серця [2]. 

Серед студентів РДГУ найвідповідальніше до вибору сніданку ставиться 5 курс, а саме групи МТІ-51 

та МРТП-52. З них більшість, а саме 64 % вживають зранку каші, супи та інші гарячі страви, решта 36% – 

бутерброди, чай, каву. Найгірше снідає 1 курс. З цілого потоку лише одиниці їдять вранці повноцінно, а 

більшість – або взагалі не снідають, або п’ють лише каву або чай з бутербродами. 
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Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що: 1. Харчування більшості студентів-

менеджерів факультету ДКМ є нераціональним. 2. Фактичне харчування студентів характеризується 

надмірним вживанням кондитерських виробів поряд з недостатнім споживанням рибних, м’ясних, молочних 

продуктів. 3. Низька культура харчування, недостатня поінформованість студентів у питаннях здорового 

харчування зумовлюють необхідність проведення відповідної просвітницької роботи. 4. Для сприяння 

покращенню харчування студентів варто було б відкрити в навчальному корпусі факультету ДКМ їдальню, 

тим паче, що 90 % опитаних відповіли, що користувалися б її послугами. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека, яка витікає із специфіки тих чи інших 

господарських операцій. Небезпека втрати прибутків або непередбачене збільшення витрат – є 

комерційними ризиками. Комерційний ризик означає невпевненість у ймовірному результаті, 

невизначеність цього результату. Складовою частиною комерційних ризиків є фінансові ризики. Вони 

пов'язані з можливістю втрат певних грошових сум або їх недоотриманням [1]. 

Управління ризиками підприємства – це система принципів та методів передбачення, запобігання, 

оцінки та нейтралізації негативного впливу загроз і небезпек на результати діяльності підприємства. Метою 

управління ризиками є передбачення та недопущення втрати підприємством його ринкової вартості. 

Відповідно до цієї основної мети завдання управління ризиками полягають у наступному: 

 визначенні найбільш вразливих та найслабкіших місць фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

 систематичній комплексній діагностиці ймовірності настання несприятливих подій; 

 забезпеченні оптимального співвідношення між ризиком та дохідністю фінансових операцій;  

 забезпеченні мінімізації втрат при настанні несприятливих подій. 

Алгоритм управління ризиками передбачає: 

 встановлення межі допустимого ризику;  

 оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на рівень ризику;  

 оцінку ризиків;  

 оцінку впливу втрат на фінансову стійкість та платоспроможність;  

 прийняття рішення з допустимим рівнем ризику; 

 вибір методів нейтралізації ризиків; 

 підтримка належного рівня стійкості підприємства [2]. 

Розглядаючи поняття ризику у взаємозв'язку з фінансово-господарською стійкістю підприємства, 

можна виділити декілька ключових характеристик безпечного функціонування суб’єкта господарювання: 

 захищеність інтересів підприємства від впливу несприятливих факторів, небезпек та загроз на 

основі високого рівня його конкурентоспроможності;  

 стійкість до впливу внутрішніх та зовнішніх негативних дій, при якій забезпечується усунення чи 

нейтралізація загроз задоволенню інтересів підприємства;  

 стабільність функціонування підприємства на основі активної протидії впливу внутрішніх та 

зовнішніх загроз; 

 спроможність підприємства до розширеного самовідтворення; 

 забезпеченість підприємства достатніми для задоволення його потреб і виконання існуючих 

зобов’язань фінансовими ресурсами; 
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 якість системної сукупності фінансових технологій, інструментів і послуг, що дозволяє забезпечити 

ефективне функціонування підприємства.  

Політика учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків має декілька різновидів: 

 виключення ризиків – це відмова від здійснення будь-яких дій, пов'язаних з можливістю появи 

ризиків у ЗЕД; 

 прийняття ризиків – підприємство бере на себе відповідальність за проведення 

зовнішньоекономічної операції та ризики, пов'язані з нею; 

  зменшення ризиків – це прийняття рішень, які дають змогу знизити рівень витрат від прийнятих 

ризиків; 

 передача ризиків – підприємство передає і перекладає відповідальність за ризики своєму партнеру 

або третій особі [3]. 

Більшість рішень про уникнення ризику застосовується на стадії прийняття рішень. При цьому треба 

мати на увазі, що: 

 уникнення можливих ризиків може бути просто неможливо, зокрема, що стосується ризиків 

цивільної відповідальності; 

 уникнення одного ризику може призвести до виникнення інших; 

 можливий обсяг прибутку від заняття певною діяльністю може значно перевищувати можливі 

втрати [2]. 

Таким чином, сучасний рівень розвитку страхової, банківської і біржової справи у світі надає 

учасникам ЗЕД широкий вибір різних інструментів захисту від ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій, однак вони не в змозі забезпечити абсолютний захист від можливих 

ризиків, хоча і можуть істотно їх зменшити. Значною мірою ризики можна відвернути шляхом ефективного 

управління (наприклад, диверсифікацією діяльності тощо), найбільший ефект може бути досягнутий за 

рахунок поєднання, комбінації різних методів управління ризиками: страхування, хеджування, застосування 

сучасних методів управління, форм і методів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях. Прагнучи 

мінімізації ризиків, необхідно також мати на увазі, що, перш ніж звертатися за допомогою в інші організації, 

фірма повинна використовувати всі можливі внутрішні джерела зниження ризику, такі як: перевірка 

потенційних партнерів; грамотне складання контрактів; планування і прогнозування діяльності; ретельний 

підбір кадрів.  
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Маліцький С.Л., Нікшич С.М. 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин задля забезпечення стійкої конкурентної переваги 

вітчизняним підприємствам важливо розвивати стратегію клієнтороорієнтованості. 

Клієнтоорієнтованість або орієнтація на клієнта – це стратегія здійснення діяльності відповідно до 

якої виконуються дії, що спрямовані на задоволення потреб клієнта з метою зберегти вже існуючого та 

перетворити на лояльного нового клієнта підприємства.  

Клієнтоорієнтованість – характеристика бізнесу, яка відображає місце інтересів клієнта в системі 

пріоритетів керівництва і власників [1]. Цілеспрямовані і системні дії підприємства, мета яких перевершити 

очікування своїх клієнтів повинні забезпечуватися такими елементами [2]: 

- продукт; 

- персонал; 

- сервіс і процеси; 
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- правила і стандарти; 

- взаємовідносини із клієнтами.  

Будь-яка діяльність, що здійснюється на підприємстві має бути спрямованою сприяти формуванню 

певного рівня обслуговування споживачів. Тому прямо або опосередковано кожен із вказаних елементів та 

їх складових пов'язаний із відповідним обслуговуванням споживача. 

Обслуговування споживача – це сукупність видів діяльності із створення споживчої корисності, що 

відбуваються в процесі виконання замовлень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і досягнення 

мети діяльності підприємства [3, с.10]. 

На практиці існують різні підходи до трактування обслуговування споживача, основними з них є 

такі [3, c.11]: 

1. Обслуговування споживача як діяльність. На цьому рівні обслуговування споживача 

розглядають як окреме завдання, яке підприємство повинне виконати, щоб задовольнити 

потреби своїх клієнтів. 

2. Обслуговування споживача як критерій якості роботи. На цьому рівні обслуговування споживача 

розглядають як характерний критерій якості роботи, який, зазвичай, закріплений внутрішніми 

стандартами. 

3. Обслуговування споживача як філософія. На цьому рівні обслуговування підносять до 

глобального зобов’язання задовольнити потреби споживача якнайкраще. 

В [2] наведені переваги, котрі виокремив Джон Шоул, яких набуває підприємство розвиваючи і 

підвищуючи рівень обслуговування клієнтів: 

1. Лояльність клієнтів, зростання частки ринку і обсягу продажів. 

2. Збільшення прибутків. 

3. Зростання частоти і обсягів продажів. Збільшення числа повторних замовлень. 

4. Зростання клієнтської бази і числа нових клієнтів. 

5. Скорочення бюджетів на маркетинг, рекламу, просування. 

6. Зменшення кількості скарг і вирішення їх більшої частини.  

7. Хороша репутація підприємства. 

8. Можливість виділення з-поміж конкурентів. 

9. Підвищення трудової дисципліни і продуктивності праці завдяки позитивному налаштуванню 

клієнтів. 

10. Покращання відносин в колективі. 

11. Зменшення кількості невдоволень. 

12. Зменшення плинності кадрів. 

Як свідчать результати американських досліджень, підприємства, які пропонують високий рівень 

обслуговування клієнтів, є значно ефективнішими, ніж підприємства, які характеризуються низьким рівнем 

цих послуг. Ці підприємства порівняно з підприємствами з низьким рівнем обслуговування 

клієнтів [3, c.131]: 

- розвиваються на 8% швидше; 

- продають продукти за цінами вищими на 7% 

- досягають рентабельності вищої у 12 разів. 

Важливим аспектом в управлінні клієнтоорієнтованістю є оцінка і отримання вигод від загальної 

орієнтації на клієнта та безпосередньої взаємодії із ним. Задля цього необхідними для реалізації являються 

дві умови: правильний розподіл витрат за об’єктами, діями та/або клієнтами; акцептування клієнтом 

відповідного рівня витратомісткості обслуговування/послуги. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ (ФАНЕРНИХ ЛИСТІВ) 

На даний час підприємництво відіграє важливу роль для економічного і соціального розвитку країни. 

Україна є державою з значним потенціалом для розвитку лісопереробної промисловості. 

Сьогодні в умовах ринкового середовища підприємництво на території Івано-Франківської області в 

значному обсязі розвивається в лісопереробній промисловості. Відповідно до особливостей регіонального 

розміщення, так як на даній території знаходиться велика площа лісових ресурсів [1]. 

Лісопереробна промисловість забезпечує своїми продуктами підприємства та споживачів готовими 

виробами. Продукти даної галузі активно експортуються за кордон. Лісове господарство одне з сфер 

промисловості, яке подолало наслідки кризи і залишається прибутковою. 

Статистика за останні п’ять років показує негативну тенденцію до скорочення випуску продукції. 

Обсяг виробництва продукції з деревини у 2012 році склав 134,4 тис. м³ і скоротився порівняно з 2008 році 

на 46,9 тис. м³ (35 %). Порівняно з 2011 роком обсяг продукції також скоротився на 29 тис. м³ (21,6 %), що 

свідчить про негативну тенденцію в даній галузі промисловості [1]. 

Деревообробна промисловість України відноситься до галузей з відносно швидким обігом капіталу. В 

ній задіяно понад 5 тис. виробників, з яких 370 відносяться до великих і середніх. Практично всі 

підприємства галузі приватизовані. 

Загальна чисельність виробничо-промислового персоналу деревообробної промисловості – понад 

60 тис. чоловік. Частка продукції деревообробної промисловості в ВВП України становить 1,2% [2]. 

Впродовж останніх років деревообробна промисловість стабільно розвивалася, забезпечуючи 

щорічний приріст обсягів виробництва (табл.1) [3]. 

Таблиця 1 

Динаміка виробництва основних видів продукції деревообробної та меблевої промисловості 

України за 1990-2010 роки 

Найменування 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Виробництво деревини та 

виробів з деревини у діючих 

цінах у % до попер. Року 

- 71,4  130,3 119,1 113,9 122,1 109,1 75,1 83,8 

Деревностружкові 

плити,тис.куб.м 

1131  377,4 264,0 1150 1329 1643 1622 1295 1471 

Деревноволокнисті плити, 

млн.кв.м 

36,0  14,4 17,44 24,1 22,2 25,0 28,7 23,5 27,0 

Фанера клеєна та ГКД, 

тис.куб.м  

169,0 37,9 56,2 171,0 163,0 174,2 163,0 108,0 144,0 

Сьогодні комерційний успіх діяльності деревообробних підприємств залежить від їх здатності вчасно 

виявити та ефективно задовольнити ринкові потреби. Відповідно, особливої актуальності набувають 

маркетингові функції збору, аналізу та обробки інформації про постійні зміни у зовнішньому середовищі. 

На сьогоднішній день основними проблемами які стримують розвиток галузі є наступні: 

1. Дефіцит лісосировини. 

2. Низький рівень співпраці між деревообробною промисловістю і лісовими господарствами. 

3. Недосконалість чинного законодавства у сфері лісових відносин. 

4. Старіння основних фондів та слабка банківська і кредитна система. 

Серед основних проблем комерційної діяльності підприємств, що спеціалізуються на продажі 

фанерних листів є: 

1. Слабка купівельна здатність споживачів. 

2. У структурі витрат споживачів домінують витрати на купівлю продовольчих товарів. 

3. Недостатньо висока якість продукції та культури обслуговування. 

4. Слабка якість маркетингового менеджменту. 

5. Економія на маркетингових комунікаціях. 

6. Відсутність належного технологічного рівня. 

7. Підвищення цін на енергоносії та матеріали, що створює неконкурентне середовище на 

вітчизняному ринку. 

8. Значний тиск на внутрішній ринок з боку імпортерів. 

9. Слабкий зв’язок між торговельним та виробничим капіталами, інші чинники галузі. 
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Пріоритети розвитку фанерного виробництва в Україні пов’язуються з реалізацією заходів 

спрямованих на покращення якості, підвищення сортності та освоєння випуску спеціальних видів фанери. 

Проведення модернізації фанерного виробництва на базі сучасного технологічного устаткування та 

прогресивних ресурсо- і енергозберігаючих технологій дозволить підприємствам суттєво покращити якість 

продукції. 

Крім того, місце підприємства на ринку дедалі частіше залежить від правильно обраної маркетингової 

стратегії. Правильне впровадження вибраної системи маркетингу допоможе підприємствам отримати 

конкурентні переваги, а розумне використання маркетингових комунікацій та стратегії позиціонування – 

нових споживачів. 
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Мокрик А. В., Орлов О. Г. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ, СУЧАСНИЙ СТАН, ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 

З переходом України до ринкових відносин постала необхідність членства нашої країни врізних 

міжнародних організаціях та відкриття можливостей для міжнародного інвестування.  

Метою статті є дослідження проблем відтоку інвестицій з України, причин погіршення вітчизняного 

інвестиційного клімату та визначення шляхів його покращення. 

В умовах ринкової економіки організація інвестиційної діяльності окремої країни потребує 

регулювання інвестиційного процесу як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях.  

Інвестиції в економіку України завжди мали місце з початку незалежності. Статистична інформація 

свідчить про зростання інвестицій в економіку України до 2008 р. включно і про істотне скорочення обсягів 

інвестування з 2009 р.. Так, у 2007р. обсяг прямих інвестицій становив 7935,4млн дол., в 2010 р. – 4753,0 

млн дол., за січень-вересень 2013 р. 1270,2 млн. дол., тобто скорочення обсягів інвестування відбулося 

майже втричі. 

Найбільші країни-інвестори на 1 жовтня 2013 року Кіпр – 18712,0 млн.дол. (33,1%), Німеччина – 

6194,8 млн.дол. (11,0%), Нідерланди – 5504,0 млн.дол. (9,7%), Російська Федерація – 3842,1 млн.дол. (6,8%) 

[1]. 

Індекс інвестиційної привабливості України за підсумками четвертого кварталу 2013 року впав до 

рекордно низького рівня, зафіксованого за п'ять років, він склав 1,81 бала з п'яти можливих, що пов'язано, в 

першу чергу, з не підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Два роки поспіль 

індекс тримався на негативній позначці, але - вище двійки. [2]. 

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі індекс інвестиційної привабливості України за версією 

ЄБА становив 2,39 бала з 5 , зростання якого, порівняно з попередніми кварталами, пов'язано з очікуванням 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Найвищий індекс інвестиційної привабливості, розрахунки якого 

ЄБА проводить із 2008 року, був зафіксований у першому й другому кварталі 2011 року на рівні 3,39 бала з 

п'яти можливих [3]. 

Так, основними причинами погіршення інвестиційного клімату є: 

На макроекономічному рівні: 

− негативний вплив світової фінансової кризи; 

− нестабільна політична та економічна ситуація в країні; 

− корумпованість у країні [4 с. 5]; 

− низький рейтинг міжнародної конкурентоспроможності; 
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На мікроекономічному рівні: 

− непрозорість ухвалення інвестиційних рішень; 

− тіньовий приватизаційний процес та тіньовий сектор економіки; 

− зношеність обладнання та виробничих потужностей; 

− відсутність системи захисту прав інтелектуальної власності; 

Нинішній Уряд почав впроваджувати низку економічних реформ задекларованих у Програмі 

економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» [5], визначено ключових п’ять напрямів перетворень: 

1. Створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції, 

створення стійкої фінансової системи. 

2. Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом зменшення втручання держави в 

економіку, зниження адміністративних бар’єріві поглиблення міжнародної економічної 

інтеграції України. 

3. Модернізація інфраструктури і базових секторів шляхом усунення усталених структурних 

проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій галузях, а також розвиток транспортної 

інфраструктури і ринку землі. 

4. Збереження і розвиток людського й соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та 

стабільності соціального захисту, покращення якості і доступності освіти і медичного 

обслуговування. 

5. Підвищення державного управління шляхом реформування державної служби і виконавчої 

влади. 

Також Урядом було ухвалено Концепцію Державної програми розвитку інвестиційної діяльності на 

2011–2015 роки, метою якої є створення умов для активізації інвестиційної діяльності. 

Дослідивши стан інвестиційного клімату в Україні, можемо зробити висновки, що світова економічна 

криза негативно позначилася на інвестиційному кліматі країни, що призвело до зменшення надходжень 

інвестицій та зниження позицій України у міжнародному. Негативно впливають на надходження інвестицій 

в Україну також нестабільна політична та економічна ситуації. Ще одним чинником, що на нашу думку, ще 

більше знизило інвестиційну привабливість країни – стало не підписання угоди про асоціацію з ЄС, що 

призвело до падіння індексу інвестицій до рекордно низької позначки – 1,81. Тому перед Урядом країни 

стоять першочергові завдання – подолання факторів, що негативно впливають на інвестиційне середовище. 

При цьому необхідно захищати також вітчизняних виробників,та сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності їх товарів на міжнародному ринку. 
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УДК 658.7 

Нікшич С.М. 

ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

Масова логістизація в сучасному економічному середовищі на мікро- та макрорівнях, а також 

прагнення інтеграції у світовий логістичний простір передбачають функціонування логістичних центрів. За 
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таких умов уваги заслуговують дослідження науковців стосовно моделювання та оцінюванняпараметрів 

проектування локалізації та масштабів логістичних центрів.  

Логістичний центр – це вузловий об’єкт логістичних мереж, в якому відбуваються процеси розподілу 

вантажопотоків, зміна транспортних засобів, складування, зберігання, управління запасами [1, 38]. 

За класифікацією Крикавського Є.В. [2] їх поділено на: міжнародні, регіональні, локальні та галузеві 

логістичні центри дистрибуції, а також центри логістичних послуг. 

Проектування, а також визначення обсягу діяльності логістичних центрів має здійснюватися, 

головним чином, із врахуванням: 

- простру; 

- часу; 

- необхідної кількості працівників та обладнання; 

- витрат функціонування логістичного центру [3, 25]. 

За орієнтацією на параметр простору виникає потреба у визначенні величини (площі та/або місткості) 

складських приміщень та необхідної кількості і різновидів транспортних засобів. 

Визначення обсягу діяльності логістичного центру з огляду на час, полягає у встановленні графіку 

реалізації окремих дій (перетворень) в процесах потоку матеріалів та інформації.  

Задля забезпечення ефективної роботи логістичного центру також потрібна раціональна оптимізація в 

стосунку кількості працівників та обладнання. А це потребує : 

- розрахунку добової трудомісткості процесу перетворення потоків інформації та матеріалів з позиції 

праці людей і роботи обладнання; 

- розрахунок, на підставі трудомісткості, необхідної кількості працівників і обладнання. 

Обґрунтування загальних поточних витрат в проекті функціонування логістичного центру (системи) 

відповідної величини, які пов’язані із рухом і зміною інформаційних та матеріальних потоків, варто 

здійснювати за загальними засадами. Відтак, витрати на утримання та експлуатацію логістичного центру 

включатимуть витрати на утримання та експлуатацію інфраструктури та обладнання, а також витрати на 

оплату праці працівників.  

Величину вказаних видів витрат можна розрахувати за нижче наведеними формулами (1) та (2): 
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Відтак, річні витрати на оплату праці працівників логістичного центрувизначатимуться згідно 

наступної формули: 
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(кваліфікації), роботи (дії). 
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оj

ОПі
в - витрати на оплату праці працівника j-тої категорії, який виконує роботу i-того виду, які 

стосуються змін матеріальних та інформаційних потоків, грн./роботу (дію). 

З метою обґрунтування економічної ефективності проектування логістичних центрів слід зважати на 

такі основні параметри, як простір, час, персонал, обладнання, поточні витрати утримання та експлуатації 

центру. Окрім того, як елемент безпосереднього формування фінансово-економічної ефективності і основа 

планування та встановлення цін на логістичні послуги, особливого значення набувають питання коректного 

формування і розподілу витрат функціонування (на утримання та експлуатацію) логістичного центру. В 

цьому вже напрямку (для побудови системи управління витратами) доцільно та найбільш раціонально було 

б скористатися методологію управління витратами за видами дій/діяльностей, що відома, як система АВС 

(Activity Based Costing). 
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УДК 330.27 

Пелех О.Б. 

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ПІД ЧАС СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КРИЗИ 2007-2008 РОКІВ 

З часів великої депресії криза 2007-2008 років була найглибшою. На загальному негативному фоні 

виділилася низка країн, які досягли значних фінансово-економічних результатів: Китай (зростання ВВП у 

2009 році на +7,2%), Індія (у 2009 році ВВП +7,7%), Індонезія (у 2009 році ВВП +5,7%), Іран (у 2009 році 

ВВП +3,8%), Австралія (у 2009 році ВВП +2,7%) [3, 38]. 

У Європі такою "світлою плямою" в період кризи виявилася польська економіка. Польща показала 

реальне позитивне зростання, перевершивши всі країни Європейського Союзу, за винятком Кіпру. 

У 2009 році ВВП Польщі склало +1,7%.  

Завдяки раціональній і добре запланованій економічній політиці в кризовий період Польщі вдалося 

уникнути багатьох проблем і пом'якшити силу негативних зовнішніх шоків.  

У ролі піонера антикризових дій виступив Національний банк Польщі (НБП). До 2007 року НБП 

проводив політику стабілізації рівня цін, що сприяло недопущенню перегріву економіки. 14 жовтня 2008 

року НБП озвучив антикризову стратегію в "Пакеті довіри".  

Водночас Рада монетарної політики Польщі почала проводити стимулюючу політику: з листопада 

2008 року по червень 2009 року процентні ставки були знижені в 6 разів. Відтак ставка рефінансування НБП 

упала з 6,5% до 3,5% [1, 27]. 

Рада знизила рівень резервної норми з 3,5% до 3,0%. В умовах підвищеної поточної інфляції реальна 

процентна ставка також знизилася до історично низького рівня і з березня 2009 року утримувалася на рівні 

нуля. Політика "дешевих грошей" сприяла поверненню економіки до потенційного рівня зростання. 

Формування процентних ставок НБП вплинуло на ринкові процентні ставки, що сприяло падінню 

процентних ставок по кредитах для населення і підприємств. У такий спосіб НБП зміг обмежити спад 

внутрішнього попиту – кінцевого споживання й інвестицій. [1, 27]. 

30 листопада 2008 року польський уряд представив широкому загалу "План стабільності і розвитку", 

у якому розписані дії, спрямовані на стабілізацію фінансового сектора, стимулювання попиту, особливо 

інвестиційного, за рахунок використання фондів Євросоюзу, зростання кінцевого споживання, зниження 

податків у 2009 році, а також захисту ринку праці.  

Польща зважилася на введення альтернативних інструментів економічної політики. Насамперед, це 

були законодавчі зміни, що полегшували економічну діяльність підприємств, які найбільше постраждали від 

кризи. У сфері кінцевого споживання урядові дії були спрямовані на зниження ставок прибуткового податку 

з фізичних осіб, обмеження внесків соціального страхування на випадок інвалідності та спрощення в системі 

нарахування ПДВ.  
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У сфері інвестицій уряд прагнув зберегти економічну активність підприємств за допомогою 

стимулювання капіталовкладень у секторі малого та середнього бізнесу. Ці дії сприяли зміцненню системи 

гарантій і поручительств підприємств, а також поліпшенню використання інвестиційних засобів Євросоюзу. 

Останні здійснювалися, головним чином, через розширення доступу до авансових платежів з фондів 

Євросоюзу і спрощення процедурних вимог, що прискорило адміністративну оцінку пропозиції, підписання 

договорів і відшкодування витрат. Завдяки використанню засобів структурних фондів Євросоюзу, Польщі 

вдалося обмежити падіння реальної динаміки капіталовкладень до –0,3% у 2009 році по відношенню з 2008 

року, тоді як в інших країнах регіону інвестиції скоротилися від –15% у Словаччині до –63% у Литві. 

Антикризові дії уряду також були направлені на стабілізацію ситуації на ринку праці. Держава 

підтримувала підприємства і населення, які найбільше відчули наслідки економічного уповільнення: 

субсидії заробітної плати, доплата за навчальні курси і післядипломну освіту, допомога під час сплати 

житлових кредитів безробітним. Від початку кризи (з жовтня 2008 року) до березня 2010 року майже 

598 тис. чол. знялося з обліку в службі зайнятості у зв'язку з початком навчання або стажування [1, 29]. 

За оцінками Міністерства фінансів Польщі [4, 9], у 2009 році зростання індивідуального споживання 

досягло 2,3%. На зростання доходів населення позитивно вплинула індексація пенсійних виплат (майже 

6,1%), а також податкова реформа.  

Загалом урядові заходи можна оцінити позитивно, оскільки вони збільшили доступ підприємств до 

зовнішнього фінансування, дали можливість здійснити нові капіталовкладення в такий важкий період. 

Антикризові дії сприяли зменшенню витрат підприємств для виплати інвестиційних кредитів і підтримки 

інвестиційного попиту підприємств. Відтак удалося зберегти стабільність економіки, хоча не всі заплановані 

засоби виконали свою початкову місію. 
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УДК 477.8 

Підцерковна Х.В. 

ГІДРОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У ВОЛИНСЬКОМУ 

РЕГІОНІ 

За своєю суттю міста з їх майже тисячолітнім антропоекологічним, соціальним, культурним досвідом 

містять зачатки, хоча й досить суперечливі, елементів майбутнього ноосфери. У минулому, наповнені 

соціальними катаклізмами й суперечностями, вони разом із тим є конструктивною й необхідною формою 

соціально-природної історії людства. З цих позицій необхідно ретроспективно повернутися до історії 

розвитку міст та до тих природних чинників, які впливали на їх просторове формування.  

Даному питанню присвячено багато праць вітчизняних вчених, таких як: А. Заяць [1], І. В. Носар [2], 

С. Панишко [3] та багато інших. 

Проте, незважаючи на дослідження вітчизняних науковців, для того,щоб зрозуміти сучасні тенденції 

динаміки екологічного стану міст Волинського регіону, слід детально дослідити та проаналізувати історію 

їх розвитку, а також природні чинники, що впливали на просторове формування міських поселень. Це і 

визначило актуальність та мету даного дослідження. 

На думку дослідників формування міст Волинського регіону пройшло в своєму історичному розвитку 

декілька етапів і значною мірою пов’язано з природними чинникамирегіону, основним з яких є 

гідрографічний. 

Як зазначає А. Заяць[1, с. 27], для значної частини волинських міст, що з’явилися ще в ранньому 

середньовіччі та всіх міст, що виникли до кінця XV століття, ріки були домінуючим чинником їхнього 



24 

 
заснування: міста були тісно прив’язані до річкової мережі, майже вся територія якої входить в басейн 

правих приток Прип’яті – Турії, Стоходу, Стиру та Горині. 

Так, на берегах Горині у різних її частинах було закладено такі міста як: Гоща, Дубровиця, Ізяслав, 

Славута та інші. Що ж стосується Случі, то на її берегах були закладені та розвивалися міста Новоград-

Волинський,Староконстянтинів та багато інших [2, с. 193]. 

На лівій притоці Горині – Вілії були засновані міста Острог та Шумськ[4, с. 176]. На двох невеликих 

притоках Случа – Корчику та Хоморі ближче до їх впадіння в Случ розташовані відповідно міста Корець та 

Полонне [4, с. 545]. 

В західній частині Волині на берегах Прип’ятібулолокованем. Ратне.На найбільшій притоці Прип’ятів 

західній частині регіону - ріці Стир, в нижній її течії було засновано м. Берестечко, а у середній – м. Луцьк. 

На найдовшій притоці Стиру – Ікві було розташовано міста Дубно та Млинів [5, с. 42-44]. Міста Турійськ та 

Ковель були засновані на берегах притоки Прип’яті – Турії. Одне з найстаріших міст Волині - Володимир-

Волинський, було засноване на притоці Західного Бугу - р. Лузі. Містечко Горохів закладене над р. Липою, 

Камінь-Каширський – при р. Цир [2, с. 195-196]. 

В східній частині регіону на річці Тетерів - притоці Дніпра, були закладені міста Житомир та Чуднів. 

На Ірші - притоці Тетерева, в її верхній течії було засноване місто Малин. На двох невеликих притоках 

Прип’яті – Уборті та Ужу в їх середній течії розташувалися міста Олевськ та Коростень відповідно. Одне з 

найстаріших міст Волині – Овруч було закладено в середній течії Норині, яка є притокою Ужа [2, с. 198]. 

Зазначимо, що оборонна функція була домінуючою в добу середньовіччя, тобто міста планувалися і 

розміщувалися на територіях, максимально захищених природними водними перешкодами. 

Крім оборонної функції річки Волинського регіону виконували також торгівельну функцію. Оскільки, 

по Волині проходить вододіл між басейнами Чорного та Балтійського морів річкова система вже здавна 

створювала умови для всебічних зовнішніх зв’язків регіону. Річки східної частини Волині, впадають у 

Прип’ять, що пов’язує Волинь із Подніпров’ям. У той же час західна частина Волині (басейн Західного 

Бугу) мала добрі можливості для зв’язків з Європою. Особливої активності ці зв’язки набули у 

пізньосередньовічний період – по Бугу до Гданська вивозились великі об’єкти товарного зерна та іншої 

продукції. По річкам Волині проходило одне з відгалужень трансконтинентального торгового шляху з 

півдня на північ, у давньоруський час відомого як шлях “із Варяг в Греки” [3, с. 358-359]. 

Окрім того, річкова система Волинського регіону використовувалась і в господарських цілях: вона 

слугувала джерелом питної води; на ріках споруджували греблі і застосовувались водяні колеса 

(найбільшого поширенню вони набули саме на території Волинської височини, оскільки тут був 

сприятливий рельєф для перекриття водотоків), а для запруди річок з метою створення ставів, влаштовували 

млини. 

Ще одна функція річок Волинського регіону – комунікаційна, мала найбільш виражений характер в зоні 

Полісся, де заболочені простори, хоча й були ідеальним захисним утворенням, та все ж перешкоджали 

прямому сполученню як між окремими міськими поселеннями, так і різноманітними містобудівельними 

об’єктами міст. 

Отже, бачимо, що ріки у Волинському регіоні визначали розташування міських поселень, які були 

зорієнтовані на водний простір, а прилегла до річки територія зумовлювала розвиток поселення на 

домінуючому березі. 
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УДК 338.48 

Рибачук Т.Л. 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Проблема забезпечення якості продукції має в сучасному світі універсальний характер. Показники 

якості, а також проблеми, пов’язані з випуском якісної продукції, специфічні для кожної галузі, в тому числі 

для сфери туризму. Здатність організаторів турів оцінити відповідність послуг, що пропонуються окремими 

виконавцями різних видів туристичного обслуговування, вимогам, уподобанням, очікуванням і сприйняттю 

якості з боку клієнтів є невід’ємною умовою ефективного створення якісного тур продукту. Ключовим 

питанням в управління туристичним продуктом залишається проблема якості та конкурентоспроможності 

фірм, яка в аспекті сучасних тенденцій менеджменту набуває нових відтінків. Наукові основи управління 

якістю та їх застосування в туризмі вимагають особливих підходів. 

Особливі вимоги висуваються до якості послуг. Специфіка туристичних послуг визначає наступні 

особливості управління їх якістю [1]. 

1. Необхідність розгляду проблеми якості з двох боків – з позицій самого підприємства та з позицій 

споживача. 

2. Необхідність системності і комплексності в управлінні, що припускає залучення до процесу управління 

якістю продукції. 

3. Необхідність пошуку балансу між стандартизацією послуг, що зручно фірмі, та їх індивідуалізацією, що 

потрібно споживачу. 

Згідно з міжнародними стандартами, якість послуги – сукупність характеристик послуг, що 

визначають їх здатність задовольняти встановлені і передбачувані потреби споживача  

Оцінка якості з точки зору споживача будується на основі критерію задоволеності, тобто почуття 

задоволення від наданих йому послуг. Задоволення-це відчуття достатку, що виникає у людини, яка 

порівнює свої попередні очікування і реальні якості отриманого продукту. З цього визначення витікають три 

ключові чинники, що характеризують задоволеність клієнта продуктом: очікувані характеристики продукту, 

фактичні характеристики та їх якість [2]. 

У цьому зв’язку, зважаючи на специфіку туризму, можна додати такий чинник, як якість 

обслуговування клієнта продавцем туристичної фірми. Керівники туристичних підприємств часто 

розглядають надання послуги в двох аспектах: технічному і функціональному. Перший з них вирішується 

простіше – це технічне забезпечення якості за рахунок необхідного стану транспорту, стану готельних 

номерів, інфраструктури підприємств харчування тощо. Функціональний аспект забезпечується значно 

складніше. Це, більшою мірою, міжособові стосунки між менеджерами туристичної фірми та клієнтами, 

стосунками між персоналом туристичного підприємства, які можуть вплинути на стосунки з клієнтом. 

Задоволеність клієнта неодміннозалежить від якості використання ресурсів туристичної індустрії та 

індустрії задоволень. Але клієнт при оцінці якості послуг сприймає, передусім, функціональний аспект, який 

більшою мірою характеризує міру гостинності. 

У маркетинговій літературі усі основні методики дослідження якості послуг є або альтернативними, 

або похідними від найбільш популярного методу: SERVQUAL (скорочено відservise quality – якість 

послуги). Основою методики є припущення про те, якість послуги - це результат споживчого порівняння 

очікувань та сприйняття за 22 аспектами. Для виміру якості послуг Л.Беррі запропонував свого часу 

10 показників. 

Дослідження показали, що має місце кореляція між деякими показниками, що дозволило скоротити їх 

число до п’яти голових критеріїв якості послуг: матеріальність, надійність, чуйність, переконаність та 

співчуття. 

Проблематику якості у туризмі, подібно як і в інших секторах послуг, потрібно аналізувати у двох 

напрямках: 

- якість послуги – шляхом оцінки її параметрів, формуючи потреби споживачів туристичних послуг; 

- якість обслуговування – за посередництвом оцінки стану зв’язків туристичної фірми зі споживачами 

послуг, передусім персоналу, який обслуговує клієнтів. 

Керівний персонал, який здійснює управління туристичним підприємством, має забезпечувати високу 

відповідність між фактично наданими послугами та сподіваннями клієнтів. 

Отже, визначення якості туристичних послуг полягає у проведенні аналізу багатьох аспектів 

взаємопов’язаних елементів туристичного продукту. Ступінь відчутого задоволення залежить, з одного 
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боку, від властивостей ознак придбаної послуги, а з іншого – від сподівань клієнтів. Необхідно намагатися, 

аби різниця між очікуваною та отриманою послугою була щонайменшою. У процесі дослідження якості 

варто враховувати пізнання потреб і вимог, а також пропозиції й думки клієнтів. Лише за таких умов можна 

говорити про ознаки створеного продукту виробником послуг та про ідентифікатори якості, які сприймає 

клієнт. Ознаки продукту можуть формуватися перед, під час і після процесу надання, що дає можливість 

керувати цим процесом. Ідентифікатори якості зумовлюють оцінку цього продукту клієнтом у процесі 

надання або після його завершення. Це означає, що чим точніше описати процес надання послуги, тим 

більшою буде вірогідність формування й упорядкування передумов забезпечення їх високої якості. Отже, 

продавець послуг може задовольнити потреби відповідно до сподівання клієнта, котрий, своєю чергою, 

досягне певної користі через задоволення. 
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УДК 332.1 

Савченко О. Р. 

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сучасний регіональний розвиток України, його стан та тенденції, оцінка спроможності регіонів до 

«виживання» в умовах політично-економічної кризи, яка сьогодні несе надзвичайно глобальні складності є 

проблемними питаннями державної регіональної політики. 

Сьогодні як ніколи перед суб’єктами державного управління постають складні і дуже важливі 

питання, що торкаються проблем відносно якісного підходу до процесу функціонально-господарської 

практики регіонів. Серед основних: прозорість дій влади у всіх її проявах та питаннях життя суспільства; 

сприяння стимулювання економічного приросту регіонів шляхом застосування таких основних функцій 

управління як інтегруюча, оптимізаційна, стимулююча, перерозподільна та соціальна; всебічне урахування 

інтересів усіх прошарків населення, незалежно від їх статусу, рівня доходів чи відношення до окремих груп, 

господарських суб’єктів та інституційних елементів регіональну; створення сприятливого клімату для 

розвитку підприємництва та побудови міжрегіональних та міжнародних зв’язків тощо. 

Одними із основних цілей реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку є 

забезпечення їх сталого розвитку в інтересах усієї України, підвищенням рівня життя населення, 

подоланням бідності та безробіття, формуванням середнього класу та з створенням рівних умов для 

динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку її регіонів [1]. 

Об’єктом політики регіонального розвитку повинна виступати не сумарна множина елементів 

господарського комплексу, соціальної інфраструктури та ресурсного потенціалу, а інтегрована сукупність у 

формі регіональної соціально-економічної системи, яка охоплює усі сфери життєдіяльності людини [2]. 

Соціально-економічний розвиток кожного регіону має свої особливості та відмінності. Одним з 

основних показників, що характеризує регіональний розвиток є валовий регіональний продукт на душу 

населення, який відображає ефективність функціонування економіки на рівні регіонів. Так, даний показник 

Рівненської області у 2010 році становив13785грн., що більше від попереднього року на 2,086тис.грн.; 

2008 року – на 1,568 тис.грн. та 2007 року – на 4,09 тис.грн. Рівень показника 2010 року області є 

найнижчим після Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. 

За оцінкою науковців [3] стан виробничого потенціалу у більшості регіонів України у 2011 році 

зазнав суттєвого погіршення, причому гальмування економічного відновлення відбулося за рахунок 

скорочення обсягів як промислового, так і сільськогосподарського виробництва. Так, у Рівненській області 

темп спаду групового індексу (ГІ) виробничого потенціалу знаходився у межах 40-50%. 

Рушійною силою у забезпеченні ефективного розвитку національної економіки в умовах ринку є 

діяльність підприємницького сектору економіки. Слід зазначити, що за роки незалежності в регіонах 

України створено досить потужний сектор підприємництва, але ефективність його функціонування 

залишається на низькому рівні. 
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Динаміка ГІ підприємницького середовища в більшості регіонів України найнижча у 2011 році 

порівняно з 2007 роком. Так, темпи спаду ГІ підприємницького середовища у Рівненській області 

сягають 14 %. Такий спад показника регіону відбувся за рахунок суттєвого зниження показника кількості 

зайнятих працівників на суб’єктах господарювання в середньому на 26% у порівнянні з 2007 роком. В той 

час як середнє значення кількості суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

зросла лише на 8% у 2011 році [3]. 

За звітністю Рівненської обласної держадміністрації [4] у 2011 році органами виконавчої влади 

Рівненської області вживалися заходи щодо забезпечення стабільної роботи господарського комплексу та 

розвитку соціальної сфери регіону. 

Звітовано, що обсяг випускупромислової продукціїперевищив рівень 2010 року на 6,9 %. Обсяг 

реалізованої промислової продукції за 2011 рік склав 13934 млн.грн., що на 22,3 % більше 2010 року. 

Забезпечено зростання промислового виробництва на підприємствах хімічної промисловості 

на 12,8 %, металургійного виробництва – на 19,3 %, електроенергетики – 4,2 %, добувної промисловості – 

5,2 %, машинобудування – 0,9 %, деревообробної промисловості – 4,6 %, легкої промисловості – на 10,2 %, 

виробництва будматеріалів та скловиробів – 14,3 % [4]. 

Забезпечено стабільне нарощування виробництва валової продукції сільського господарства. 

За 2011 рік обсяг валової продукції сільського господарства зріс на 11,9 %, в т.ч. по сільгосппідприємствах 

на 17,4 %. 

У 2011 році 300 підприємствами Рівненської області здійснено експорту на суму 543,1 млн.дол. США, 

що становило 0,8% загального обсягу експорту України даного року; імпортом займалися 330 суб’єктів ЗЕД, 

що здійснили загального імпорту на суму 431,0 млн. дол. США – 0,5% всіх імпортних операцій у державі.  

Основними аспектами збалансованого розвитку Рівненщини мають стати напрями розширення 

промислового та агротуристичного потенціалу регіону, модернізації та політики 

ресурсозбереження,розширення ЗЕЗ, зміцнення продуктивних сил, поліпшення якості життя населення 

тощо. 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України; Закон вiд 08.09.2005 № 2850-IV, Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15 

2. Голян В.А. Теоретичні та методологічні засади формування нової системи планування та 

прогнозування розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах ринкової 

трансформації / В.А. Голян // Вісник РДТУ. Економіка: Зб. наук. праць. – Вип. 2(9). – Рівне, 

2001. – С. 214-219. 

3. Бевз І.А. Оцінка соціально-економічного розвиту регіонів України у до кризовий і 

посткризовий періоди / І. А. Бевз, Н. О. Федя. - Електронне наукове фахове видання 

"Ефективна економіка", ДДАУ. – 2013. 

4. Рівненська обласна державна адміністрація // [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/11205.htm.  

 

 

УДК 338.001.36: 627.12 

Сяська О.В. 

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ 

За запасами питної води та кількістю джерел водопостачання Україна знаходиться на останньому 

місці в Європі, а питомі норми водоспоживання перевищують аналогічні показники розвинутих країн  

у 2 – 3 рази. Основною причиною високих показників питомого водоспоживання в Україні є втрати води, які 

в системах водопостачання сягають 30 – 40 %, а в деяких регіонах перевищують 50 % [1]. Комунальне 

господарство характеризується зношеністю та аварійним станом водопровідних мереж, що пов’язано з 

недостатнім фінансуванням галузі.  

В Україні тарифи на послуги водопостачання та водовідведення приблизно в три рази нижчі, ніж у 

країнах Західної Європи. При відносно низькому рівні тарифів, споживання води в нашій державі 

перевищує водоспоживання в країнах ЄС. Це пов’язано як з великими втратами води, так і з історично 

сформованим стереотипом споживання води як „безкоштовного” ресурсу, відсутністю стимулів зниження 

водоспоживання. Отже, раціональне використання і охорона водного фонду країни є надзвичайно важливою 
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природничо-науковою та соціально-економічною проблемою, яка вирішується на основі балансу між 

необхідним економічним ростом та збереженням водних ресурсів. Оскільки європейська система управління 

процесами водокористування є більш ефективною, тому необхідно враховувати зарубіжний досвід і 

використовувати його для регулювання водогосподарської діяльності в Україні.  

Метою даної роботи є вивчення та аналіз основних механізмів регулювання процесів 

водокористування в Німеччині і на основі цих досліджень розробка пропозицій щодо удосконалення 

організаційно-економічного механізму стимулювання раціонального використання водних ресурсів в 

Україні. 

У Німеччині фінансову основу водокористування складають платежі за використання водних 

ресурсів. Розмір щорічної плати визначається на основі даних підприємств-водокористувачів про їх потреби 

у воді на плановий рік. Складається кошторис витрат, в якому окремо визначаються витрати на 

забезпечення водозабору, прийом і очистку стічних вод, підтримку рівня води у водному джерелі та на інші 

види робіт. З урахуванням витрат на всі види робіт і заявок водокористувачів встановлюється річний внесок 

кожного споживача. Він визначається таким чином, щоб ці внески могли забезпечити роботи з: регулювання 

режиму стоку вод, пропуску паводків і повеней; підтримки рівня поверхневих вод, необхідного для 

нормального функціонування водогосподарського об’єкта; постачання води для населення і 

промисловості;відведення стічних вод; утилізації відходів; запобігання й усунення негативних екологічних 

явищ, викликаних підвищенням рівня ґрунтових вод; ліквідації наслідків скиду стічних вод. 

Водокористування в комунальному господарстві Німеччини характеризується відокремленістю 

водопостачальних підприємств від підприємств, що здійснюють  водовідведення. Приблизно 

6700 підприємств у Німеччині відповідають за водопостачання і 8000 підприємств – за відведення та 

очищення стічних вод. Більша частина комунальних підприємств належить державі. Третина діючих 

водопостачальних підприємств мають приватну форму власності і саме вони забезпечують водою 

більше половини населення країни [2].  

З метою удосконалення системи ціноутворення, Німеччина відмовилась від надання соціальної 

допомоги населенню через комунальні підприємства і перейшла до адресного субсидіювання. Вивільнені 

кошти були направлені у якості інвестицій на модернізацію водопровідних мереж і обладнання, 

впровадження інноваційних технологій. При цьому відбулося значне зростання вартості наданих послуг. 

Тарифи за водопостачання і водовідведення не залежать від доходів споживачів води і 

розраховуються таким чином, щоб покрити витрати на модернізацію і заміну водопровідних мереж, 

утримання зон санітарної охорони водойм тощо, виходячи із фактичних річних витрат на забір води, її 

очистку і транспортування до споживачів. Натомість споживачі отримують надійне цілодобове 

водопостачання та високу якість питної води.Поряд з поточними експлуатаційними витратами до складу 

тарифу входять капітальні витрати (амортизація і відсотки за вкладений капітал). Високі тарифи на 

водопостачання стимулюють населення до раціонального використання водних ресурсів. 

З 1990 р. в Німеччині спостерігається тенденція до зменшення обсягів використання водних ресурсів, 

що пов’язано з застосуванням сучасної техніки, багаторазовим і повторним використанням води у 

виробничих процесах та бережливим ставленням до води споживачів. Німеччина серед промислово 

розвинених країн відрізняється найнижчим рівнем водоспоживання.  

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що німецьку систему платного 

водокористування доцільно використовувати в Україні для фінансування водогосподарської діяльності. 

Зокрема, в комунальному господарстві тарифи на послуги водопостачання та водовідведення необхідно 

визначати таким чином, щоб покрити витрати на модернізацію і заміну водопровідних мереж, утримання 

зон санітарної охорони водойм тощо, виходячи із фактичних річних витрат на забір води, її очистку і 

транспортування до споживачів. 
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УДК 332.122. 

Трало І.М. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ТРАНCКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Враховуючи євроінтеграційний курс України, особливого значення набуває проблема запровадження 

європейських стандартів регіонального розвитку на всіх рівнях державного управління. З метою виявлення 

перспектив удосконалення стратегічного планування в Україні доцільно розглянути досвід стратегічного 

планування регіонального розвиткуЄвропейського Союзу. 

Сучасні стратегії регіонального розвитку ЄС опираються на принципи Лісабонської (2000 р.) та 

Ґетеборзької(2001 р.) стратегії.  

Стратегічні плани у ЄС розробляються на муніципальному, районному, регіональному рівнях, і 

узгоджуються із стратегічними документами національного рівня.Досвід стратегічного планування 

Європейського Союзу дозволяє зробити наступні висновки: до процесу стратегічного планування регіону 

має бути залучена широка громадськість; повинна бути побудована чітка ієрархія розробки стратегічних 

планів, обов’язково мають бути передбачені механізми реалізації всіх заходів стратегії,стратегічний план 

має бути обмежений наявними ресурсами.  

Регіональна політика ЄС щодо Стратегій розвитку регіонів починаючи з 2006 рокузосереджена 

в 4 напрямах: розвиток “економіки знань”, децентралізація управління та обсягу відповідальності, 

процедури спрощення та прискорення, розвиток потенціалу кожного європейського регіону та водночас 

зосередження на ресурсах найслабших [1, с.12].Починаючи з 1960–хроків Парламентська Асамблея Ради 

Європи звертає увагу на проблеми просторового розвитку окремих територій Європи,та висуває ідею 

Європейської політики регіонального планування як пріоритетну для європейських установ, суть якої 

полягала у збалансованому розподілі економічних дій.Надалі хронологічно ідея впровадження принципів 

просторового розвитку виглядає наступним чином: 

1983 р. – Європейська хартія регіонального/просторового планування (Торремолінська хартія) – 

визначила дефініцію терміна просторове/регіональне планування: географічне вираження економічних, 

соціальних, культурних та екологічних політик суспільства.  

1988 р. – прийняття проекту Європейська стратегія регіонального розвитку (Лозаннська стратегія) – 

з подальшим коригуванням у 1994р. – визначено необхідність створення умов для сталого розвитку за 

рахунок галузевої політики, залучення місцевих рад та соціальне гуртування. 

2000 р. – прийняття Основних принципів стійкого просторового розвитку європейського 

континенту (Ганноверський документ) – узагальнюючий документ, який на основі ряду попередньо 

сформульованих документів визначив пріоритетні напрями розвиткудля країн Європи: покращення 

інфраструктури, розвиток прикордоння, сільських та відсталих територій, інтеграції регіональних 

транспортних програм тощо. 

Варто зазначити, що дані принципи лягли в основурозробкиКонцепції вдосконалення регіональної 

політики в Російській Федерації, яка передбачає формування системи стратегічного планування соціально-

економічного та просторового розвитку регіонів. З цією метою в Росії визначено «зони випереджуючого 

економічного зростання» великі міські агломерації, агропромислові та індустріальніекономічні зони, 

науково-інноваційні та освітні центри, транспортно-логістичні вузли, території освоєння природних 

ресурсів, туристично-рекреаційні території тощо. [2, с.150]  

Окрім того, варто відзначити ініціативи Європейського Союзу щодо впровадження ідей просторового 

розвитку,розпочаті на початку 1990-х років зі створення Європейської перспективи просторового розвитку 

(англ..- ESDP). Найбільшзначущими ініціативами у цьому напрямку є так звані Лейпцігські 

принципи (1994 р.), які визначилизагальноєвропейську політику просторового розвитку, яка повинна 

базуватися на побудовізбалансованоїта поліцентричної міської системи; забезпеченні паритетного доступу 

до інфраструктури; раціональному управлінні об’єктами природної та культурної спадщини. Більш 

вдосконаленим та остаточним варіантом зазначених принципів є так званий Нордвікський 

документ (1997 р.), який окреслив три напрями європейської політики: економічне та соціальне гуртування; 

збереження природних ресурсів та культурної спадщини; збалансована конкурентоспроможність 

європейської території. 
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Окрім того,для України важливе значення має досвідвпровадження проектів, які стосуються 

планування розвитку транскордонних регіонів, що охоплюють прикордоннітериторіїУкраїни та сусідніх 

держав. Цесприятимеінтенсифікації міждержавного співробітництва у сфері просторового планування.Мова 

йде про формування 7 транскордонних регіонів: Україна-Польща, Україна-Словаччина, Україна-Угорщина, 

Україна-Румунія, Україна-Білорусь, Україна-Росія та Україна-Молдова. 

Європейським Союзомта Радою Європи в рамках політики «Європа без роз’єднуючих кордонів» 

розроблено правові інструменти, які застосовуються для підтримки транскордонного співробітництва, а 

саме Мадридська конвенція та додаткові протоколи до неї, Регламент Європейського Парламенту та 

Ради 1082/2006 про Європейські угрупування з питань міжтериторіальногоспівробітництва (EGTC) 

від 5 липня 2006 року.  

Позитивне значення розробки даних документів для України полягає у визначенні вектора розвитку 

транскордонних регіонів, який полягає у впровадженні інноваційно–інвестиційноїмоделі розвитку. 

Список використаних джерел 

1. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 

2010. – 88с. 

2. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвідУкраїни та інших держав-

членів Ради Європи. В.С. Куйбіда, В.А.Негода, В.В.Толкованов. – Київ, 

Видавництво «Крамар», 2009, 170 с. 

 

 

УДК 65.014 

Турченюк Г.Я., Шимко О.В. 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Ринкова економіка зумовлює зростання ролі стратегічного управління підприємствами та 

необхідність всебічного вивчення низки важливих понять, безпосередньо пов’язаних із даним типом 

управління.  

Процес впровадження стратегічного підходу до управління на вітчизняних підприємствах 

з врахуванням економічних реалій відбувається досить повільно. Підприємства насамперед зосереджені на 

вирішенні поточних проблем, пов’язаних з ефективним використанням їх потенціалу, а проблеми 

формування потенціалу в контекстівизначення перспектив розвитку, залишаються поза їх увагою. Проте без 

визначеної стратегії розвитку неможливо впевнено «рухатись» у бізнес-просторі, приймати обґрунтовані 

тактичні рішення щодо використання потенціалу підприємства, примножувати підприємницький капітал, 

забезпечуючи стійкі позиції у конкурентному середовищі.  

Планування стратегічного розвитку передбачає формування системи стратегій підприємства, яка 

поєднує: корпоративну (загальну), конкурентні, функціональні, операційні та територіальні стратегії.  

Поняття «стратегія» розглядається нами як сукупність загальних цілей підприємства та найбільш 

ефективних способів їх досягненняшляхом раціонального розподілу ресурсів. 

На думку Смоліна І. у межах системи стратегічного планування необхідно формувати комбінації 

конкурентних, функціональних і регіональних стратегій, які б дозволили досягти загальних цілей прийнятої 

загальної стратегії [2].  

Основними принципами узгодження стратегій є: 

 сфера цільової узгодженості розповсюджується на зв'язки корпоративної стратегії з конкурентними, 

функціональними та регіональними стратегіями, в яких суперечність цілей нижчого рівня не 

допускається; 

 сфера ресурсного узгодження поєднує кадрове, фінансове, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення стратегій підприємства;  

 сфера часової узгодженості забезпечує синхронізацію функціональних стратегій та поточну 

відповідність реалізації конкурентних і функціональних стратегій;  

 сфера технологічної узгодженості не має виняткової значимості, але врахування технологічних 

особливостей мають місце при реалізації конкурентних і функціональних, конкурентних і 

регіональних, регіональних і функціональних стратегій. 

Механізм формування конкурентної стратегії підприємства, який має забезпечити її адаптацію до 

умов зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей та цілей розвитку підприємства, передбачає: 

 вибір ефективної моделі стратегічного управління; 
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 визначення характеру конкурентних стратегічних дій; 

 з'ясування засобів набуття (утримання) конкурентних переваг (рис.1). 

 
Рис.1.Складовіформування конкурентної стратегії підприємства 

Головними критеріями оцінки ступеня придатності стратегічного плану є: адаптивність, варіативність 

планових рішень, оптимальність деталізації, збалансованість елементів, адресність планових завдань, 

цільова спрямованість. 

Перетворення стратегічного плану в конкретні дії, які мають забезпечити отримання бажаних 

результатів, формує стадію реалізації стратегії, яка системно спрямовує зусилля підприємства на здійснення 

організаційних змін, розробку та контроль ділових процесів, мотивування персоналу на досягнення 

поставлених стратегічних цілей.  

Основною умовою реалізації обраної стратегії розвитку є створення підприємства, що здатне 

адаптуватися до поточних змін зовнішнього середовища і здійснити внутрішні тактичні перебудови, що 

мають забезпечити досягнення стратегічних цілей.  

Важливою складовою виконання стратегії є контроль за перебігом її реалізації. Упроцесі контролю 

доцільно зосередитиувагу на двох напрямах: 

 діагностика внутрішніх процесів реалізації стратегії; 

 моніторинг зовнішнього середовища, зміна якого може обумовити доцільність коригування 

стратегії. 

Кращим свідченням результативності виконання діючої стратегії є стратегічне положення 

підприємства на досліджуваному ринку в поєднанні з отриманими фінансовими результатами.  
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УДК 339.1 

Шимко О.В. 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК РУШІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Проблема забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств вимагає визначення 

шляхів отримання конкурентних переваг. Доцільно виділити два основних підходи до отримання 

конкурентних переваг: 

 маркетинговий підхід, орієнтований на споживачів; 

 конкурентний підхід, орієнтованийна конкурентів . 

Підхід, орієнтований на споживачів, використовує концепцію маркетингу і виходить з того, що 

позиція підприємства є лідируючою, якщо вона сприймається як цінність для споживача і відповідає його 
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мотиваціям. Саме завдяки реструктуризації свідомості споживача під час позиціюванняторговельного 

підприємства створюється його конкурентна перевага, яка полягає у спрощенні процесу прийняття рішення 

споживачем на користь даного підприємства, формуванні лояльності покупця.  

На противагу попередньому, підхід, орієнтований на конкурентів, зосереджується на стратегії та 

тактиці протидії конкурентам. У межах даного підходу може використовуватися два способи досягнення 

конкурентних переваг: лідерство за витратами та сукупність дій щодо зміни конкурентного середовища. 

В історичному аспекті зменшення витрат є традиційним, найстарішим та найбільш дослідженим 

методом посилення конкурентних переваг підприємства. Однак, систематичне скорочення витрат на 

розвиток діяльності, маркетингові заходи може привести до того, що підприємство виявиться 

неспроможним задовольнити зростаючі потреби споживачів. Тому, враховуючи ситуацію на споживчому 

ринку, стратегію мінімізації витрат слід трансформувати у стратегію ефективного управління витратами, яка 

б передбачала не прагнення будь-що знизити витрати, а розробку цінових рішень для кожного сегменту 

споживачів з врахуванням ринкової ситуації.  

Під сукупністю дій щодозміни конкурентного середовища слід розуміти інтеграційні і мережеві 

процеси розвитку торговельних підприємств. 

Однак, наявність окремих конкурентних переваг не означає автономії переваг і не забезпечує 

підприємству перемоги у конкурентній боротьбі.Постійні зміни в зоні діяльності торговельного 

підприємства перетворюють йогосильні сторони в слабкі, а досягнуті успіхи на ринку за відсутності 

постійної і цілеспрямованої роботи через певний проміжок часу будуть перевершені відповідними діями 

конкурентів. 

З огляду на вище означене, завдання формування конкурентних переваг трансформується в завдання 

адаптації системи управління підприємством до змін конкурентного середовища, що дозволяє швидко і 

точно визначати напрямки підвищення конкурентоспроможності,при цьому першочергову роль необхідно 

відвести конкурентним позиціям підприємства, які визначають його здатність реалізувати конкурентні 

переваги і характеризують його місце в конкурентному середовищі. 

Отже, конкурентні переваги та конкурентні позиції є взаємопов’язаними та взаємообумовленими 

елементами одного процесу, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності підприємства через 

розробку стратегій конкурентної поведінки (рис.1) . 

Конкурентні 

переваги 

Конкурентна позиція 

Сильна Слабка 

Вагомі Розвиток 

Доцільна стратегія стійкого зростання, 

зосередження на власних 

конкурентних перевагах, розширення 

ринку за рахунок формування 

маркетингових систем, політика 

диверсифікації, підтримка постійних та 

завоювання нових споживачів. 

Формування 

Доцільна стратегія проникнення на 

ринок, особлива увага приділяється 

посиленню слабких позицій, 

розробці комплексу маркетингу та 

позиціюванню підприємства, 

направлених на завоювання 

лояльності споживачів. 

Незначні Утримання 

Доцільна стратегія захисту базових та 

формування нових конкурентних 

переваг, утримання частки ринку, 

здійснення вибіркових інвестицій. 

 

Скорочення (вихід) 

Пошук шляхів отримання 

конкурентних переваг, завоювання 

лояльності споживачів, посилення 

позицій за рахунок використання 

переваг інтеграційних 

утворень.Скорочення діяльності, 

пошук нішіабо вихід. 

Рис.1. Матриця стратегій конкурентної поведінки 
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Найбільш повному використанню конкурентних перевагторговельного підприємства сприяє розробка 

конкурентних стратегій.Завдання конкурентної стратегії – досягнути такого положення підприємства на 

ринку, за якого воно здатне захистити себе віднегативного впливу зовнішніх і внутрішніх факторівабо 

використати їх вплив на свою користь. 

Список використаних джерел 

1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы /Г.Л. Азоев, А.П.Челенков. – М.: НОВОСТИ, 

2000. – 256 с.  

2. Барна М. Ю. Особливості процесу позиціонування роздрібних торговельних підприємств та 

його управління в конкурентному середовищі / М. Ю. Барна // Науковий вісник УкрДЛТУ. 

Випуск 18.1. – Львів, 2008. – С. 128-133.  

3. Дідківська Л. І. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих 

товарів України /Л. І. Дідківська //Банківська справа. – 2009. – №2. – С.48-66. 

4. Лазебна І. Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі /І.Лазебна //Вісник 

КНТЕУ. – 2011. –№ 2. – С.26-37. 

 

 

УДК 762.50 

Щесюк С.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Туристична індустрія в сучасному її вигляді почала формуватись у другій половині ХІХ ст., з часу 

проходження хвилі капіталістичних революцій в Європі та утвердження нового способу виробництва, 

завдяки чому інтенсивно почала зростати економіка, впливаючи, одночасно, на розбудову туристичної 

індустрії та підсилюючи фінансовий потенціал територіальних громад за місцем розміщення об’єктів 

підприємницької діяльності. Саме в цей час появляються два терміни визначальні для формування 

туристичної індустрії: «підприємництво» та «туризм», які перетворили кволе існування цієї галузі в 

потужний локомотив світової економіки.  

Поступово розрізнені сфери національних господарських систем почали розвиватися завдяки одна 

одній, за схемою «штовхай – тягни». Наприклад, удосконалення транспорту, засобів зв’язку сприяло тому, 

що люди могли вільно відвідувати будь-які країни, оглядати твори мистецтва, знайомитися з культурними 

надбаннями. Територіальні громади перетворюються із замкнених спільнот у відкриті системи, де з однієї 

сторони формується клас підприємливих людей, які сприяють розвитку науково-технічного прогресу 

людства, а з іншої – клас допитливих людей, які користуються винаходами перших реалізовуючись 

подорожуючи на національному та міжнародному рівні. 

Процес активізації господарського життя в територіальних громадах помітно збільшував рухомість 

населення та супроводжувався на місцевому рівні будівництвом готелів, ресторанів, зон відпочинку, 

лікування, дослідження та вивчення видатних історичних та географічних місць, де обслуговуються 

спочатку привілейовані класи, а з часом і всі бажаючі. 

В період тотальних змін в структурі європейської економічної системи та в її динамічному 

розвиткові, територіальні громади стають зацікавленні в збільшенні відвідуваності їх місцевостей, оскільки 

для них появляється певний зиск у фінансових надходженнях, які можна використати для вирішення 

проблем та розбудови інфраструктури. Тому, чимало таких громад об’єднуючись або передаючи в концесію 

підприємцям окремі території починають розбудовувати транспортну мережу. Її розвиток призвів до 

кардинальних змін в туризмі, перетворивши його на соціально-економічне явище. 

В свою чергу сам туризм суттєво вплинув на розвиток транспортних систем. Виникають значні зміни 

в обсязі, динаміці та структурі туристичного потоку як в національному, так і в міжнародному масштабах. 

Для задоволення постійно зростаючих потреб споживачів туристичних послуг транспорт постійно 

адаптувався до їх вимог, а зростаюча кількість туристичних подорожей призвела до збільшення кількості 

транспортних засобів у всіх його видах, шляхом збільшення пасажиромісткості [1, с.15]. 

Туристична індустрія окремих територій різних держав починає набирати потужності шляхом 

включення все нових галузей економіки. Територіальні громади, адаптовуючисьдо нових умов, формують 

відповідну інфраструктуру для туристів. Через зростання технічної швидкості та зручності транспортних 

засобів, якісно удосконалюється покриття доріг, скорочується час подорожі шляхом встановлення прямих 

транспортних зв’язків, за напрямом туристичних потоків. Підвищення якості і надійності транспортних 
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перевезень, перехід до регулярного пересування, призвів до появи підприємств, які спеціалізувалися на 

обслуговуванні тимчасових відвідувачів та сприяли більшій рухомості населення [2, с.8]. 

Матеріально-технічна база туристичної індустрії є суттєвим елементом у формуванні ефективного 

туристичного продукту місцевого рівня. До неї належать туристичні фірми (туроператори та турагенства), 

готелі, мотелі, кемпінги, туристичні бази, підприємства харчування та торгівлі, автотранспортні 

підприємства, пункти прокату туристського обладнання та інвентарю, бюро реалізації туристичних путівок, 

контрольно-рятувальні служби, туристичні станції, клуби тощо. Важливе значення для розвитку 

туристичної індустрії відіграє база наявних на певних територіях рекреаційно-природних ресурсів [3, с.11]. 

Увесь цей міжгалузевий комплекс та його складові активно працюють в одному напрямі – створення 

високоякісного, конкурентоспроможного та доступного широким верствам населення туристичного 

продукту. Також усі складові елементи цього комплексу розташовуються на певних територіях та 

піддаються повному або опосередкованому впливу місцевих громад і завдяки яким можуть успішно 

розвиватися або перебувати в перманентному стані. Тому, територіальні громади повинні проводити 

систематичну роботу з формування та розвитку матеріальної та соціальної інфраструктури, які з однієї 

сторони забезпечуватимуть здатність самоврядних громад дбати про свій соціально-економічний добробут, 

а з іншої – вибудовуватимуть підмурівок основи ефективно діючої в перспективі туристичної індустрії 

певної місцевості, оскільки матеріальна інфраструктура територіальних громад та матеріально-технічна база 

туристичної індустрії тісно пов’язані між собою через чисельні дотичні та взаємодіючі комерційні й 

комунальні структури. Але часто розглядаються науковцями як абсолютно автономно функціонуючі, що 

суттєво впливає в дослідженнях на стан і перспективи їх розвитку та взаємодії. 
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УДК 657.1  

Юхименко-Назарук І.А.  

ІНСТИТУЦІЙНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

В останнє десятиріччя в наукових дослідженнях в сфері бухгалтерського обліку вітчизняними 

вченими значна увага приділяється застосуванню інституційної теорії. Цей процес є об’єктивним явищем, 

оскільки передбачає перенесення методології сучасного економіко-інституційного аналізу в сферу 

бухгалтерського обліку з метою одержання нових способів вирішення існуючих теоретико-методологічних 

проблем. [1,с.132] 

Методологічний інструментарій інституційної теорії, починаючи від робіт Т. Веблена, Дж. Коммонса 

та В. Мітчелла, дозволяє розглядати розвиток бухгалтерського обліку разом із еволюцією різноманітних 

суспільних інститутів, в результаті якої відбуваються зміни в господарському житті, що одночасно 

виступають об’єктом бухгалтерського спостереження. [2,с.9] 

В результаті використання інституційної методології в бухгалтерських наукових дослідженнях 

достатньо широкого вжитку набули поняття “бухгалтерський облік як окремий інститут”, “інституційна 

теорія бухгалтерського обліку”, “інституційна парадигма бухгалтерського обліку”, “облікове інституційне 

середовище”, що свідчить про існування певної згоди серед вчених щодо необхідності застосування 

інституційної теорії в обліковій сфері. Проте, наявні в бухгалтерському обліку напрями інституційних 

досліджень, хоча й з зовні дещо схожі між собою, в той же час, відрізняються за своєю спрямованістю, що 

не дозволяє піддати їх комплексному аналізу та провести порівняння між собою з метою встановлення 

загальних перспектив досліджень в даній сфері. [4, с.345] 

Вищенаведене зумовлює необхідність проведення аналізу стану та обґрунтування перспектив 

подальшого розвитку інституційних наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні. Питанням 

розгляду подальшого розвитку бухгалтерського обліку в світлі застосування інституційної теорії приділяли 

увагу такі вітчизняні вчені як Ю.А. Верига, Г.Г. Кірейцев, Е.С. Гейєр, С.Ф. Голов, В.М. Жук, 

О.М. Колеснікова, О.О. Канцуров, М.Д. Корінько, С.Ф. Легенчук, В.М. Метелиця, О.М. Петрук, 
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Н.В. Семенишена, І.Б. Садовська, Т.М. Сльозко, В.В. Травін, К.В. Романчук, І.Й. Яремко та ін.На сьогодні 

серед вітчизняних вчених відсутня єдність в поглядах стосовно місця інституційної економічної теорії в 

подальшому розвитку бухгалтерського обліку. 

Підходи до розуміння бухгалтерського обліку як окремого інституту мають такі спільні риси. По-

перше, облік є соціально-економічним інститутом, який є елементом певного соціально-економічного 

(інституційного) середовища на який він здійснює вплив та одночасно виступає об’єктом впливу з боку 

інших складових цього середовища. По-друге, інституту бухгалтерського обліку приписуються всі загальні 

характерні риси інституту, як окремої економічної категорії – здатність регулювати відповідні відносини в 

суспільстві, що стосуються бухгалтерського обліку, забезпечувати потреби різних видів економічних 

агентів, сприяти мінімізації управлінських ризиків економічних агентів, що є користувачами облікової 

інформації. [3, с.20] 

В світлі інституційної теорії облік вважають соціально-економічним інститутом, складовою 

інституційного середовища, виділяють окрему інституційну теорію обліку, вважають інституційний аналіз 

одним із загальнонаукових методів досліджень. Існування такої ситуації свідчить, що інституційні наукові 

дослідження з бухгалтерського обліку в Україні перебувають на початковій стадії свого розвитку та 

потребують подальшого удосконалення шляхом їх поглиблення та наближення до бухгалтерської практики. 

Коли інституційні дослідження в сфері обліку матимуть більш прикладний характер, це стане передумовою 

для більш широкого використання дослідниками інституційної теорії не лише на теоретичному рівні обліку 

як науки, а й на емпіричному рівні. [5, с.53] 

Також слід враховувати, що інституційна економічна теорія теж розвивається і удосконалюється, 

уточнюється її методологічний інструментарій. В останні роки значного поширення набуває 

неоінституційна економічна теорія, зокрема, такі її напрями як теорія трансакційних витрат, теорія 

агентських відносин, теорія контрактів, теорія ефективності ринків, теорія асиметричності інформації. Тому 

подальший розвиток бухгалтерського обліку слід проводити не лише на основі використання праць 

засновників і класичних представників інституціоналізму (Т. Веблена, Дж. К. Гелбрейта, Д. Норта, 

Дж. Ходжсона), а й з використанням напрацювань вчених-неоінституціоналістів, дослідження яких 

пов’язані з функціонуванням ринку облікової інформації. [6, с. 258] 
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УДК 159, 9: 331 

Березюк Т. П. 

ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Витоки економічної психології знаходять своє місце вже при рабовласницькому ладі в законах 

Хаммурапі (1792-1750 рр. до н. е.). У давньовавілонському царстві були встановлені і діяли юридичні, 

економічні та психологічні правила і норми рабовласницьких відносин грошового обігу. Проте, виникнення 

людини економічної (homo economicus), пов'язують з Новим часом (від XVI – XVII ст. до початку XX ст.), 

політичними революціями, промисловим переворотом, появою громадянського суспільства, урбанізацією 

життя [4]. 

Економічна психологія — галузь психології, що вивчає психологічні явища, пов'язані з виробничими 

відносинами людей. Виникла вона на перехресті соціальної психології, психології управління, психології 

праці з економічною наукою [2]. 

Економічна психологія – це психологія суб'єкта господарських відносин. Закономірності психічного 

відображення господарських відносин становлять предмет економічної психології. Господарюючим 

суб'єктом виступає одна людина, сім'я, організація, держава або нація, тобто об'єкт дослідження економічної 

психології може бути представлений на різних рівнях: мікро-, мезо- і макроекономічному . Витоки 

економічної психології можна знайти, насамперед, у працях знаменитих економістів: Джона Кейнса, Адама 

Сміта, Альфреда Маршалла. 

Економічна психологія вивчає не тільки окремі форми економічної поведінки, – це наука про 

взаємозв'язок духовного світу індивідів і груп з господарською активністю. Економічна психологія вивчає 

подання індивідів і груп про економічні явища і поведінки, засновані на відображенні дійсності. Дана галузь 

науки виявляє і формалізує закономірності економічної поведінки у всіх його формах – від повсякденної 

господарської діяльності до зовнішньої і внутрішньої політики (економічна психологія макро - та 

мікроекономіки) [3]. 

Міжнародна асоціація дослідників з економічної психології (МАДЕП) на основі синтезу 

різноманітних історичних і національних підходів дала таке визначення економічної психології [1]: 

«економічна психологія — це дисципліна, яка досліджує економічні механізми і процеси, що зумовлюють 

споживання та інші види економічної поведінки. Вона характеризує переваги, вибір, рішення і фактори, що 

на них впливають, як і наслідки рішень і вибору у відповідності із задоволенням потреб. У подальшому вона 

аналізує впливи зовнішніх економічних феноменів на поведінку людини і її самопочуття. Відповідні 

дослідження будуються за різними рівнями спільноти: від споживання індивіда і сім’ї до макрорівня цілої 

нації». 

Розвиток менеджменту – це в основному еволюційний процес, який характеризується безперервністю 

змін, що відбуваються в суспільстві, економіці, культурі, всій системі політичних, соціально-економічних і 

духовних відносин, відповідних певній стадії розвитку людської цивілізації. У цьому процесуальному 

зв'язку доцільно виокремити найголовніші історичні етапи становлення розвитку економічної психології 

менеджменту (табл. 1). 

Таблиця 1 

Еволюція розвитку економічної психології менеджменту 

Видатні вчені, 

діячі 

Періодизація 

(роки) 

Загальний вклад у розвиток економічної психології 

менеджменту 

Шумери 3000 рр. до н. е. Писемність, реєстрація фактів 

Хаммурапі 2600 рр. до н. е. Використання свідків та письмових документів для контролю; 

встановлення мінімальної заробітної платні 

Китайці 1100 рр. до н. е. Визнання необхідності організації, планування, керівництва та 

контролю 

Сун-Дзи 500 рр. до н. е. Визнання необхідності планування, керівництва, організації 
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Продовження табл. 1 

Сократ 400 рр. до н. е. Формулювання принципу універсальності економічної психології 

управління 

Като 175 рр. до н. е. Використання опису робіт 

Аль-Фарабі 900 рр. Вимоги до керівника 

Сер ТомасМор 
1500 рр. 

Заклик до підсилення спеціалізації; аналіз недоліків поганого 

керівництва 

Адам Сміт 1776 рр. 
Використання принципу спеціалізації до промислових робітників; 

концепції контролю; розрахунок оплати праці; основи економічної 

психології 

Фредерік У. 

Тейлор 
1900 рр. 

Науковий менеджмент; системний підхід; кадровий менеджмент; 

рівноправність між працею та менеджментом; система оцінки 

собівартості; визначення наукового менеджменту; концентрація на 

працю менеджера, стандарти, планування, контроль і кооперацію 

А. Кітов 1980-1990 рр. 
Наголошує, що: «економіка і психологія – це галузі знань, які 

вивчають один і той самий об’єкт – людину» 

С. Малахов Кінець 1990 рр. 

Розвиток на Заході «психологічної економіки» (або «поведінкової 

економіки») та «економічної психології». Бачення різниці між 

ними в методах дослідження (психологічна економіка – 

абстрактно-дедуктивний метод; економічна психологія – 

конкретно-індуктивний). 

Г. Щекін, 

В. Лозниця Наш час 
У наукових працях аналізуються проблеми економічної психології 

Отже, знання економічної психології сприяє глибшому і сучасному розумінню економічних явищ з 

урахуванням їх психологічного аспекту, у виробленні навичок використання економіко-психологічних 

закономірностей. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

Територія парку розташована у південній частині Рівненської області у межах Здолбунівського та 

Острозького адміністративних районів. 

В межах Здолбунівського району НПП „Дермансько-Острозький” розташований на території 

Будеразької, Бущанської, Новомощанецької та Ступнівської сільських рад, до яких прилягають 

Маломощанецька, Старомощанецька, Білашівська, Півченська сільські ради, Мізоцька селищна рада, 

сільські ради сіл Дермань-І та Дермань-ІІ Здолбунівського району, Соснівська та Майданська сільські ради 

Дубнівського району та Андрушівська сільська рада Шумського району Тернопільської обл. 

Безпосередньо до території національного природного парку „Дермансько-Острозький” прилягають 

села Мости, Буща, Нова Мощаниця, Зелений дуб Здолбунівського адміністративного району; Новомалин, 

Деревянче, Лючин, Межиріч, Ілляшівка Острозького адміністративного району; Майдан Дубенського 

району та ряд сіл Шумського району сусідньої Тернопільської області (Переморівка, Руська Гута, 

Андрушівка). З відносно крупних населених пунктів, які найближче розміщені до території парку, можна 

назвати на сході – Острог та Нетішин, на півдні – Шумськ, на заході – Дубно. 
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Здолбунівський район має власну промислову базу. Він один з найбільш промислово розвинутих 

районів Рівненської області. Найбільші підприємства розташовані в Здолбуновіта віддалені від НПП в 

середньому на 30-40 км. 

Безпосередньо на території НПП здійснюється господарська діяльність в галузях 

сільськогосподарського виробництва, роздрібної торгівлі та обробки деревини так як території значно 

заліснені. 

Територія сприятлива для розвитку лісового господарства, сільського зеленого туризму. В окремих 

селах наявні водні об’єкти (Буща, Будераж, Мости, Ступно та Святе). 

Територія НПП в межах Острозького адміністративного району на відміну від Здолбунівського, більш 

наближена до центрів розвитку промисловості, яка здебільшого сконцентрована в районному центрі м. 

Острог, що знаходиться на віддалі 10-12 км від східної межі парку. 

У минулому в межах території парку і на прилеглих землях масове промислове виробництво не 

розвивалося – існували окремі кустарні промисли з обробки кременю, пізніше – міді і заліза для 

забезпечення землеробства. Варто відзначити, що вся історія господарського розвитку території пов’язана з 

сільським господарством і землеробством. 

На теперішній час значна кількість підприємств Острозького і Здолбунівського адміністративних 

районів працюють не на повну потужність. З працюючих підприємств більшість – будівельної індустрії і 

переробки сільськогосподарської продукції. 

На перспективу розвиток промисловості в районі впливу національного природного парку доцільно 

здійснювати у напрямку відновлення і розширення народних промислів, виробництва екологічно чистої 

органічної сільськогосподарської продукції та туризму. 

Вагомою часткою у розвиток туризму було б будівництво із селаБуща до сусіднього села Новомалин 

Острозького району дороги з твердим покриттям, що дало б змогу не тільки скоротити шлях до м.Острог, а і 

мати належне транспорте сполучення(а не грунтову дорогу) до с.Новомалин і далідо історичного центру – 

міста Острог. 

Адже територія вздовж зазначеної дороги — родючі вільні від забудови землі, з великою кількістю 

вільних робочих рук, молодих сімей, численними приватними виробниками сільськогосподарської 

продукції, що сприяє розвитку сільськогосподарського виробництва, деревообробної галузі. Це – екологічно 

чисті місця проживання з чудовою природою, багатою цілющою рослинністю, з архітектурними та 

історичним пам’ятками, старовинними традиціями та обрядами, що сприяє розвитку туризму. Останній в 

свою чергу сприяє культурному розвитку населених пунктів, збільшенню попиту на сільськогосподарську 

продукцію особистих селянських господарств, розширенню виготовлення сувенірної продукції народними 

умільцями (вишивки, різьба по дереву, лозоплетіння, інше). 

На досліджуваній території знаходяться археологічні пам’ятки „Городище”,„Курган” та ін. 

В приватному секторі навні великі сади. Десятки тисяч тон яблук вивозиться щороку для переробки. 

Наявність водних об’єктів на досліджуваній території дозволяє організовувати місця риболовлі, 

купання,збирання грибів,ягід. 

Таким чином, основні види природокористування у межах НПП – лісогосподарське, землеробське, 

водогосподарське, селітебне і рекреаційне. 

Подальший розвиток промисловості у прилеглих до парку населених пунктах недоцільний. 

У перспективі підвищити рівень зайнятості населення і створити додаткові робочі місця можливо 

шляхом розвитку народних промислів, розширення мережі садиб зеленого та сільського туризму, а також 

створення обслуговуючої інфраструктури у населених пунктах, розміщених у безпосередній близькості до 

паркової території. Так, наприклад, доцільно створювати пункти відпочинку та громадського харчування у 

місцях масового відвідування туристів з відповідними під’їзними шляхами, місцями стоянок та кемпінгів, 

наметовими містечками з відповідною їм інфраструктурою. 
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РОЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Сьогодення характеризується багатьма взаємозв'язаними еколого-економічними проблемами, серед 

яких, з однієї сторони, як забезпечити все зростаючу чисельність населення ресурсами, з іншої - як 

зменшити вплив все того ж населення на навколишнє природне середовище.  

Кардинальними регулятивними критеріями нашого часу є екологічні та соціально-економічні закони і 

відношення. Людина не може існувати без природних екологічних систем і ресурсів біосфери, тому їх 

захист одночасно є і захистом людини. 

Особливої важливості ці питання набирають в районах створення нових природно-заповідних 

територій. Адже часто створення останніх наштовхується на необгрунтований опір місцевого населення і 

органів місцевого самоврядування, які пояснюють свою позицію можливими обмеженнямиу використанні 

територій, що пропонуються до заповідання.  

Звичайно, що обмеження можуть накладатися, але разом з тим додаються нові суспільно корисні 

переваги від створення природно-заповідних територій, особливо національних природних та регіональних 

ландшафтних парків  

Для з’ясування і представлення суспільно корисних переваг від створення природно-заповідних 

територій необхідно проводити еколого-економічну оцінку як безпосередньо проектованих під заповідання 

так і прилеглих до них територій, враховуючи специфіку конкретної місцевості (соціально-економічні, 

природні та ін. особливості). 

Враховуючи широкий масштаб антропогенного впливу на природні екосистеми, в т. ч. осушення 

дослідження еколого-економічного стану проектованих під заповідання територій матимуть наукову 

цінність, так як сприятимуть більш раціональному, з екологічної та економічної сторін, використанню 

природних комплексів тої чи іншої території. 

Тому поглиблення теоретико-методологічних засад та удосконалення методичних підходів до 

еколого-економічної оцінки земель в межах та на прилеглих до природно-заповідних територій має важливе 

значення, так як дозволить: 

- визначати основні напрямки оптимізації використання земель в умовах функціонування природно-

заповідних територій; 

- більш ефективно використовувати їх в сільськогосподарському  виробництві, не порушуючи 

екологічну рівновагу місцевості;  

- забезпечить ефективне використання природних комплексів в цілому, узгоджуючи, а не 

протиставляючи інтереси сільськогосподарських виробників, установ, підприємств та 

організацій органів агрополітики, управління водними та земельними ресурсами, охорони 

навколишнім середовищем та іншими; 

- розвинути теорію кількісної еколого-економічної оцінки стану природних та 

природно-техногенних екосистем. 

 

УДК338.001.36 

Брітченко І.Г., Князевич А.О. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Глобалізація та інноваційний шлях розвитку світової економіки в ХХІ столітті стають вирішальними 

факторами, які визначають та спрямовують шляхи подальшого розвитку національних економік і їх 

національних інноваційних систем. Ключовою умовою прискорення соціально-економічного розвитку 

країни, галузей її економіки, підприємств є необхідність знаходження і реалізації найбільш ефективних 

інноваційних пропозиції. Створення таких умов забезпечує реалізацію інноваційного процесу, кінцевою 

метою якого є впровадження пріоритетних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, нових, 

передових технологій, форм організації праці та управління, заснованих на досягненнях науково-технічного 

прогресу. Сучасне бізнес-середовище з кожним роком стає все більш динамічнішим, а конкуренція 

глобальнішою. 

Одним з основоположних досягнень новітньої економічної науки слід вважати створення концепції 

національних інноваційних систем. Вона активно розроблялася такими зарубіжними науковцями як 
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Б.Лундвалл, К.Фрімен та Р.Нельсон ще у 80-х роках минулого століття.  

Основними методологічними принципами концепції є [1, с. 10]: 

- базування на ідеях Й. Шумпетера [4];  

- аналіз інституційного контексту інноваційної діяльності як її суттєвої складової;  

- визнання особливої ролі знань в економічному розвитку. 

Високорозвиненими зарубіжними країнами з ринковою економікою відпрацьовані ефективні 

адміністративні та економічні механізми стимулювання інноваційної діяльності, які засновані на наступних 

принципах:  

- чітке визначення видів досягнень (новацій) науково-технічного, соціального та технологічного 

прогресу, які слід розглядати в якості ключових, пріоритетних на даний період часу;  

- законодавчо закріплена економічна і політична система підтримки інновацій з боку влади; 

- використання спеціальних заходів державної інноваційної політики для підтримки національної 

інноваційної системи.  

Поняття «національна інноваційна система» введене до вітчизняного правового поля у 2009 році у 

зв’язку з прийняттям Концепції розвитку національної інноваційної системи [3]. Національна інноваційна 

система розглядається як сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституції), 

що задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові, 

економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.  

Отже, національна інноваційна система – це сукупність взаємопов’язаних організацій (структур), що 

займаються виробництвом та комерційною реалізацією наукових знань і технологій у межах національних 

кордонів [1, с. 10; 5, с. 54]. Концепція національних інноваційних систем активно використовується 

розвиненими країнами світу при розробці та реалізації довгострокових планів і програм. Вона містить дві 

складові [5, с. 54]: 1) науково-виробничу, представлену різного роду компаніями, університетами, науково-

дослідними лабораторіями, технопарками, бізнес-інкубаторами; 2) інфраструктурно-забезпечувальну, що 

включає інститути правового, фінансового та соціального характеру, які забезпечують інноваційні процеси і 

мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні особливості. 

Одним з головних факторів, що безпосередньо впливає на темпи розвитку національної інноваційної 

системи є ступінь розвиненості інноваційної інфраструктури країни – динамічної саморегулюючої системи 

ринків та суб’єктів, що вступають на цих ринках у певні економічні відносини в межах, обумовлених 

законами та нормативно-правовими актами України і забезпечують створення необхідних умов для 

розширеного виробництва і збуту інноваційної продукції, технологій, послуг 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку присутні риси технічної і технологічної 

відсталості більшості вітчизняних підприємств, що призводить до їх неспроможності конкурувати на 

міжнародних ринках. Незважаючи на багатогранність дослідження питань формування національних 

інноваційних систем та інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку, у даній сфері залишається 

ще багато невирішених проблем, таких як: відсутність систематизації напрямів, що визначають умови 

функціонування окремих інфраструктурних елементів, відсутність комплексного підходу до їх 

збалансованого використання в інноваційному процесі. Саме тому, першочерговим завданням є створення 

національної інноваційної системи і ефективно діючої інноваційної інфраструктури, які здатні забезпечити 

формування сприятливого інноваційного клімату в країні, що, в свою чергу, буде сприяти становленню 

економіки інноваційного типу. 
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УКД 504:349.6 

Бобровський А.Л., Вакуленко Л.О. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА 

Екологічний аудит – систематичний документально оформлений процес перевірки екологічних 

аспектів діяльності підприємства (фірми), а також об'єктивно одержуваних і оцінюваних даних, з метою 

визначення відповідності видів і умов економічної діяльності, систем адміністративного управління або 

інформації про ці об'єкти нормативно-законодавчим вимогам і критеріям ефективності у сфері охорони 

довкілля й екологічної безпеки. Екоаудит – метод,за допомогою якого в стратегію бізнесу і в основні 

параметри виробничого процесу поетапно впроваджуються екологічні вимоги; інструмент для 

систематичної перевірки внутрішньо-фірмового екологічного потенціалу, екологічних ризиків і шансів 

підприємства; інструмент управління, який включає систематичне обстеження й об'єктивну оцінку 

природоохоронної діяльності на підприємстві та ступінь впливу виробничої діяльності на довкілля з метою 

забезпечення систем впровадження найкращих екологічно доцільних технологій виробництв. Він є 

складовою частиною системи екологічного менеджменту та організовується на підприємстві з ініціативи 

керівника і має характер екологічного самоконтролю. У рамках серії стандартів ISO 14000 вимоги до 

екологічного аудиту передбачаються «ISO 14010-98. Керівні вказівки з екологічного аудиту. Загальні 

принципи»; «ISO 14011-98. Керівні вказівки з екологічного аудиту. Процедури аудиту. Проведення аудиту 

систем управління якістю навколишнього середовища»; «ISO 14012-98. Керівні вказівки з екологічного 

аудиту. Кваліфікаційні критерії для аудиторів у сфері екології». 

Розрізняють такі типи екологічного аудиту: екологічна експрес-оцінка інвестиційних ризиків ; оцінка 

екологічного стану ділянки території, власником якої є підприємство або якщо власник змінюється в процесі 

приватизації; аудит продукції на стадії маркетингових досліджень; технічний аудит на стадії виробничої 

діяльності; аудит системи екоменеджменту підприємств; перевірка функціонування системи екологічного 

управління; перевірка виконання підприємством екологічних нормативів. Екоаудит може бути 

зовнішнімівнутрішнім . З урахуванням національного законодавства країн можливе також розмежування 

аудиту на обов'язковий та ініціативний . Аудиторські висновки є власністю тільки замовника. 
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Бобровський А.Л., Величко А. 

СКЛАДОВІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА 

Еколого-економічний аналіз (ЕЕА) господарської діяльності – один з головних інструментів оцінки 

екологічно стійкого розвитку територій, галузей, підприємств, що містить екологічні експертизу, 

діагностику, ситуаційний аналіз, маркетинговий аналіз, аудит. 

 Екологічна експертиза – різновидом аналізу, що дозволяє забезпечити перевірку соціально-

екологічної обґрунтованості й екобезпечності об'єктів, технологій, матеріалів, техніки, планів, програм, 

проектів і прогнозів, а також може розглядатися як комплекс заходів юридичного й економічного характеру, 

які передують реалізації проектів і господарських планів з метою оцінки їх можливості й прийнятності 

впливу на довкілля. ЕЕ має бути спрямована на виявлення, попередження й усунення негативних еко-

логічних і соціально-економічних наслідків у процесі реалізації проектів, тобто її також можна представити 

як системний аналіз еколого-економічного ризику. ЕЕ має стати інтегрованою, багатоаспектною 

експертизою для забезпечення більш ґрунтовного аналізу екологічних результатів і наслідків реалізації 

проектів і рішень. 

Важливою складовою ЕЕА є еколого-економічна діагностика(ЕЕД) – аналітична діяльність, 

спрямована на встановлення, аналіз і оцінку екологічних проблем розвитку та підвищення 

соціально-економічної й екологічної ефективності виробництва і природокористування. Діагностика – 

перший етап процесу вдосконалення екологічної діяльності підприємств, у результаті чого визначаються і 

формулюються першочергові завдання, які підлягають виконанню в ході розроблення і реалізації комплексу 
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заходів щодо охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Вона також 

безпосередньо орієнтована на визначення характеру різних порушень при відхиленні виробничого процесу 

від соціально-екологічних нормативів з точки зору можливого виникнення проблемних ситуацій у 

майбутньому, а також на оцінку диспропорцій між виробництвом товарної продукції, послуг і екологічно 

значущими проблемами охорони довкілля для підприємства, регіону і суспільства в цілому. ЕЕД вимагає 

відповідного порівняння системи натуральних і вартісних показників. Отримана при цьому інформація про 

можливі зміни якості навколишнього середовища й екологічну стійкість біогеоценозів під впливом госпо-

дарської діяльності дозволяє виділити найбільш істотні чинники у відтворювальних процесах і оцінити їх 

вплив на довкілля, зробити раціональний вибір природоохоронних заходів чи внести зміни в сам 

виробничий процес. Еколого-економічний ситуаційний аналіз природоохоронної й екологічної діяльності 

підприємства спрямований на виявлення можливості її регулювання і передбачає дослідження інформації з 

метою з'ясувати, де виникли порушення у сфері екологічної діяльності й на якому виробничому рівні вони 

перебувають. 

Екологічний маркетинг – комплекс заходів ринкового характеру, що виконуються виробниками, 

споживачами, державними органами і світовою спільнотою, скерованих на зменшення деструктивного 

впливу господарської діяльності на довкілля. Концепція екологічного маркетингу полягає в орієнтації 

виробництва і збуту на задоволення екологічно орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і сти-

мулювання попиту на екологічні вироби або послуги, які економічно ефективні й екологічно безпечні у 

виробництві, споживанні й утилізації. Необхідність екологічно орієнтованого стратегічного і 

маркетингового планування на підприємствах визначається такими складовими організаційно-економічного 

механізму регулювання природокористування й охорони довкілля: функціонуванням і розвитком системи 

платного природокористування; впровадженням і перспективами розвитку ринково орієнтованих 

екологічних і фінансових важелів і стимулів екологізації виробництва, включаючи забезпечення 

екобезпечності підприємств; розвитком ринку екологічних товарів і послуг; можливістю впровадження 

системи екологічного страхування; активізацією ролі громадськості у вирішенні регіональних і галузевих 

екологічних проблем. Розроблення і реалізація середовищезахисних заходів може бути сферою маркетин-

гового екологічного планування. Планування технологічних процесів виробництва продукції на основі 

багатоцільових середовищезахисних заходів, які також забезпечують поліпшення еколого-економічних 

показників діяльності підприємства, охоплює традиційну сферу маркетингового планування. Розвиток 

ринку екологічних послуг також сприятиме розвитку маркетингового екологічного планування, у рамках 

якого розробляються заходи щодо надання екологічних послуг , їх руху, збуту і цін на ці послуги. 

Особливість екологічного маркетингу на рівні підприємства полягає в тому, що його не можна 

розглядати ізольовано від системи маркетингу підприємства. Функції екологічного маркетингу може 

виконувати система екоменеджменту підприємства. Концепція такої інтегрованої ефективності – поєднання 

процесів діяльності з виробництва товарів, ціноутворення, розповсюдження товарів і стимулювання, 

спрямованих на виявлення, обслуговування, задоволення споживацьких потреб для досягнення цілей, що 

стоять перед товаровиробником, із максимально можливим підвищенням якості життя, у першу чергу 

екологічної чистоти або якості. Екологічний маркетинговий аналіз на підприємстві передбачає: аналіз 

екологічно орієнтованої кон'юнктури ринку оцінку можливості побудови екологічно орієнтованої моделі 

господарського розвитку виробничої системи; аналіз виробництва, просування та реалізації екологічно орі-

єнтованих товарів і послуг. 
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Веремчук І.С., Пашніна А.О. 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постіндустріальна доба розвиткуекономіки визначається якісно новими умовами функціонування 

соціально-економічних систем. Один із найавторитетніших дослідників менеджменту П. Друкер у своїх 

останніх працях висловив думку, що різноманіття принципів і форм організації бізнесу, багатогранність 
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варіацій існування і розвитку економічних організацій дають підстави визнати, що світ перебуває в «епосі 

без закономірностей»[1].  

Для позначення принципово відмінного від попередньої фази розвитку економіки з’явився термін 

«нова економіка». Посилення інтелектуальної природи бізнесу викликає безупинний процес впровадження 

нових виробничих та управлінських технологій, що є визначальним чинником підвищення його 

результативності й ефективності. 

Постіндустріальна економіка - це економіка, в якій промисловість за показниками зайнятості і своєї 

частки в національному продукті поступається місцем сфері послуг, а сферою послуг є переважно обробка 

інформації [2]. 

Постіндустріальна економіка характеризується значною динамічністю. Ринки, виробництво та 

конкуренція характеризуються надшвидкими змінами структури попиту, технологій, продуктів і послуг, 

правил гри, складу компаній-конкурентів тощо. Ще однією характерною рисою є інноваційністю. Інновації 

охоплюють усі сфери бізнесу та орієнтують підприємства на безперервний пошук нових технологій 

виробництва продукції, роботи з інформацією, способів управління та маркетингових заходів. 

Інноваційність, як здатність компанії змінюватися, складає основу її головної конкурентної переваги. В 

умовах нової економіки провідною у забезпеченні дохідності і прибутковості бізнесу стає роль 

спеціалізованих знань. Підприємства, що спрямовують достатню суму інвестицій у розвиток НДКР та 

застосування їх результатів у створенні нових продуктів і послуг, отримують очевидну перевагу 

інноваційно-технологічного випередження конкурентів [3].  

Зазначені вище тенденції постіндустріальної економіки зумовлюють об’єктивні зміни в процесах 

розвиткупідприємств. 

1.Постіндустріальне суспільство ґрунтується на використанні якісно нового ресурсу, що проявляється 

через реалізацію творчого потенціалу особистості. Характерними рисами постіндустріального підприємства 

є унікальність основного фактора виробництва та мультиплікаційне перевищення результатів над 

витратами.  

2.Постіндустріальна економіка характеризується введенням інформаційних технологій у 

виробництво, торгівлю та послуги, а також розвиток комп'ютерної мережі Інтернет, що є базою для 

створення мережевих підприємств й мережевого інтелекту. Інформаційні та мережні технології визначають 

технологічний спосіб виробництва, який формується техніко-економічними відносинами разом з 

виробничими силами. 

3.Довгостроковий успіх підприємства неможливий лише на основі правильно сформульованої 

стратегії. Базова стратегія змін має обиратися за критерієм максимізації стратегічної стійкості підприємства 

в процесі сталого розвитку.  

4.Особливо важливу роль у підвищенні цінності та вартості бізнесу в умовах нестабільного 

зовнішнього середовища відіграє вплив організаційної культури на створення і розвиток людського капіталу 

підприємства. Організаційна культура значною мірою визначає економічну модель розвитку бізнесових 

інституцій та характер їх взаємозв’язку з владними інститутами.  

5.Організаційними формами розвитку постіндустріального підприємства стають складні 

бізнес-утворення, об’єднані у кооперативні, мережеві структури, вертикальні та горизонтальні контракти, 

кластери. Це відстежується на різних галузевих ринках з різним ступенем інтелектуалізації праці та 

інформатизації виробництва – від галузей інформаційних технологій та мобільного зв'язку до 

електроенергетики і сільського господарства[4]. 

Отже, перехід суспільства від індустріального до постіндустріального або інформаційного періоду 

розвитку, накладає свій відбиток на багатьох аспектах економічних взаємовідносин. За таких умов 

відбуваються відповідні зміни в принципахуправління підприємством. Постіндустріальна економіка не 

просто створює якісно нові умови до підприємств, вона висуває інші завдання,вимагає пошуку нових шляхів 

конкурентоспроможності, нових підходів до управління. Така економіка ініціює появу нових типів 

організацій. Щоб стати або залишатися лідером, підприємствам недостатньо власних ресурсів, необхідно 

пристосуватися до нової культури співпраці з клієнтами, постачальниками і навіть конкурентами, 

впроваджувати нові виробничі та управлінські технології. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективне використання фінансових ресурсів підприємства значною мірою залежить від раціонального 

перебігу процесу розроблення та реалізації управлінських рішень у сфері взаємовідносин суб'єкта 

підприємницької діяльності з навколишнім економічним середовищем, тобто від досконалості управління. 

Управління фінансовими ресурсами підприємства – це самостійна система інструментів, методів і форм 

розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із процесами формування, розподілу та використання 

фінансових ресурсів підприємства з метою досягнення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності 

підприємства [1,с.34]. 

Важливим елементом організації управління фінансовими ресурсами підприємства є його інформаційне 

забезпечення. Найважливіше питання, яке виникає під час пошуку необхідної управлінської (фінансової) 

інформації, формулюється так: яка інформація є важливою і яка розумна плата за неї? Щоб відповісти на це 

запитання, треба визначитися з тим, чого допоможе досягнути кожне з інформаційних повідомлень, тобто яким 

буде дохід від їх використання в процесі управління фінансовими ресурсами підприємства. Приріст доходу в цьому 

випадку і буде тією максимальною грошовою сумою, яку було б доцільно заплатити за інформаційну послугу. 

Цінність додаткової фінансової інформації має особливе значення під час проведення аналізу альтернативних 

варіантів управлінських рішень, які реалізуються в системі управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Вагомою інформацією для управління фінансовими ресурсами є обсяги залучення у господарський оборот 

позичкового капіталу у вигляді банківських кредитів та інших позичок. Помилковим є твердження, що повна 

відмова підприємства від використання кредитів свідчить про його високу фінансову стійкість. Саме залучення у 

необхідних розмірах кредитних ресурсів створює для підприємства умови максимально ефективного використання 

фінансових ресурсів. Завжди довгострокові кредити та капітальні вкладення допомагають підприємству 

прискорити процес розвитку своєї матеріально-технічної бази темпами, які випереджають темпи накопичення для 

цих цілей власних фінансових ресурсів. За всіх умов підприємство повинно дбати про певний рівень своєї 

фінансової незалежності, фінансової стійкості, тобто не допускати залучення фінансових ресурсів у розмірах, які 

перевищують його власні фінансові ресурси, бо в такому разі воно стає неспроможним покрити свої фінансові 

зобов'язання власними коштами. 

Організаційна структура системи управління фінансовими ресурсами суб'єкта, що господарює, а також її 

кадровий склад, можуть бути побудовані різними способами з урахуванням розмірів підприємства і виду його 

діяльності. Для великої компанії найбільш характерне відокремлення спеціальної служби, яка управляється 

віце-президентом із фінансів, тобто фінансовим директором і, як правило, включає бухгалтерію і фінансовий відділ. 

На невеликих підприємствах роль фінансового менеджера зазвичай виконує головний бухгалтер. 

Сьогодні підприємство при організації адекватній часу фінансової роботи стикається з великими 

труднощами. Досвід успішно працюючих фірм показав, що найкоротший шлях вирішення цієї проблеми залежить 

від керівника підприємства. На даний час визнання одержали два підходи до реорганізації фінансової служби 

фірми:1) якщо керівник – професійний фінансист, то він сам координує реорганізацію фінансової служби. Це 

оптимальний варіант, але у вітчизняній практиці це скоріше виняток, ніж правило; 2) керівник, який розуміє 

задачі і функції сучасної фінансової служби фірми, але не будучи професійним фінансистом, не знає тонкощів цієї 

професії, залучає сторонню організацію для постановки і впровадження на практиці необхідної моделі 

організації фінансової роботи [2,с.135]. 
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Виділені напрямки діяльності одночасно визначають і основні завдання, які стоять перед менеджером. 

Склад цих завдань може бути деталізований у такий спосіб. У межах першого напрямку здійснюється загальна 

оцінка: активів підприємства і джерел їхнього фінансування; величини і складу ресурсів, необхідних для підтримки 

досягнутого економічного потенціалу підприємства і розширення його діяльності; джерел додаткового 

фінансування; системи контролю за станом та ефективністю використання фінансових ресурсів. Другий напрямок 

передбачає детальну оцінку обсягу необхідних фінансових ресурсів; форми їх представлення (довгостроковий чи 

короткостроковий кредит, готівка); вартості володіння даним видом ресурсів з урахуванням відсоткової ставки та 

інших умов надання кредиту; ризику, асоційованого з даним джерелом засобів, оскільки капітал власників як 

джерело засобів набагато менш ризикований, ніж термінова позичка банку. Третій напрямок передбачає аналіз та 

оцінку довгострокових і короткострокових рішень інвестиційного характеру: оптимальність трансформації 

фінансових ресурсів; ефективність фінансових вкладень [3,с.121]. 

Отже, створення нових, ефективних систем управління фінансовими ресурсами підприємства 

дозволить забезпечити належний рівень фінансової безпеки підприємства і надасть можливість досягнути 

ефективного використання всіх видів ресурсів. 
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РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

В сьогоденні актуальною є проблема формування у менеджерів умінь утворення, постановки та 

динаміки цілей, діагностики та корекції утворення цілей при виборі засобів і прийомів впливу на 

особистість. При цьому, особливо перспективним, на нашу думку, є вивчення рефлексивних механізмів, 

завдяки дії яких можливе забезпечення продуктивності професійного вміння формулювати і приймати 

результативні управлінські рішення. 

Поняття “механізм рефлексії” з його ознаками відноситься до галузі рефлексивної логіки і, на нашу 

думку, насамперед, пов’язане з контролем і оцінкою дій в процесі управлінської діяльності. Тому поняття 

управлінське рішення та процес його прийняття і рефлексивні механізми є нероздільними в успішній 

управлінській діяльності.  

Механізми рефлексії яскраво прослідковуються в процесі проведення ділової гри,при використання 

методу Дельфі, мозкового штурму, методу «635», метод синектики, які часто використовують в своїй 

практиці менеджери для прийняття правильного управлінського рішення. При цьому рефлексивний 

механізм розглядається як процес, який містить декілька етапів, що послідовно здійснюється один за одним. 

Рефлексивний механізм включає такі компоненти: 

1. Інтенціональність – суб’єктивна спрямованість на уявлення і побудову цілісного змісту 

рефлексуючої управлінської діяльності. 

2. Первинна категоризація – категоріальне оформлення рефлексивного виходу та інтенції, яке задає 

загальні межі “нової” рефлексивної точки зору. У залежності від того, які категорії та логічні 

системи мислення використовуються, розрізняють загальні типи рефлексії. 

3. Конструювання системи рефлексивних засобів, які забезпечують визначеність усвідомленого 

змісту управлінської діяльності та прийняття рішення. Воно може здійснюватись різними 

способами, що дозволяє говорити про різні види рефлексії. 

4. Схематизація рефлексивного змісту – усвідомлення цілісної картини рефлексуючої 

управлінської діяльності, яка забезпечує феномен її“усвідомленого інобуття”. 

5. Об’єктивація рефлексивного змісту – відрефлексована діяльність у вигляді рефлексивного опису 

починає існувати як модель діяльності, яка відображається, приймаючи вигляд предметного 

змісту та об’єкту. Вона може стати предметом спеціального мислительного дослідження, тобто 

перейти в сферу “чистого мислення”. 
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Рішення – це певний вибір визначеного курсу але з можливими варіантами. А процес, який містить 

розроблення альтернатив визначається як процес прийняття рішень. Основне призначення прийняття 

правильного управлінського рішення є системний підхід менеджера до даного питання. Це розробка 

підходів, рекомендацій, що дадуть можливість зробити найбільш правильний вибір в складних і 

невизначених ситуаціях сьогодення. Для менеджера основним в його управлінській діяльності постає вміння 

дисциплінувати свої здатності виробляти правильні судження та чітко усвідомлювати реальні проблеми, 

постійно спрямовувати себе на управління,яке випереджає події. Тому тільки при вмілому застосування 

рефлексивних механізмів та, звичайно, рефлексії управлінець зможе оволодіти мистецтвом випередження, 

де не має місце невизначеності [3]. 

Рефлексія і прийняття рішення – це два процеси, які багато в чому протилежні по своїй 

функціональній спрямованості. Але вони взаємодоповнюють один одного. Дійсно, рефлексія особливо 

необхідна у всіх тих ситуаціях, коли певна ситуація стикається з вибором. Процеси прийняття рішення 

об’єктивно визначають актуалізацію рефлексивних процесів і в значній мірі є складовими її. Етап 

«інформаційної підготовки» рішення в традиційних схемах опису даного процесу багато в чому 

співставляється до «внутрішнього сканування», тобто процесу рефлексії [1]. 

Важливу роль в становленні особистості управлінця відіграє рефлексія, вона завжди пов’язана з 

породженням нового змісту, за допомогою неї людина отримує узагальнені знання про себе і оточуючий 

світ та робить правильний вибір в складних управлінських ситуаціях [2]. 

Під рефлексивними механізмами ми розуміємо відображення особистісного змісту і принципів дії з 

наступним включенням їх в самоконтроль і саморегуляцію діяльності і поведінки за допомогою визначення 

зв’язків між конкретною ситуацією і світоглядом.  

Отже,рефлексивні механізми на різних стадіях утворення управлінських рішень працюють з різною 

інтенсивністю та мають різні функції. У процесі постановки загальних рішень зростає роль особистісного 

аспекту, а під час формування конкретнихрішень головну роль відіграє предметний аспект. Під час дії 

рефлексивних механізмів відбувається переосмислення проблемної ситуації і самого себе, як успішного 

управлінця, що в результаті спонукає до змістовної постановки нових цілей управлінської діяльності.  

Рефлексивні механізми ґрунтуються на усвідомленні основних цілей управлінської діяльності. 

Рефлексивні механізми пов’язані з антиципацією, що обумовлює передбачення та прогнозування і 

забезпечує продуктивність вирішення задач, що надзвичайно є важливим для менеджерів. Рефлексивні 

механізми під час формування управлінських рішень проходять різні рівні. Вибір та корекція, формування 

рішень відбувається на неусвідомленому рівні. Наступний рівень переростає у нормативне і проявляється в 

порівняльному аналізів зразків та еталонів.  
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Довга Ю.О., Пашніна А.О. 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Кожен керівник зацікавлений у високопродуктивній праці своїх підлеглих та високій ефективності і 

прибутковості свого підприємства. B управлінні організації далеко не останнє місце посідає саме людський 

фактор, психологічні особливості колективу, особисті потреби й інтереси окремих його членів. B таких 

умовах мотивація є важливою функцією менеджменту, яка забезпечує ефективну діяльність організації.  

Мотивація - це процес спонукання людини або групи людей до досягнення цілей організації і включає 

в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали тощо [1].  

В наш час в країні спостерігається криза праці. Праця перестала бути для багатьох людей сенсом 

життя і перетворилася на засіб виживання. У таких умовах не може йти мови ні про високопродуктивну і 

ефективну працю, ні про зростання кваліфікації працівників та розвитку їх ініціативи, ні про формування 

сильної трудової мотивації [4]. 
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В залежності від певних факторів, економічного становища підприємства та країни в цілому, 

відбувалися зміни у мотивації персоналу. Слід зазначити, що мотивація працівників базується як на 

менталітеті народу, так і на індивідуальних характеристиках кожної особи. Виділимо деякі особливості 

характеру українського народу, щоб визначити напрями розвитку мотивації сучасного персоналу. До них 

відносяться такі: необов'язковість, схильність до колективізму, бажання отримувати велику заробітну плату 

при мінімумі докладених зусиль, схильність до підпорядкування, небажання брати на собі відповідальність 

та ін. Довгий час мотивація в нашій країні була пов'язана з ідеологією комунізму і підкорялася певним 

стандартам і нормативам.  

Найбільш важливі мотиватори періоду соціалізму і сучасного періоду розвитку виділимо в табл. 1 [3]. 

Таблиця 1 

Мотиватори періоду соціалізму та сучасного періоду розвитку 

Мотиватори праці періоду соціалізму Мотиватори праці сучасного періоду 

–принципи стимулювання праці, які спирались на 

тарифні ставки і розряди; 

– заробітна плата номінальна – оплата праці 

(основна, премії, надбавки); 

– соціальні потреби (задовольнялись не за 

ініціативою працівників, а організовувались зверху) 

– заробітна плата реальна – підвищення тарифних 

ставок, компенсаційні виплати; 

– задоволення потреби в безпеці і захищеності; – страхування життя; 

– гарантії пенсійного забезпечення; – відрахування в пенсійний фонд 

– гарантії соціального характеру; – програми медичного обслуговування; 

– відпустка; – мотивування вільним часом; 

– оплата тимчасової непрацездатності; – оплата тимчасової непрацездатності; 

– значні соціальні пільги – програми з пільг та компенсацій; 

– навчання за рахунок підприємств – програми навчання персоналу 

– самоповага і самовираження (не мали великого 

значення); 

– мотивування, що засноване на суспільному 

визнанні; 

– почесні грамоти, відзнаки, ордени і медалі – трудове або організаційне мотивування; 

– фотографії на дошці пошани – участь в акціонерному капіталі; 

– колективна відповідальність – організація харчування; 

– суботники, походи на овочеві бази з відривом від 

виробництва, демонстрації (мали державний 

характер, але згуртовували працівників в єдиний 

трудовий колектив) 

– оплата транспортних витрат або обслуговування 

при використанні власного транспорту; 

– отримання звання «ветеран праці» – плани додаткових виплат; 

– премії – бонуси 

– пільги при отриманні житла – консультативні служби; 

– надання дачних ділянок – програми житлового обслуговування; 

– надання пільгових путівок – програми, пов'язані з вихованням і навчанням 

дітей; 

Можна відзначити, що найбільш дієвими на сьогоднішній момент є процесуальні теорія очікування і 

теорія справедливості. Відповідно до теорії очікування (В. Врум), співробітник лише тоді докладатиме певні 

зусилля, якщо він буде упевнений, що досягнутий ним результат буде відповідним чином оплачений. Тому, 

перш ніж розподіляти важливі завдання між співробітниками, керівник мусить проаналізувати їх потреби і 

очікування, переконати їх в реальності отримуваної винагороди. Також керівник мусить розуміти, що в 

межах теорії справедливості (А. Адамс), співробітникові завжди здаватиметься, що його вклад в загальну 

справу підприємства більший, ніж вклад співробітників, що виконують аналогічну роботу, проте, 

отримувана ним винагорода менша [2]. 

Щоб усунути відчуття несправедливості, система мотивації співробітників має бути прозорою. Кожен 

працівник повинен знати, що за виконання роботи з високим рівнем якості, за виявлену ініціативу, за 

творчий підхід до рішення завдань, він отримає відповідну винагороду у вигляді премії, посадової надбавки, 

додаткового дня до відпустки, а також визнання з боку керівника і колег. 

Отже, мотивація персоналу відіграє важливу роль в управлінні підприємством, оскільки відповідне 

заохочення працівників має прямий вплив на ефективну роботу підприємства в цілому, а, отже, і на його 

прибутковість у майбутньому. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Економічна ефективність ― це результативність діяльності підприємства, реалізації економічних 

програм та заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту(результату) до 

витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату[1,c.3]. 

Пошук резервів зростання ефективності роботи підприємства здійснюється шляхом ґрунтовного 

аналізу всіх складових його діяльності з використанням таких чинників: 

1. зовнішні: а) під контролем підприємства — пов’язані з формуванням ринку під дією власне 

підприємства: удосконалення маркетингової діяльності підприємства; участь підприємства в 

об’єднаннях та суспільних організаціях; б) неконтрольовані підприємством: залежні від 

діяльності держави(податкова система, митна політика, фінансова-кредитна політика тощо); 

пов’язані з ринковою ситуацією на ринку підприємства та суміжних ринках. 

2. внутрішні: а) ресурсні, тобто ті, що пов’язані з використанням окремих видів ресурсів 

підприємства: чинники підвищення ефективності використання основних засобів; чинники 

підвищення ефективності використання оборотних коштів; чинники підвищення ефективності 

використання роботи персоналу;б) чинники системного характеру: передбачають отримання 

ефекту від комплексного використання ресурсів; розвиток кооперації і спеціалізації; оптимізація 

структури управління підприємством; удосконалення логістичної діяльності[2,c.243]. 

Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства було визначено для ПП фірми «Фарматон», 

яка здійснює такі види діяльності: розробка, виробництво та постачання лікарських засобів, діагностикумів, 

кормових добавок, кормів, ветеринарних препаратів, засобів захисту і біологічно активних речовин для 

сільського господарства; розробка та оптова торгівля ветеринарно-медичними препаратами і матеріалами, 

обладнанням, сільгосппродукцією. 

До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання основних засобів ПП фірми 

«Фарматон» належать: закупівля нового обладнання; скорочення тривалості виробничого циклу; 

забезпечення максимального завантаження виробничої потужності підприємства; підвищення професійно-

кваліфікаційного рівня персоналу, який обслуговує об’єкти основних засобів.Серед екстенсивних напрямів 

можна виділити: скорочення простоїв устаткування внаслідок підвищення якості ремонтного 

обслуговування, своєчасного забезпечення основного виробництва сировиною, матеріалами, паливом; 

зменшення кількості непрацюючого устаткування. 

Варто виділити три напрями прискорення обертання оборотних коштів на ПП фірмі «Фарматон»: 

1. на етапі формування виробничих запасів: створення оптимальних обсягів виробничих запасів; 

застосування при формуванні виробничих запасів принципу оптимального співвідношення ціни 

та якості; використання раціональних схем постачання матеріальних ресурсів; 

2. у сфері виробництва:скорочення тривалості виробничого процесу; зниження матеріало- і 

трудомісткості продукції; економне використання матеріальних ресурсів; комплексна переробка 

сировини та використання відходів; формування системи мотивації за раціональне використання 

матеріальних ресурсів; 

3. у сфері обігу: удосконалення маркетингової діяльності підприємства; модернізація сайту 

підприємства в мережі Інтернет; створення власних представництв у регіонах, не охоплених 

діяльністю підприємства; здійснення обліку реалізованої продукції; стимулювання збуту 

продукції шляхом підтримання партнерських відносин з клієнтами; зіставлення цін продукції з 

цінами конкурентів та зміна тарифів; скорочення кількості посередників; удосконалення системи 
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розрахунків за відвантажену продукцію; ефективне управління дебіторською заборгованістю; 

пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами з приводу залучення коштів і 

здійснення розрахунків. 

Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники ― 

керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності праці 

багато в чому зумовлюється діловим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням 

сприятливого мікроклімату у трудовому колективі[3,c.157]. Основні напрями включають в себе: 

формування оптимального складу персоналу; удосконалення організації виробництва і праці; вдосконалення 

робочого графіку; створення відповідного морально-психологічного клімату в колективі; поліпшення 

системи підготовки і перепідготовки персоналу; удосконалення систем оплати праці(перегляд тарифів на 

заробітну плату, оскільки вони є різними, залежно від дільниці); удосконалення матеріального заохочення 

працівників; удосконалення облаштування робочих місць працівників. 

Здійснення запропонованих заходів в комплексі, а не окремо один від одного, забезпечить 

підприємству додатковий ефект, пов’язаний із дією закону синергії. Його суть в тому, що ефект від 

здійснення комплексу заходів вищий, ніж сума ефектів від здійснення кожного заходу окремо. 
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УДК 008:005 

Євтух Ю. В., Березюк Т. П. 

ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ 

В сучасних умовах ринкових відносин дедалі більшого поширення набуває таке явище та поняття як 

культура управлінської діяльності. Адже саме від того, як буде сформована система впливу керівника на 

працівників та підлеглих, буде залежати продуктивність праці, ефективність виробництва, робочий клімат у 

колективі та, в кінцевому результаті, надходження підприємству максимальних прибутків, що 

безпосередньо виступатиме свідченням того, що підприємство випускає продукцію, яка задовольняє вимоги 

та потреби споживачів, користується попитом на ринку товарів та послуг. Культура управління є 

надзвичайно важливим компонентом підвищення ефективності роботи будь-якої організації чи 

підприємства. 

Сучасний стан економіки, суспільного розвитку потребує для керівництва ділових, творчих, 

відповідальних людей, які дбають про виробництво і персонал, про самовдосконалення і професійне 

вдосконалення працівників. Важливим для таких керівників є принцип професіоналізму, поєднаний з 

актуалізацією постаті людини, її психофізіологічного, соціально-морального потенціалу [1]. 

Існує декілька визначень поняття «культура управління». Так, Скібіцька Л. І. [4; с. 318], дає наступне 

трактування даного терміну: «Культура управління є складовою людської культури і формою використання 

загальнолюдських культурних надбань у сфері управління. За змістом це сукупність досягнень організації і 

здійснення процесу управління, організації управлінської праці, використання техніки управління, а також 

вимог, які висуваються до систем управління і працівників, обумовлених нормами і принципами суспільної 

моралі, етики, естетики, права». Культура менеджменту як спосіб реалізації суттєвих (життєвих) сил 

людини в управлінській діяльності обумовлює цілеспрямованість персоналу управління, установку на 

творче застосування, розширення та поглиблення наявних знань, одержання нових знань на підставі 

узагальнення досвіду та пошуку нових шляхів і методів діяльності. 

Костриця Н. М., Свистун В. І., Ягупов В. В. [2] визначають наступне: «Культура управління» — це 

сукупність вимог, що виникають перед зовнішньою стороною процесу управління, — вимог, зумовлених 

нормами і принципами загальнолюдської та професійної моралі й естетики, принципами ефективної 

організації і методик управління. 

Культура управління – це теорія того, як краще, з урахуванням економічних та інших тенденцій 

розвитку об'єкта управління, застосувати адекватну йому достатньо ефективну управлінську систему, 

структуру. Наприклад, як організувати систему управління освітою так, щоб з її допомогою впливати на хід 
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розвитку освіти в необхідному для держави напрямі, чи що слід сьогодні зробити уряду незалежної України, 

щоб подолати кризову ситуацію та вивести країну на шлях успішного розвитку управління [5]. 

Вона являє собою складний і багатогранний комплекс проблем, що стоять перед адміністративно-

управлінським апаратом. Зокрема, вона органічно включає в себе і уважне, зацікавлене, дбайливе ставлення 

до потреб і проблем працівників, оперативний розгляд їх звернень і прохань. Саме спрямованість на іншу 

людину надає спілкуванню гуманного забарвлення, тобто є свідоцтвом наявності певного етикету, тобто у 

наглому випадку — професійного [5]. 

Також необхідно зазначити, що поняття «культура управління» має тісний зв’язок із психологією 

управління. Цей факт пояснюється тим, що для успішної управлінської діяльності необхідно зосереджувати 

увагу на закономірностях та особливостях функціонування особистості у підприємницькій сфері, 

стереотипах економічного мислення людини, здатність працівника на ризик тощо. Ефективна управлінська 

діяльність неможлива без пізнання і використання соціальних та психологічних законів, оскільки вона 

пов'язана із взаємодією між людьми. 

Якщо звернутися до праць Орбан-Лембрика Л. Е. [3; с. 9], то поняття «психологія управління» 

визначено, як галузь психології, яка продукує психологічні знання про управлінську діяльність. 

В сучасних умовах дотримання всіх правил і вимог управлінської культури дає можливість досягти 

більш чіткої і згуртованої роботи працівників як управлінського апарату, так і службовців та спеціалістів 

підприємства (організації), раціонально використовувати робочий час, а також, підвищити рівень 

професійної обізнаності персоналу. Низький рівень культури працівників апарату управління, їх недостатня 

компетентність у певних питаннях спричинюють негативний вплив на підприємство, оскільки їх 

некомпетентність проявляється саме у неефективному використанні всіх видів ресурсів. Важливим в 

організації чи на підприємстві є утримання здорового морально-психологічного клімату у трудовому 

колективі. 

Отже, культура управління є складовим елементом загальної культури суспільства, що включає в себе 

психологічні та соціологічні закономірності управлінської праці, а також аспекти організації управлінської 

праці на підприємстві. 

Список використаних джерел 

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 

М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. - 500 с.  

2. Костриця Н. М., Свистун В. І., Ягупов В. В. Методика навчання студентів спілкування в 

управлінській діяльності: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 

272 с.  

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: 

Академвидав, 2003. - 567 с.  

4. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. пос. / Л. І. Скібіцька. - К.: Центр учбової 

літератури, 2010. - 358 с.  

5. Сутність і роль культури управління. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.0ck.ru/menedzhment_i_trudovye_otnosheniya/ – Назва з екрану. 
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Жабчик О.В., Хижнякова Н.О. 

АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Організація збуту в системі управління підприємством відіграє дуже важливу роль в тому сенсі, що 

здійснює зворотний зв'язок виробництва з ринком іє джерелом інформації про попит та потреби споживачів. 

Збут у широкому розумінні – це власне збутова діяльність підприємства з усіма її операціями і 

процесами.Під збутовою діяльністю слід розуміти процес просування готової продукції на ринок і 

організації товарного обміну з метою отримання підприємницького прибутку [1, c.13]. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МСМ Фаворит» створено відповідно до Рішення 

учасників №1 від 18 березня 2008 року. Місце знаходження товариства: 34500, вул. Варшавська, 2-Є, 

м. Сарни, Сарненський район, Рівненська область. Виробництво: вул. Хмільна, 26, с.Немовичі, 

Сарненський район, Рівненська область. 

Досліджуване підприємство на даний час виготовляє: 
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- пелети деревні світлі діаметром 6 або 8 мм і завдовжки менше 50 мм. Продаються в зручній 

розфасовці в мішках: 20 - 40 кг, а також біг-бегах620-1000 кг; 

- пелети деревні промислові діаметром 8 мм. Їх поставляють навалом партіями 

від двох-трьох тонн і більше. 

Оцінюючи збутову діяльність досліджуваного підприємства, необхідно, перш за все, проаналізувати 

динаміку та структуру обсягів збуту продукції ТзОВ «МСМ Фаворит» за видами продукції 

у 2010-2012 роках (табл.1). 

Таблиця 1 

Аналіз динаміки та структури обсягів збуту продукції ТзОВ «МСМ Фаворит» за видами 

продукції у 2010-2012 роках 

Види продукції 

 

Роки Відхилення 

2010 2011 2012 від 2010р. від2011р. 

тис.грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Пелети деревні 

світлі, т: 
2106,20 68,01 6217,10 79,82 5416,10 72,67 3309,90 4,66 -801,00 -7,16 

- гранули 6мм, т 989,91 31,96 3046,379 39,11 3249,66 43,60 2259,75 11,64 203,28 4,49 

- гранули 8мм, т 1116,29 36,05 3170,721 40,71 2166,44 29,07 1050,15 -6,98 -1004,28 -11,64 

Пелети деревні 

промислові, т: 
990,70 31,99 1571,60 20,18 2037,30 27,33 1046,60 -4,66 465,70 7,16 

- гранули 8мм, т 990,70 31,99 1571,60 20,18 2037,30 27,33 1046,60 -4,66 465,70 7,16 

Разом 3096,90 100,00 7788,70 100,00 7453,40 100,00 4356,50 0,00 -335,30 0,00 

Проаналізувавши динаміку та структуру обсягу збуту продукції за видами, можна зробити висновок, 

що обсяг збуту пелет деревних світлиху 2012 р. збільшився у 2,5 рази в порівнянні з 2010 р. і зменшився 

на 801 тис. грн. в порівнянні з 2011 р. Обсяг збуту пелет деревних промислових мав тенденцію до зростання 

і у 2012 році досяг 2 млн. 37 тис. грн.. Також варто зазначити, що пелети деревні світлі займають більшу 

частку в обсязі збуту продукції, ніж пелети деревні промислові. 

Пелети широко використовуються з 1980-х років у США та Канаді, з1990-х – в Австралії і 

Скандинавських країнах, та з 1999 року у Німеччині. У світі виробництво пелет з біомаси, як очікується, 

досягне 46 млн. тдо 2020 року. Ці тенденції зростання попиту на світовихринках стимулюють також і 

українське виробництво. На даний момент щорічне виробництво пелет в Україні становить 240 тис т.При 

цьому працюють 150 пелетних заводів[ 3 ].  

ТзОВ «МСМ Фаворит» реалізує продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринку (на внутрішньому 

ринку реалізує – 42% продукції, а на зовнішньому – 58%). 

Найбільшими споживачем продукції на внутрішньому ринку є ТОВ "ЕНЕРГО ТРЕЙД УКРАЇНА", 

якому підприємство реалізує 24 % продукції,ПП «Енерго Біо Сервіс» - 18 % продукції та 

ТОВ "Укртрансенерготрейд"- 16 % продукції. На зовнішньому ринку найбільшим споживачем продукції є 

Польща, а саме Dlugozima, якій підприємство реалізує 29 % продукції, WOODFIELD – 17 % продукції. 

Угорщині ТзОВ «МСМ Фаворит» реалізує21 %продукції. 

Безпосередніми споживачами продукції є фізичні та юридичні особами, які використовують 

твердопаливні котли, а також приватні підприємства, які здійснюють реалізацію продукції даного 

підприємства, використовуючи власну торгівельну мережу. 

У своїй діяльності ТзОВ «МСМ Фаворит» використовує канал збутунульового рівня (наявність 

виробника - ТзОВ «МСМ Фаворит», - і споживача продукції), однорівневий (передбачає наявність 

виробника - ТзОВ «МСМ Фаворит», - і роздрібного торговця – будь-якого приватного підприємства, яке 

здійснює реалізацію продукції підприємства, використовуючи власну торгівельну мережу ) та дворівневий 

(передбачає наявність виробника - ТзОВ «МСМ Фаворит», оптового торговця – купує оптовими партіями 

(понад 5т.) продукцію підприємства з метою її подальшого перепродажу роздрібним торговцям, - 

іроздрібного торговця) канали збуту продукції.  

Важливим інструментом економічного оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю є 

аналіз формування коштів на кожному етапі, пов’язаному зі збутом продукції. Такий аналіз необхідно 

здійснювати, спираючись на обґрунтовану класифікацію збутових витрат, що, у свою чергу, обумовлює їх 

групування з метою виявлення впливу кожної групи на витрати операційної діяльності при виготовленні 

продукції. 
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УДК 330.341.1 

Юскович-Жуковська В. І. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У США 

Серед розвинутих країн світу США посідають провідне місце не лише за рівнем ВВП, який 

перевищує 11 трильйонів доларів, та рівнем доходів на душу населення, символом американської науково-

технологічної революції є симбіоз ефективної системи наукових досліджень та практичне впровадження цих 

результатів в економіку. 

За статистичними даними партнерство двох і більше компаній в галузі трансферу технологій є 

комерційно вигідним процесом. Фірми повинні мати досвід управлінської діяльності і бути готовими 

виділяти на спільний проект значні ресурси. Більш як 500 федеральних лабораторій виконують щорічно 

роботи на суму 32 млрд. дол. США. 

Поруч із стратегічними бізнес-альянсами та дослідницькими консорціумами у США набули 

активного розвитку типові центри "університет-промисловість". Одним з основних механізмів трансферу 

технологій є ліцензування або продаж інтелектуальної власності. Ліцензіар за ліцензійним договором 

передає ліцензіату ексклюзивні права на винаходи, ноу-хау, комерційні таємниці на взаємовигідних умовах. 

Ліцензіатами повної ліцензії виступають зацікавлені фірми, які не мають можливості розробити необхідну 

технологію власними силами. Технічні аспекти комерціалізації включають розробку (дизайн) комерційного 

продукту та створення технології його виробництва. 

Для підвищення конкурентоспроможності американських товарів на світовому ринку Конгрес США у 

1980 р. прийняв Закон Бей-Доула, який визначив механізми комерціалізації результатів бюджетних науково-

дослідних робіт. Завдяки цьому закону університети і федеральні дослідні інститути отримали права 

власності на патенти, на трансфер і комерціалізацію розроблених за бюджетні кошти технологій. Зміна 

власників інтелектуальної власності сприяла збільшенню зацікавленості інвесторів у фінансування процесів 

трансферу технологій. 

Офіційна назва закону Бей-Доула – "Акт про патентні процедури між університетами і малим 

бізнесом". Цей закон не лише дозволив університетам, неприбутковим організаціям та малому бізнесу 

отримувати права власності на наукові розробки, що фінансувалися з бюджету, а й надав захист прав 

інтелектуальної власності на опис інновацій. 

Реалізація аналогічної моделі в інших країнах, зокрема в Україні, потребує кардинальних змін в 

науково-технічній інфраструктурі та створенні законодавчої бази комерціалізації результатів насамперед 

наукових досліджень. 
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УДК 334.012.23 

Юскович-Жуковська В. І. 

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ 

В сучасному світі франчайзинг є найуспішнішою формою ведення бізнесу та примноження капіталу. 

Франчайзинг – це спосіб побудови бізнес-мережі за умови, що всі її учасники ведуть господарську 

діяльність під однією торговельною маркою і єдиним для всіх принципом, але при цьому залишаються 

самостійними суб’єктами. 

Франчайзинг характеризується високоефективними формами організації діяльності, стабільним 

рівнем прибутковості, низьким рівнем ризику та коротким терміном окупності, тому є бізнес-привабливим 

для економіки будь-якої країни. 
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Світова практика франчайзингу налічує понад 100 років. Піонером в освоєнні франчайзингу 

вважають компанію "Зінгер". Щоб не зменшувати обсягів виробництва з-за нестачі коштів, у 1895 році 

власник вирішив продати право на реалізацію швейних машин незалежним представникам на іншій 

території. У 1898 році молода компанія "Дженерал моторс", не маючи засобів для відкриття власної мережі 

магазинів, запровадила реалізацію парових двигунів через дилерів, чим започаткувала сучасну 

франчайзингову систему продажу автомобілів. Саме за допомогою франчайзингу було подолано 

економічний спад в США у 1991 – 1993 роках. 

За даними Міжнародної асоціації франчайзингу, середня рентабельність інвестицій за перші 10 років 

роботи для компаній, що працюють у рамках франчайзингових угод, складає більш ніж 600 %. 

Найрозвинутіший франчайзинг на своїй батьківщині – у США. Згідно звітів Міністерства торгівлі 

США щорічний обсяг продажів у франчайзингових мережах перевищує 2 трильйони доларів США із 

зайнятістю 9 млн. працюючих. В країнах ЄС діє близько 5000 франчайзингових мереж, в яких працюють 

більше 3 млн. чоловік, а щорічний оборот перевищує 140 мільярдів євро. 

Американська компанія "PepsiCo" була першим франчайзерем в Радянському Союзі. Підприємства з 

виробництва напоїв "Пепсі Кола" були побудовані в СРСР на початку 1980-х років, продукцію 

реалізовували через мережу фірмових кіосків. 

У Росії вперше принципи франчайзингу були використані у 1990 році науково-виробничою фірмою 

"Дока", яка займалась устаткуванням для малого й середнього бізнесу. У 1995 році інша фірма – "1С" 

запровадила франчайзинг, щоб зберегти продаж свого фірмового продукту – бухгалтерської програми 

"1С: Бухгалтерія". 

В Україні франчайзингова діяльність стартувала у 1994 році, її започаткувала Нідерландська 

компанія, впровадивши інформаційну систему "Компас". Другим франчайзинговим проектом був Київський 

McDonalds на Вокзальній площі. Цей заклад останні п’ять років займає четверте місце у світі за кількістю 

відвідувачів серед 33 тисяч закладів бізнес-мережі, поступаючись лише McDonalds у Москві на Пушкінській 

Площі, у Мюнхені та Дюссельдорфі. У 1999 році в Києві була відкрита перша вітчизняна франчайзингова 

піцерія "PizzaChelentano". 

За даними Асоціації франчайзингу України та Державної служби інтелектуальної власності України 

сьогодні в Україні використовується понад 100 торговельних марок, мережі яких розвиваються по 

франчайзингу, це: COLUMBIA, Nike, Atlantic, BoschService, Coca-Cola, Кодак-Експрес, Ельдорадо, Наш 

Край, Наша Ряба, Сеть Магазинов Горящих Путевок та багато інших. 

Натомість франчайзинг в Україні знаходиться на стадії розвитку, і є порівняно новим явищем у 

вітчизняній економіці. Не всі українські бізнесмени готові платити за нематеріальні активи – інтелектуальну 

власність та не завжди вміють зберігати довірені їм ноу-хау та комерційні таємниці. Більшість українських 

підприємців прагнуть розвинути власний бізнес, чим беруть на себе великі ризики. Закордонні ж підприємці 

зменшують ризик своїх інвестицій за рахунок придбання готового бізнесу із вже опрацьованими 

стандартами, іміджем та брендом. 

Врегулювати правовідносини між франчайзером та франчайзі, оформлення франшиз через 

франчайзингові договори, а не через договори комерційної концесії, покликаний Закон України "Про 

франчайзинг", Проект якого знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. 

Франчайзі зобов’язаний вести свій бізнес відповідно до системи, що її розробив франчайзер та 

здійснювати належні відрахування. Потенційні франчайзингові проекти в Україні зосереджені у роздрібній 

торгівлі, ресторанному та готельному бізнесі, сфері послуг та індустрії туризму. Професійні франчайзі вміло 

поєднують національні та іноземні франшизи, досягаючи максимального розширення та створення 

динамічного ринку. 

Для посилення власного портфелю бізнесу та створення додаткових робочих місць в країні українські 

бізнесмени почали активніше розглядати можливість покупки іноземних франшиз. Перспективними для 

розвитку успішного бізнесу в Україні вважаються комерційні пропозиції з товарного франчайзингу, 

виробничого франчайзингу, сервісного франчайзингу, франчайзингу бізнес-формату, конверсійного 

франчайзингу, корпоративного франчайзингу та майстер франчайзингу. 

І європейські і американські франчайзери цікавляться українським ринком, планомірно оновлюють 

франчайзингові пакети. Фінансова підтримка бізнесу у формі франчайзингу користується широкою 

популярністю в США, Канаді, Західній Європі, в країнах Карибського та тихоокеанського басейнів. 

Франчайзинг сприймається як інструмент світової економічної глобалізації. Вибір за Україною та її 

господарюючими суб’єктами. 
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УДК 339.138 

Загиней К.М., Марценюк В.В. 

БРЕНДБУК ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ФІРМИ 

Імідж – це цілеспрямовано сформований образ людини або організації, поданий у концентрованій 

формі. Сприймаючи або не сприймаючи цей імідж, ми будуємо свої відносини з такою організацією. Імідж є 

наслідком намагання людини спростити сприйняття дійсності, продуктом опрацювання значних масивів 

інформації. Побудова іміджу здійснюється з урахуванням основних принципів маркетингової комунікації з 

метою зробити підприємство не тільки відомим, а й привабливим.  

Імідж загальновідомих брендів, таких як Apple, Nike і Coca-Cola, формує не тільки їх продукція, а й 

логотип, шрифт, певні кольори та інші складові фірмового стилю компанії. Важливим питанням є те, як ці 

елементи використовуються в реальному житті і які цінності вони відображають. Це регулюють внутрішні 

документи компаній – брендбуки і гайдлайни. 

Дослівно брендбук (brandbook) означає – книга торгової марки. Зазвичай в ньому описуються 

цінності компанії, її цілі, маркетингові стратегії та інші характеристики, які роблять бренд не схожим на 

інші. 

Брендбук – це звід візуальних корпоративних стандартів і правил, інструкція з практичного 

використання фірмового стилю в повсякденній роботі компанії. Що можна робити, а що не можна, які 

комбінації, наприклад, шрифтів або кольорів, припустимі в тих чи інших ситуаціях. Як повинні виглядати 

фірмова поліграфічна продукція та різні рекламні матеріали, які конкретні елементи і як повинні 

використовуватися при оформленні офісів компанії, промо-матеріалів, виставкових стендів ... на всі ці 

питання знайти відповіді можна тільки в брендбуці і більше ніде. Отже, інструкція, звід стандартів і правил 

– ось суть брендбука [1]. 

Варто зазначити, що вміст брендбуків відрізняється один від одного. Скільки компаній – стільки 

брендбуків, проте можна навести список ключових складових кожного: 

- фірмовий знак – логотип; 

- фірмовий шрифт; 

- фірмовий бланк; 

- фірмові кольори; 

- конверт; 

- візитка 

- буклети; 

- додаткові елементи фірмового стилю. 

Створення брендбуку – необхідна ступінь у формуванні фірмового стилю компанії, причому одна з 

початкових. Брендбук включає в себе всі інструкції з використанню фірмових шрифтів, логотипу, 

корпоративних кольорів, шаблон оформлення документації, опис уніформи співробітників, офісну навігацію 

і багато іншого. Тому створення брендбуку слід починати поряд з відкриттям компанії, коли всі визначальні 

фірмового стилю опрацьовані і зафіксовані. 

Необхідно зазначити, якщо брендбук педантично відображає в кожному параграфі значення, колірне 

рішення, призначення, оформлення, розміщення та стандарти того чи іншого презентаційного матеріалу, 

рекламного стенду, табличок на дверях офісу, атрибутики та сувенірів, листів і документів, посвідчень 

співробітників і тому подібних деталей фірмового стилю, то можна говорити про те, що створення 

брендбуку, безсумнівно, принесе вигоду. Таким чином, сторонні дизайнери, репортери ЗМІ або інші 

представники рекламного сегмента не зможуть безкарно відобразити невідповідний корпоративному стилю 

колір чи шрифт. Поліграфічні вироби також будуть виконані відповідно до встановлених норм, відпаде 

необхідність правок за рахунок компанії, відповідно, витрати грошей,часу і зусиль. Своєчасне створення 

брендбуку дозволить передати відповідальність за належне виконання зобов'язань рекламістам, з якими 

співпрацює компанія, так як всі вимоги по стилю завірені документально в брендбуці [2]. 

Створення брендбуку – етап досить серйозний тому, що вимагає максимальної сумлінності і 

відповідальності розробників. Бренд повинен запам'ятовуватися і, від того наскільки правильно складено 

брендбук, залежить успіх фірми на в тому числі на міжнародних ринках. Більшість країн світу 

використовують закони брендингу, за якими висуваються вимоги попередньої реєстрації брендів перед 

публічним використанням. Всі компоненти візуального фірмового стилю бренду в зареєстрованому 
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брендбуці є власністю даної організації та охороняються законом про бренд, який поширюється на країни 

всього світу. 

Отже, брендбук – це головна книга компанії, основним призначенням якої є підняття якості 

комунікації між співробітниками компанії, її партнерами і клієнтами на принципово новий рівень. брендбук 

– незмінно яскравий і одночасно лаконічний. З нього можна дізнатися багато цікавого про те, як же 

відбувається процес створення рекламного образу і закріплення його в свідомості потенційного споживача. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Маркетингова діяльність охоплює надзвичайно широке коло виробничо-господарських операцій і 

процесів, підпорядковуючи управлінські рішення, які приймаються на підприємстві, вимогам забезпечення 

зміцнення його конкурентних позицій на ґрунті найбільш якісного задоволення потреб споживачів. У 

поточній діяльності вирішення цього завдання досягається шляхом побудови ефективної системи організації 

та управління підприємством, заснованої на раціональному використанні відповідного маркетингового 

інструментарію (маркетинг-міксу), пов’язаного з вивченням ринкової ситуації та сегментацією попиту, з 

розробкою нових видів продукції, з просуванням товарів і стимулюванням збуту та ін. 

У стратегічній перспективі, коли перед підприємством з особливою гостротою постають проблеми 

випереджувальної адаптації до змін ринкового середовища, впровадження принципів маркетингу як певної 

концепції організації господарської діяльності, формування належного маркетингового потенціалу 

підприємства стає однією з найважливіших передумов забезпечення ефективного функціонування та 

сталого економічного розвитку. 

Комплекс маркетингу традиційно окреслюється, як сукупність «4Р» - товару, ціни, збуту та 

комунікацій. Таке визначення його окреслив Е.Дж. Маккарті. Маркетинг-мікс, будучи комплексною 

програмою заходів щодо просування товарів і послуг від продавця до кінцевого споживача, виступає як 

інструмент оптимального розміщення ресурсів в системі планування маркетингу та менеджменту, що є 

важливим аспектом у досягненні конкурентних перевагторговельними підприємствами у сучасних умовах 

поруч із своїми конкурентами. [1, с.28] 

Одне з найважливіших рішень, яке повинно прийняти торговельне підприємство, пов’язане 

зконкретним визначенням цільового ринку. Так, за останні 5 років відвідуваність «Даринку» зросла на 30%, 

в той час коли інші київські ринки втратили третину клієнтів. Відкрившись у січні 2002 року «Даринок» 

позиціонувався як найбільш комфортний ринок міста, де торгові точки були згруповані за видами товарів.За 

5 років свого існування ринок розширився майже в три рази. Проте у 2008 році він почав втрачати свої 

позиції, оскільки більшість фірмових магазинів приваблювали клієнтів маркетинговими акціями та 

розпродажами, завдяки чому ціни на одяг булине вищі, ніж на ринку. Тоді й виникла їдея перетворення 

«Даринку» на формат marketsmall–симбіоз продуктового ринку та торгового центру. «Даринок» почав 

позиціонувати себе не лише як місце найдешевшого шопінгу, таким чином закликаючи споживачів до 

економії власних ресурсів, а й як місце, де є всі умови для здійснення шопінгу покупцями із дітьми У 

2013 році «Даринок» здійснив переорієнтацію на новий сегмент – молодь, відкривши нові павільйони, де 

головним чином пердставлені молодіжні бренди.  

Наступним важливим кроком є визначеня товарного асортименту. На сьогоднішній день краще – 

менше. Свобода вибору для покупців вважається базовою цінністю, проте чим більше представлено товару, 

тим важче зробити свій вибір. Прикладом цьому є Walmart - найбільша роздрібна мережа в США та світі. 

Низькі ціни, величезний вибір товарів в кожній категорії. Здавалося б, цей магазин має бути 

найулюбленішим. Однак результати досліджень задоволеності показали, що найбільш задоволені своїм 

купівельним досвідом клієнти мережі Trader Joe's.Магазини з асортиментом, який майже в 10 разів менше, 

ніж асортимент середнього Walmart Discount Store, і в 20 разів менше, ніж Walmart Supercenter. При цьому 
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80 % товарів, що продаються в Trader Joe's, - це приватні марки, а не розрекламовані супербренди. 

Скорочення асортименту категорії часто призводить до загального зростання продажів товарів всередині 

неї. Роблячи це, можна спростити життя своїх клієнтів, звільнити їх від рутини і при цьому - заробити 

більше. 

Обравши асортимент варто визначитись з ціновою політикою. Якщо ваш конкурент продає успішно 

товар за ціною нижчою на 10-20%, ніж коштує продукція вашого підприємства, то це не означає що ви 

повинні продавати дешевше ніж конкурент, а позиціонувати себе, як підприємство, яке є престижним та 

інноваційним.Тому, ціноутворення повинне бути спрямованим на просування товарів та диференційованим. 

Компанії часто коригують свої базові ціни з урахуванням відмінностей у характеристиках покупців, товарах 

та місцях продажу. Так, компані Land’sEnd розробила серію чоловічих сорочок різних стилів, розмірів і 

якості, тому вартість сорочки може варіюватися від $18,50 до $48,00. Важливу роль при цьому відіграють 

методи цінового стимулювання збуту: встановлення спеціальних цін, знижки під час оплати готівкою, 

надання кредиту на покупку під низький відсоток, подовження терміну оплати товару, продовження 

гарантійного терміну обслуговування (який стає виправданням високої ціни) та встановлення психологічних 

знижок (полягає у встановленні штучно завищеної ціни та пропозиції знижки з неї). Дисконтні ж програми 

насьогодення втратили свою актуальність. Компанії більше не хочуть давати реальні гроші на знижки за 

товари своїм покупцям. Їх витіснили віртуальні бонуси, які отримують покупці. За таким принципом діють 

українські компанії Comfy, Watsons та багато інших. [2] 

Отже, використання трансформованих інструментів комплексу маркетингу торговельними 

підприємствами є необхідним аспектом для ведення бізнесу в сучасних умовах. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ЕКСКУРСІЙНІЙ СФЕРІ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Вітчизняна екскурсійна сфера відіграє надзвичайно важливу роль у соціально-економічному житті 

країни. Зростає її статус та зацікавленість держави в подальшому розвитку сфери, посилюється вплив 

екскурсій практично на всі сфери життя і діяльності людини. 

Разом з тим, екскурсійна діяльність – це складна і проблемна сфера сучасної туристичної галузі 

України.  

Зростання обсягу екскурсійних послугна ринку організованого туризму викликано різними 

причинами: підвищенням культурного й освітнього рівня суспільства в цілому; розширенням цілей самого 

туризму; збільшеннямчастки туристів, яківіддаютьперевагутуристичному продуктусформованомуза типом 

«All inclusive» («Всевключено»), адже нерідковпрограму таких турів включається й екскурсійна програма; 

зростанням пропозиціїсутоекскурсійнихпрограм. 

Як відомо, типовітуристичніпослугивключають:розміщення,харчуванняй перевезеннятуристів. 

Алезоглядунаісторичнийрозвитоквітчизняного та міжнародного туризму, а також сучасної національної 

законодавчої бази екскурсії стають четвертою характерною туристичною послугою, що іноді відігріє 

важливу роль при виборі регіону подорожі. 

Видатний російський теоретик туризму В. О. Квартальнов у числі інших характеристик, які 

формують образ туристського регіону, відзначає складі якість надаваних екскурсійних програм [1]. 

Отже, ще одна причина зростання обсягу екскурсійних послуг пов’язанаіз тлумаченням самого 

поняття «туристичний продукт» як комплексу послуг, що надаються туристовіпід час подорожі. 

Сьогодні одним з актуальних питань є кадрове забезпечення та професійна підготовка спеціалістів, 

розробка реалістичних вимог до кваліфікації та акредитації фахівців, контролювання якості екскурсійних 

послуг, що надаються на фоні приведення у відповідністьзаконодавчихта підзаконних актів в туристичній 

галузі. 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму охарактеризовано в 

працях В. К. Федорченко, І. В. Зоріна, В.О. Квартальнова [1;2;3] та ін. Не дивлячись на це, ряд аспектів 



57 

 
щодо проблем підготовки фахівців для екскурсійної сфери туризму та забезпечення ними підприємств є 

недостатньо дослідженим. 

Правову базу діяльності екскурсійної галузі країни закладено Законом України «Про туризм» [4]. Він 

є основоположним законодавчим актом, що визначає загальні правові, організаційні, виховні та соціально-

економічні засади реалізації державної політики в екскурсійній діяльності, всебічно регламентує діяльність 

в Україні. 

Іншим важливим питанням екскурсійного обслуговування є контроль за якістю послуг, що 

надаються, які значно погіршилися після скасування ліцензування екскурсійної діяльності.  

Важливим є той аспект, що первинною підготовкою екскурсійних кадрів на даному етапі розвитку 

туризму повинні займатися лише вищі навчальні заклади, які готують спеціалістів культурно-

просвітницької діяльності вищої кваліфікації, а також вищі навчальні заклади, які мають спеціалізовані 

кафедри туризму. Навчання на курсах професійної підготовки екскурсоводів повинна проводитися без 

відриву від роботи. Крім того, після закінчення курсів обов’язковим повинно стати проходження 

стажування – проведення екскурсій протягом року під наглядом досвідчених екскурсоводів з досвідом 

роботи. 

Для більш чіткої координації роботи курсів можна їх створювати підегідою підрозділівДержавної 

служби туризму і курортівприоблдержадміністраціях [5]. 

Підводячипідсумки,зазначимо,щоуправлінняекскурсійною 

діяльністювУкраїніпотребуєпевноїсистемизаходівщодо вдосконалення й упорядкування. Пропонується:  

 розширення нормативно-правової бази з чітким закріпленням і відокремленнямпонятійного 

апарату екскурсійної діяльності; 

 посиленняі структуризація кваліфікаційних вимогдо посади «екскурсовод» (подальшої розробки 

також потребують подібні вимоги і до іншихспеціалістів туристичного супроводу); 

 за для забезпечення надання якісних екскурсійних послуг поновлення механізму ліцензування 

екскурсійної діяльності суб’єктів туристичної діяльності та сертифікації екскурсійних послуг; 

 використання диференційованого підходу при підготовці фахівців екскурсійної справи та 

обов’язкове практичне стажування після закінчення підготовчих курсів; 

 прискорення налагодження роботи акредитацій них комісійі створення методичних рад при 

підрозділах Державної служби туризму і курортів України при обласних державних 

адміністраціях і наділення їхдостатніми повноваженнямидлявирішенняпитаньтуристично-

екскурсійної роботи.  
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РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ 

ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах трансформаційної економіки України вітчизняний ринок праці формується під 

впливом широкого попиту на робочу силу інноваційного типу, яка здатна до активної діяльності. В умовах 

глобальних викликів підвищення конкурентних переваг трудового потенціалу національного ринку праці 

постає найважливішою задачею перед державою. Світовий досвід свідчить, що чим вищий інтелектуальний 

потенціал країни, тим сильнішими є її економіка та продуктивні сили. Підвищується роль освітньої 

компоненти у функціонуванні нової економіки – економіки знань. Дедалі відчутнішими і значними 

факторами розвитку стають інноваційна праця й інтелектуальний капітал.  
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Структурні зміни в національній економіці безпосередньо впливають на попит на кваліфікованих 

працівників на ринку праці. У зв’язку з цим зміст багатьох професій значно змінився. Ринкові умови 

діяльності підприємств та організацій, з одного боку, і надлишок фахівців-економістів — з іншого, ставлять 

випускників відповідної професійної спеціалізації в жорсткі конкурентні умови на ринку праці. Щоб 

досягти успіху, вони повинні мати високу професійну підготовку та вміти виявляти свої професійно важливі 

якості під час проходження виробничої практики, стажування чи випробування за вступу на роботу. 

Розв’язання суперечностей між вимогами до майбутніх спеціалістів у галузі економіки та бізнесу й рівнями 

їхньої професійної кваліфікації може здійснюватись за двома основними напрямами: 1-й — розроблення 

національних стандартів економічної освіти, рівнів професійної компетентності майбутнього фахівця-

економіста (з урахуванням світових тенденцій); 2-й — удосконалення процесу реалізації економічної освіти 

(змісту економічних дисциплін і застосування інтенсивних навчальних технологій, які базуються на 

принципах і методах активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів).  

Зв'язок між ринком праці та рівнем економічної освіти є складовою частиною системи взаємодії 

зайнятості й підготовки кадрів. Адже процес переходу до стійкого інноваційного розвитку поки що 

незабезпечений достатньою мірою кваліфікованими спеціалістами. За сучасних умов ринок праці залежить 

не лише від стану сфери освіти, а й від пріоритетного її розвитку тадержавного сприяння. 

Однак держава з точки зору ресурсного забезпечення ще недостатньо уваги приділяє розвитку 

економічної освіти, а звідси і формуванню ринку відповідних послуг. Попри зростання планованих видатків 

в порівнянні з попереднім роком, у 2014 році відбудеться скорочення видатків Міносвіти як частки від 

загального фонду бюджету з 4,4% до 4,2% (23,2 млрд.грн.). На 2014 рік на освіту планується виділити 

6,4% ВВП, хоча за законом має бути 10% національного доходу (як і у розвинутих країнах світу із соціально 

орієнтованими економіками). Частка державних витрат у ВВП на освіту в Україні є значно нижчою, ніж у 

розвинутих країнах. А заклади освіти бюджетним фінансуванням забезпечені менше, ніж на 40% від 

фактичної потреби [1]. 

Значна частина проблем системи економічної освіти спричинені не тільки неналежним державним 

фінансуванням, а й постійними політичними кризами, економічним дисбалансом у державі, 

неспроможністю органів публічної влади вчасно приймати ефективні управлінські рішення, реагувати на 

зміни в суспільстві, щоб адаптувати систему економічної освіти до нових викликів сьогодення. 

Формування ринкових відносин, розбудова в Україні демократичної держави зумовлюють зміну 

цільових установок економічної освіти як соціальної системи та елемента інфраструктури ринку праці: на 

забезпечення потреб держави в спеціалістах економічних професій і рівнів кваліфікації, на задоволення 

різноманітних освітніх потреб особистості для її розвитку, самореалізації, забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

До головних шляхів забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців-економістів 

можнавіднести такі: моніторинг ринку праці для своєчасної реакції на його кон’юнктуру; створення 

сучасної інфраструктури навчального процесу; упровадження інноваційних технологій навчання; створення 

нових науково-методичних ресурсів; активізація науково-дослідної роботи з упровадженням її результатів у 

навчальний процес; удосконалення практичної підготовки спеціалістів; наскрізна комп’ютеризація та 

інформатизація навчального процесу; інтенсифікація навчального процесу на основі активних методів 

навчання; застосування новітніх технологій комплексної діагностики знань студентів; запровадження нових 

принципів організації навчального процесу, модульних систем навчання [2]. 

Оскільки ринок праці виступає інструментом регулювання системи економічної освіти, адже саме там 

генерується інформація, необхідна для прийняття рішень щодо спрямованості її розвитку, то модернізація і 

розвиток економічної освіти повинні набути випереджального неперервного характеру, гнучко реагувати не 

тільки на зміни попиту на ринку праці, а й на всі процеси, що відбуваються у світі й Україні. Підвищення 

якісного рівня освіти має бути спрямоване на забезпечення економічного зростання країни та вирішення 

соціальних проблем суспільства, необхідних для подальшого навчання і розвитку особистості. 
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УДК 338.33:332.15(477.81) 

Мартинюк Р.В., Орлов О.Г. 

ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

(НА ПРИКЛАДІ ДП «АВІКОМ РІВНЕ») 

Всі процеси, які відбуваються на ринку, знаходяться в постійній динаміці, тому підприємствам дуже 

важко підтримувати привабливість зайнятої галузі. Правильно спланований і організований процес 

диверсифікації сприяє підвищенню продуктивності роботи як всього підприємства, так і його окремих 

підрозділів.  

Вагомим теоретичним надбанням у вивченні основ управління диверсифікаційними процесами у 

контексті стратегічного управління підприємствами є праці Наливайка А..П., Андрушківа Б.М., 

Черничинець С.П., Шершньової З. Є., Оборської С.В., Ратушного Ю.М. 

Серед альтернативних стратегій розвитку найбільш реальною, здатною в сучасних ринкових умовах 

забезпечити підприємствам умови стабільності, є диверсифікація їх діяльності [2, с.25]. 

Нині в економічній літературі існує значна кількість визначень терміна «диверсифікація». 

Розглянувши вміст навчального посібника «Корпоративне управління», Андрушківа Б. М., можна сказати, 

що диверсифікація – це розповсюдження господарської діяльності на нові сфери (розширення номенклатури 

продукції, видів послуг тощо) [1, с.449]. 

Шершньова 3.Є. у навчально-методичному посібнику «Стратегічне управління» стверджує, що 

диверсифікація – процес проникнення в нові сфери діяльності, не характерні раніше для підприємства або 

покликані змінити, доповнити чи замінити продукцію, що вже випускається [3, с.100]. 

У всіх випадках диверсифікація має на меті досягнення максимального прибутку від наявних товарів 

та ринків, розширення збуту, збільшення асортименту товарів, що виробляються, зменшення ризику. Отже, 

для підвищення ефективності діяльності підприємства «Авіком Рівне» пропонується застосувати стратегію 

диверсифікації і проаналізуватипроект створення автомийки «Авіком». 

Основними напрямками діяльності ДП «Авіком Рівне» є: організація та здійснення постачання, 

купівлі-продажу електроенергії, нафти, нафтопродуктів (А-95, А-92, А-80, ДП,масла та мастила) та 

продуктів їх переробки, природного газу та продуктів його переробки, укладання всіх інших угод, не 

заборонених чинним законодавством, пов’язаних з цими питаннями; організація та експлуатація станцій і 

пунктів автосервісу, автозаправних станцій, ремонт і сервісне обслуговування транспортних засобів, однак 

до основних видів діяльності підприємства можна додати автомийну справу. 

Україна посідає одне з перших місць у Європі за ростом кількості автомобілів. Минулого року саме у 

нашій країні купили найбільше у Східній Європі нових авто. Зі збільшенням попиту на авто збільшується й 

потреба у спеціалізованих закладах їх обслуговування, зокрема автомийках. Цей вид бізнесу стає дедалі 

вигіднішим та більш прибутковим. Достатньо достовірних статистичних даних про кількість автомийок в 

Україні поки просто не існує. Підрахувати їх кількість дуже важко, адже вони часто не є самостійними 

підприємствами, а входять до складу численних АЗС, АТП. Автомийки, як окремий вид бізнесу, почали 

з'являтися в Україні зовсім недавно - в 1996-1997 рр. Сприяли їх швидкому розповсюдженню наступні 

причини: збільшення автомобільного парку;поява клієнтів, що вимагають якісного швидкого 

обслуговування, належної уваги до себе і своєї машини; посилення санітарних норм для автомобілів. 

Переваги цього бізнесу: 

1) у зв’язку із збільшенням автомобілів існує високий попит на послугу;  

2) автомийка – високорентабельний бізнес; 

3) низька конкуренція в багатьох регіонах Західної України. 

Недоліки цього бізнесу: 

1) високі інвестиції на старті – дороге обладнання, особливо для портальної автомийки; 

2) можливо, для відкриття бізнесу необхідний кредит; 

3) є потреба в постійному ремонті приміщення, тому що висока волога. 

Для відкриття автомийки є всі передумови: темпи продажу автомобілів, особливо зарубіжних марок; 

у зв’язку із збільшення ціни на нерухомість, численне населення вкладає кошти у купівлю автомобілів 

Автомобільні мийки поділяються на ручні та автоматичні. Якщо зосередити увагу на автоматичних 

мийках, то варто розрізняти безконтактні, портальні і тунельні. Планується, що автомийка «Авіком» буде 

портального типу, тобто П-подібною конструкцією, на якій змонтовані: мийне обладнання, пара щіток і 

вентилятори для сушіння. Різні портальні моделі здатні пропустити від 8 до 25 автомобілів за годину. 

Перевага портальної мийки над ручною полягає у тому, що на ручній мийці треба тримати не менше 
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5–6 чоловік персоналу, на портальній мийці — максимум двох. Також проблемою ручних мийок є 

невнесення грошей в касу, а на порталі стоїть лічильник. Є контроль витрати хімії (при чому 

використовується її в 2–5 разів менше порівняно з ручною). Якість миття завжди висока. Портальна мийка 

призначена для санобробки як легкових, так і вантажних авто - все залежить від висоти тієї самої 

П-образной конструкції. "Підкови", які заввишки 2,1-2,7м,можуть обслуговувати легковички і 

мікроавтобуси заввишки 4,2-4,5 м, призначені головним чином для обслуговування вантажних машин. 

Портальну мийку можна розмістити на 45-60 м
2
. 

Практика показує, що мийки краще всього розміщувати при станціях техобслуговування, АЗС і 

автопарках. Автомийку «Авіком» плануєтьсярозмістити при в'їзді в північну частину міста, а саме - на 

території підприємства «Авіком Рівне», яке знаходиться на території колишнього м’ясокомбінату міста. На 

території підприємства єпункт автосервісу, АЗС, магазин автозапчастин і кафе. Під приміщення автомийки 

буде реконструйованегаражне приміщення площею 230 м
2
. Ця ділянка забезпечена енергоресурсами і 

засобами зв’язку від існуючих джерел. 

Всього в місті Рівне нараховується близько 20 автомийок, але конкурентами, які будуть знаходитися 

на прилеглій території, є спеціалізовані автомийки на території ТзОВ «АГАТ АВТО», ТОВ «БОГДАН-

АВТО РІВНЕ», АЗС "ОЛАС".  

Основними критеріями оцінки економічного ефекту від запропонованої стратегії, а саме від 

створення автомийки «Авіком», в ринкових умовах господарюванняпоширені показники: чистої 

теперішньої вартості (Net PresentValue), що становить 146751,6 грн.,індексу доходності (ProfitabilityIndex -

1,6 і терміну окупності (PaybackPeriod) – 2,3 роки.Масштаб інвестицій проекту створення автомийки 

«Авіком» становить 333043 грн.  

Отже,диверсифікація діяльності підприємства - це різнобічний та багатогранний процес, який за 

своєю специфікою є складним, але у той же самий час дуже практичним як варіант розвитку.  

Створення автомийки «Авіком» розглядається як перспективний напрямок диверсифікації 

господарської діяльності ДП «АВІКОМ РІВНЕ». Проект варто реалізувати, адже він з додатнім значенням 

показника чистої теперішньої вартості, тобто збільшить капітал підприємства і його ринкову вартість.  
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Марценюк В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Перша з усіх галузей тваринництва, яка перейшла на промисловий шлях виробництва та має значний 

вплив на задоволення потреб населення у м’ясі є птахівництво. В структурі виробництва по відношенню до 

м’яса птиці спостерігається стійка тенденція до збільшення його частки, яка в останні роки досягла майже 

половини від загального обсягу виробництва м’яса в Україні. 

З усіх галузей тваринництва, в птахівництві (особливо при виробництві яєць і м'яса бройлерів) 

досягнуті найбільш високі темпи науково-технічного прогресу. З точки зору організаційно-технологічних 

можливостей, строків повернення капітальних вкладень, галузь є найбільш мобільною, та, порівняно з 

іншими галузями тваринництва, відзначається надзвичайно коротким технологічним циклом, високими 

коефіцієнтами відтворення поголів’я, нижчою енергоємністю, більш високим рівнем механізації і 

автоматизації виробничих процесів [1]. 

В Україні за останні роки стає досить помітним територіальний розподіл споживання продукції 

сільського господарства і, зокрема, птахівництва.  

Попит залежить від кількості споживачів, розміру їх доходів, експорту та реклами, якості й вартості 

продукції, тобто він формується під впливом якісних і вартісних факторів. В свою чергу пропозиція 

залежить від природних, організаційно-економічних і технологічних факторів.  
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В 60-ті роки основними виробниками були господарства населення, однак 90-х роках показники 

вирівнялися (табл. 1). Нарощення обсягів виробництва спостерігалося як на сільськогосподарських 

підприємствах, так і в господарствах населення. 

Таблиця 1.  

Обсяги виробництва м’яса птиці в Україні (тис. т.) 

Рік 
Усі категорії 

господарств 

У тому числі 

С/г підприємства Господарства населення 

1960 255,2 63,7 191,5 

1990 708,2 356,8 351,6 

2000 193,2 35,8 157,4 

2010 953,5 772,0 181,5 

2011 995,2 811,0 184,2 

2012 1066,1 875,1 191,0 

Джерело: дані Державної служби статистики [2] 

Кризові явища в економіці України у 90-х роках призвели до зниження виробництва продукції 

тваринництва загалом та м’яса птиці зокрема, але впровадження нових технологій дозволило підвищити 

продуктивність відгодівлі при зменшенні витрат. 

Що стосується збільшення обсягів виробництва м'яса птиці, то воно зумовлене, насамперед, 

зростанням попиту з боку населення та підприємств харчової промисловості. З огляду на те, що останніми 

роками відбувається суттєве скорочення пропозиції м'яса великої рогатої худоби та відповідно зростають і 

ціни на них, м’ясо птиці стало замінником для більшості споживачів м’яса інших видів тварин.  

Варто зауважити, що через значні витрати на виробництво ціни на м’ясо та м’ясні продукти 

залишаються високими. За даними Державної служби статистики, рівень самозабезпеченості м’ясною 

продукцією, який визначається співвідношенням виробництва до внутрішнього використання, становить 

більше 90 %, що свідчить про значний потенціал розвитку даного напряму сільськогосподарського 

виробництва. 

Споживачі м’яса віддають перевагу більш дешевому м’ясу птиці. За річного фонду споживання м’яса 

на рівні 2,4 млн. т, на одну особу припадає 52 кг м’яса. З цього обсягу частка м’яса птиці становить 45%, 

свинини - 35%, яловичини - 18%, іншого м’яса - 2%. Рекомендована Міністерством охорони здоров’я річна 

норми споживання м’яса однією особою становить 80 кг. Тому внутрішній ринок має резерв до збільшення 

споживання, проте стримуючим фактором у цьому є низький рівень платоспроможного попиту на 

продукцію. 

Невідповідність калорійності харчового раціону населення медичним нормам, характерна для всіх 

областей України. Загалом по країні перевищено тільки граничний критерій добової енергетичної цінності 

раціону людини (2500 ккал). Згідно методики визначення індикаторів продовольчої безпеки, калорійність 

середньодобового раціону має становити в межах оптимальних норм: нижньої – 3000 ккал, та верхньої 

3500 ккал [3]. В Україні цей показник наближується до нижньої норми. 

Баланс харчового раціону у великій мірі залежить від продуктів тваринного походження, які повинні 

складати 55% калорійності добового раціону. Фактично вони складають лише четверту частину порогового 

критерію. Вирішити цю проблему можливо за рахунок найбільш скоростиглої галузі сільського 

господарства – птахівництва. 

На ринку існують суттєві відмінності споживання продукції птахівництва на одну особу, а також 

значне коливання цін на окремі види продукції, залежно від регіону. Варто звернути увагу на потребу 

застосування з боку держави макроекономічного регулювання ринку продукції птахівництва, в тому числі 

під впливом механізму аграрного протекціонізму. 
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МАРКЕТИНГ ДЕСТАНЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

 В середині 80-тих років минулого століття Н. Лейпером був введений термін «туристська 

дестинація», як географічна територія, яка приваблює і задовольняє потреби значної групи туристів [1]. На 

сьогодні Всесвітня туристична організація визначає туристичну дистинацію, як центральний елемент у 

процесі формування і доставки туристичних продуктів [2].   

 Як зазначає Л.Г. Кирянова  маркетинг туристичної дестинації – це частина загальної концепції 

розвитку території, що працює на комплексний стійкий соціально-економічний її розвиток [3]. Маркетинг 

дестинацій є складовою частиною територіального маркетингу, чи маркетингу місць, запропонованого 

Ф.Котлером, як діяльність, направлену на створення, підтримку та зміну позиції цільової аудиторії по 

відношенню до конкретного місця [4]. Якщо територіальний маркетинг направлений на просування 

потенціалу території, створення позитивного іміджу її для інвесторів, то маркетинг дистинації 

зорієнтований на просування туристичного потенціалу території, розвитку інфраструктури.   

  За даними Всесвітньої туристської організації [5] для додаткового залучення туриста, який 

приносить у державу 1000 євро,  витрачають 3-10 євро на некомерційну рекламу туристичного продукту. У 

відповідності з цим європейські держави з свого бюджету витрачають  31,7 млн. євро на рекламу своїх 

туристичних територій. На сьогодні в Європі чітко сформувались туристичні дистинації, які сперечаються за 

лідерство у світовому вимірі.  Приклади Парижа, Праги, Канн, Баден-Бадена надихають інші території до 

активного використання маркетингу дистинацій. 

 Цікавим є приклад Польщі, де питанням розвитку туристичних дистинації приділяється місцевими 

органами влади значна увага. При цьому залучаються значні інвестиції від міжнародних фінансових 

організацій та фондів. Так у місті Люблін розроблено цілий комплекс маркетингових заходів. Створено 

бренд бук міста, який включає у себе не тільки логотип а і назву. Тепер місто позиціонує себе як «місто 

інспірацій». Створено осередок туристичної і культурної інформації, який інформує про всі заходи, що 

відбуваються у місті, планує  і організовує фестивалі, конкурси, спортивні змагання.  У самому місті 

розроблено ряд туристичних маршрутів, які задовольнять вимоги різних категорій екскурсантів. Спільно із 

мерією працюють заклади громадського харчування  та розміщення. Робота, яка проводиться у місті з 2002 

року дає свої результати. За даними мерії щороку приріст туристів складає до 10%. Будуються нові готелі, 

відкривають хостели, так як у період масових заходів є проблема із розміщенням туристів. Важливу роль 

просуванню Любліна, як туристичного центру відводиться сучасним засобам комунікацій – інтернету. 

 В Україні є достатньо цікавих місць, які б приваблювали туристів. Проведення Євро 2012 показало, 

що можемо організувати прийом і розміщення. Активно розвивається у цьому плані Львів. Однак не 

відчувається системної роботи стосовно просування українських дистинацій як на внутрішньому ринку так і 

на міжнародних туристичних ринках. 

Рівненська область поки не заявила про себе як потужна туристична дистинація, однак у 2013 році 

зросла кількість туристів, що відвідали наш край як із інших регіонів, так і з-за кордону. За підсумками 

роботи турфірм, минулого року іноземних мандрівників було на 15 % більше, аніж у 2012-у. Вони 

відвідували середньовічні замки, що знаходяться на теренах області, їздили на найдовшій у Європі 

вузькоколійці «Антонівка-Зарічне», бували на екскурсіях у культурно-археологічному центрі 

«Пересопниця». Так, торік лише в Дубенському замку побувало 114 тисяч екскурсантів. А це на 24 тисячі 

більше, ніж у попередньому році [6]. 

 У пошукові системі Google на запит «тунель кохання» отримуємо 39000 посилань. Маємо яскравий 

приклад просування унікальної пам’ятки у світовій павутині. Про «тунель кохання», який став відомим 

завдяки презентаційні фотографії нової фотокамери у 2011 році знає практично кожний рівнянин. Багато 

людей, користуючись менежою інтернет мають можливість добратись до лісового масиву і побачити 

«тунель кохання». 

  Для того, щоб поодинокі приклади, території нашої області стали привабливими туристичними 

дистинаціями потрібно активніше використовувати маркетингові інструменти, скоординовано вести роботу 

по просуванню їх, використовуючи досвід європейських держав. 
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АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах нестабільної та кризової економіки 

потребує застосування нових, ефективних методів управління, реструктуризації підприємства в цілому, або 

окремих його підрозділів з тим, щоб забезпечити вирішення двох взаємозв'язаних задач - збільшення 

доходів та зменшення витрат. При цьому в умовах кризи, яка обмежує попит споживачів на продукцію та 

доступ до ресурсів розвитку, які можна було б направити на реорганізацію виробництва та освоєння нових 

видів продукції, збільшення доходів стає проблематичним. Тому першочерговою задачею стає зменшення 

витрат. Адже при зменшенні витрат збільшується обсяг прибутку, що призводить відповідно до збільшення 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які зможуть бути спрямовані на потреби реорганізації 

основного виробництва підприємства, що допоможе йому вийти на новий рівень, зокрема освоїти нові види 

продукції та збільшити доходи. 

Одним із важливих напрямків зменшення витрат підприємства є реорганізація допоміжних 

виробництв, зокрема ремонтного обслуговування виробництва. При цьому зменшення витрат повинно 

одночасно забезпечити підвищення якості та ефективності технічного обслуговування та ремонту 

обладнання. Однак, процеси ремонтного обслуговування виробництва, залишаються недостатньо 

дослідженими, що не дозволяє підприємствам застосовувати механізм зменшення витрат. 

Вирішення цієї проблеми може бути досягнуте застосуванням відповідних інструментів, методів 

організаційно-економічного механізму аутсорсингу. 

Термін «аутсорсинг» походить від слів «outside resourse using» –використання зовнішніх ресурсів. В 

бізнес-практиці цей термін визначає послідовність організаційних рішень з передачі компанією неосновних 

для неї бізнес-процесів стороннім спеціалізованим виконавцям для забезпечення стратегічних переваг.  

Застосування аутсорсингу дозволяє підсилити взаємодію й взаємозв'язки суб'єктів господарської 

діяльності або управління з метою більше повного використання кожним суб'єктом своїх ексклюзивних 

конкурентних переваг [2], тобто сприяє одержанню синергетичного ефекту. Відповідно до позиції 

І. Ансоффа синергетичний ефект, одержуваний від аутсорсингу, можна описати чотирма складовим [1]:  

- збільшення прибутку;  

- зниження витрат;  

- зменшення потреби в інвестиціях;  

- зменшення часу для досягнення поставленої мети.  

В той же час слід зазначити, що незважаючи на очевидні переваги від впровадження аутсорсингу,у 

даний час його розвиток в Україні відбувається досить повільно.  

Основною причиною такого стану є суб’єктивізм менеджерів підприємств, від яких залежить 

прийняття рішення про впровадження аутсорсингу, більшість яких вважають, що в умовах кризової 

економіки та обмеження фінансових ресурсів застосування аутсорсингу в окремих бізнес-процесах є більш 

затратним, ніж виконування цих процесів силами підприємства. Така ситуація, пов’язана з тим, що: 

- по-перше, менеджери не володіють необхідною інформацією про переваги впровадження 

аутсорсингу для окремих бізнес-процесів; 

- по-друге – відсутній необхіднийінструментарій, за допомогою якого можна визначити 

доцільність застосування аутсорсингу того чи іншого бізнес-процесу.  

До основних можливихпереваг впровадження аутсорсингу ремонтного обслуговування виробництва в 

умовах кризової економіки слід віднести:  

1) зменшення витрат на ремонт та технічне обслуговування обладнання;  

2) підвищення якості ремонтного обслуговування;  

3) зменшення сукупних витрат на виробництво продукції;  

4) удосконалення управління підприємством;  

5) зменшення ризиків;  

6) подолання внутрішніх обмежень ресурсів;  

7) підготовка до відновлення виробництва продукції та/або освоєння нових видів продукції. 

Удосконалення управління підприємством досягається за рахунок того, що у разі застосування 

аутсорсингу ремонтного обслуговування виробництва, на підприємстві фактично ліквідується ремонтна 

служба, яка за звичай є об’єктом управління та потребує до себе уваги і відволікає для цього відповідні 

http://irp.rv.ua/news/na-rivnenshchini-pobilyshalo-turistiv
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управлінські ресурси. Після впровадження аутсорсингу ремонтного обслуговування виробництва, ці 

управлінські ресурси можуть бути перенаправлені на вирішення збільшення ефективності основного 

виробництва. 

Сучасні умови господарювання викликають необхідність змін в організації, плануванні, фінансуванні, 

ціноутворенні й управлінні процесами ремонтного обслуговування виробництва з метою зменшення витрат 

на їх проведення та з одночасним підвищенням повноти та якості ремонтного обслуговування. Одним із 

сучасних методів організації ремонтного обслуговування виробництва, який відповідає поставленій меті, є 

аутсорсинг. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 

Діяльність господарюючих суб’єктів є основою розвитку економіки крани. Саме вона визначає чи 

зможе держава конкурувати в сучасних умовах глобалізації, виникнення економічних криз. І саме тому 

дедалі гостріше постає питання про удосконалення системи управління підприємством, підвищення 

обгрунтованості управлінських рішень та мінімізації впливу суб’єктивного фактору на результат. 

Управлінське рішення – це комплексний процес, який включає правовий, соціальний, психологічний та інші 

аспекти суб’єкта управління. В правовому, соціальному, психологічному та інших аспектах суб’єкт 

управління дає розпорядження на виконання управлінських рішень і несе повну відповідальність за їх 

своєчасне виконання і кінцевий результат отримання прибутку. Процес прийняття управлінських рішень 

відображає послідовність їх прийняття та впровадження. Це, насамперед, вибір мети й оцінка 

ситуації;визначення та прогнозування розвитку ситуації; формування управлінських проблем; визначення 

управлінських обмежень; вибір управлінських стратегій;вибір методу вирішення управлінських проблем; 

пошук оптимальних варіантів і визначення критеріїв управлінських рішень;оцінювання, вибір оптимального 

варіанту, узгодження, прийняття, доведення до впровадження управлінського рішення і техніко - економічна 

оцінка результатів впровадження управлінського рішення[2,с. 96]. 

Технологія розроблення, прийняття і реалізації рішень і процедур, здійснення логічних. аналітичних, 

інформаційно-пошукових, обчислюваних та інших операцій передбачають їх чітку послідовність. 

Технологія прийняття управлінських рішень передбачає такі етапи: 

1) Етап підготовки – проведення економічного аналізу ситуації на мікро- і макрорівні; охоплює по-

шук, накопичення, опрацювання інформації, виявлення і формулювання проблем, що 

потребують вирішення та ретельного вивчення чинників, що їх обумовили. 

2) Етап прийняття – охоплює розроблення й оцінювання альтернативних рішень, визначення 

критеріїв вибору оптимального рішення, вибір і прийняття рішення [1,с.155].У межах існуючих 

ресурсних чи інституційних обмежень з розроблених рішень вибирають те, що відповідає 

обумовленим критеріям вирішення проблеми.  

3) Етап реалізації – розроблення заходів для конкретизації рішення і доведення його до виконавців; 

здійснення контролю за його виконанням; внесення необхідних коректив;оцінювання 

результату, отриманого внаслідок реалізації рішення. Виконання управлінського рішення 

передбачає здійснення таких операцій: 

– визначення календарних строків(кінцевих і проміжних) виконання рішення; 

– призначення відповідального виконавця; 

– інструктаж виконавців, роз’яснення кожному з них його місця та ролі у загальному 

трудовому процесі; 

– матеріально - технічне забезпечення та обгрунтований розподіл ресурсів; 

– координація дій виконавців; 

– мотивація діяльності працівників; 

– коригування раніше прийнятого управлінського рішення; 

– облік та контроль виконання. 
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На сьогодення сучасна наукова думка у сфері управління все більше уваги привертає до зниження 

суб’єктивності процесу прийняття управлінських рішень та збільшення його науковості. Розробляються 

новітні підходи та методи, які направлені на оцінку альтернатив з найвищим ступенем систематизації та 

аналізу. Основою таких методів прийняття управлінських рішень є моделі [3, с.39]. Варто погодитися із 

класифікацією основних концептуальних моделей процесу прийняття управлінських рішень, що була 

запропонована багатьма науковцями. Зокрема, серед них можна відмітити Приймак В.М. та Злобіну Н.В. 

Зокрема вчені виділяють такі основні концептуальні моделі, за допомогою яких може описуватися процес 

прийняття управлінських рішень в організації: 

- нормативні: описують стратегію поведінки при виробленні рішення, яка орієнтується на заданий 

критерій [5, с. 30]; 

- дескриптивні: призначенні для описання та пояснення явищ, які фактично спостерігаються або 

для прогнозування цих явищ [4, с. 25]; 

- індуктивні: будуються на основі узагальнення спостережень за одиничними частковими 

фактами, що вважаються важливими для прийняття управлінського рішення; 

- дедуктивні: базуються не на аналізі конкретних фактів, а на спрощеній системі гіпотетичних 

ситуацій [6, с. 87]; 

- проблемно-орієнтовані: будуються на зануренні нових методів моделювання, що застосовуються 

до певної проблемної ситуації прийняття рішення; 

- моделі рішення: розробляються з розрахунком можливостей проведення експериментів з ними; 

- одноперіодні: грунтуються на припущені, що сума оптимальних одиничних рішень в окремі 

періоди прийняття рішень також дають оптимальне рішення; 

- багатоперіодні: припускають комплексне рішення управлінської проблеми з урахуванням усього 

періоду прийняття управлінського рішення [6, с. 88]; 

- одноцільові: мають чітко визначену ціль, до досягнення якої прагне організація, або декілька 

цілей, агрегованих у вигляді одного комплексу цілі; 

- багатоцільові: припускається стремління до досягнення декількох незалежних цілей, які не 

зводяться до однієї комплексної [7, с. 25]; 

- детерміновані: результати на виході однозначно визначаються управлінською дією; 

- стохастичні: при зазначенні на вході моделі певної сукупності значень на її виході можуть бути 

отриманні різноманітні результати у залежності від дії випадкового фактору [4, с. 25]. 

Наведена технологія прийняття управлінських рішень відображає логіку та технологію управлінської 

діяльності. Дотримання саме такої послідовності у процесі прийняття управлінських рішень дасть змогу 

значно підвищити ефективність діяльності організації.  
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УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах мінливого середовища проблема забезпечення стійкого розвитку підприємства у 

довгостроковому періоді стає надзвичайно актуальною. Виграти ринкову боротьбу тільки матеріальними 

ресурсами сучасній компанії стало практично неможливо, оскільки конкурентні переваги сьогодні 

формуються передусім нематеріальними активами, які забезпечують формування стратегічної компетенції 

фірми. Трансформація поглядів на природу нематеріальних активів змушує підприємства постійно шукати 

нові принципи і технології управління людськими, структурними, інформаційними та організаційними 

активами для забезпечення стійких конкурентних переваг. Серед чинників, що сприяють якісному 
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покращенню використання потенційних можливостей компанії, набуває ваги управлінське консультування, 

яке виконує роль каталізатора трансформаційних процесів на підприємстві.  

Сьогодні, власні знання і минулий досвід керівництва компанії не завжди забезпечують бажаний 

рівень ефективного управління. Залучення ззовні «інтелектуальної підтримки» управлінських рішень стає 

поширеною практикою. Про це свідчать дослідження тенденцій розвитку управлінського консультування в 

Україні, яке проводилося українською асоціацією менеджмент-консультантів (УАМК) спільно з 

Pricewaterhouse Coopers. Про своє позитивне ставлення до співробітництва з консалтинговими фірмами 

заявили 70% опитуваних керівників і топ-менеджерів вітчизняних підприємств, які підкреслили особливу 

користь консалтингу в сфері удосконалення процесів ведення бізнесу, стратегічного планування, 

впровадження інформаційних систем і технологій [1]. 

Діяльність консалтингу полягає в наданні допомоги клієнтам у вирішенні управлінських проблем, 

оптимізації їх бізнесу та підвищенні ефективності функціонування клієнтської організації [2, с. 22]. 

На сучасному етапі характерною тенденцією консалтингу є акцент на кінцевий практичний результат. 

Консультант надає не тільки поради у теоретичному сенсі, а й алгоритми відповідних практичних дій щодо 

впровадження своїх рекомендацій із можливим підключенням власних зв’язків, напрацьованих каналів руху 

продукції та технологій.  

Виділяють п’ять основних функціональних потреб підприємств, до рішення яких залучаються 

консультанти: корпоративний розвиток – стратегічний консалтинг; операційний розвиток – операційний 

консалтинг; організаційний розвиток – організаційний консалтинг; інформаційно-технологічний розвиток – 

ІТ-консалтинг; підбір кадрів вищої управлінської ланки – HR-консалтинг [3]. 

Цінність консалтингу полягає в об'єктивному прогнозуванні подальших прибутків. Бізнес-успіх 

консалтингу пов'язаний: із складністю управлінських проблем, які виникають на сучасних підприємствах; 

невизначеністю зовнішнього середовища, яке спричиняє непевність управлінців і змушує їх звертатися за 

допомогою; відсутністю узгоджених стандартів [2, с. 24]. 

Професійна консалтингова діяльність сприяє залученню клієнтів. За даними журналу BisConsalt, 

велика кількість підприємств, що користуються послугами консалтингових фірм, задоволена рівнем 

отриманих послуг. Оцінка критеріїв ефективності консалтингових послуг експертами дозволила визначити 

їх за ступенем важливості: досягнення встановлених цілей (23%), зниження витрат та підвищення 

прибутку (20%), достовірність рекомендацій (17%), оперативність (8%), підвищення ефективності роботи 

підприємства (7%), розуміння специфіки бізнесу замовника (5%), висока кваліфікація і професіоналізм 

консультанта (5%) [1]. Консультанти оцінку ефективності своєї роботи визначають насамперед ступенем 

реалізації запропонованих рішень і підвищенням загальної узгодженості дій на підприємстві, оскільки 

діяльність консультантів не завжди одразу приносить відчутні економічні результати.  

Сучасна практика функціонування успішних компаній свідчить, що значна частка лідерів бізнесу 

забезпечує утримання і посилення конкурентних позицій завдяки плідній співпраці з консалтинговими 

компаніями на постійній основі [4, с. 147]. 

З огляду на те, що діяльність управлінського консалтингу спрямована на допомогу клієнтам в 

досягненні бажаних результатів в управлінні, розширенні напрямів роботи, запуску нових проектів та 

розвитку нових галузей, можна зробити висновок, що управлінський консалтинг з високим ступенем 

вірогідності може виконувати роль тієї додаткової рушійної сили по створенню умов, які дозволять фірмі-

замовнику не тільки працювати стабільно, а й розвивати свою діяльність. За допомогою консультантів 

визначаються та вирішуються сукупні проблеми, пов’язані з управлінням фірмою, які є більш помітними з 

незалежної точки зору. Консультування з питань загальної діагностики діяльності фірми, розробки стратегії, 

підвищення ефективності управління, організаційного планування, ефективного збуту та інноваційної 

діяльності – є основними напрямками за якими підприємства звертаються до консультантів. Таким чином, в 

ситуаціях коли підготовка керівника не дозволяє вирішувати нагальні питання управління, є морально 

застарілою та потребує якісних змін і швидкої реакції, доцільно скористатись послугами консультанта. 
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УДК 658 

Сабо С.Ю., Юхименко-Назарук І.А. 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

В сучасному світі більшість людей веде активний спосіб життя. Робота, захоплення, хобі, 

відрядження, екзамени. І все це необхідно встигнути зробити за 24 години. Зрештою кожен хто захоче 

змінити своє недолуге планування часу задається питанням: як? 

Відповідь на це дає тайм-менеджмент, що являє собою систему організації власного часу. 

Закони про те, як працювати швидко і якісно, у кожного можуть бути свої. Проте всі поради і 

рекомендації з тайм-менеджменту за багато років напрацювань теорії та практики зводяться до кількох 

простих правил, результати виконання яких, за запевненнями фахівців, не змусять себе довго чекати 

[1].Основні з них це: 

 правильно розставляти пріоритети і чітко визначати, що потрібно зробити обов'язково, а що 

може почекати. Очевидно, що часу в добі досить на те, щоб встигнути все, що намічено. Основне 

питання лише в тому, щоб правильно визначити необхідне; 

 концентруватися на одному завданні, тому що багатозадачність не допомагає, а лише погіршує 

результативність. Вивченню даної проблеми вчені приділили чимало часу і дійшли висновку, що 

мозок людини може виконувати тільки два завдання, а якщо надходить третє, він його просто 

ігнорує. У той же час, навіть два завдання людський мозок не здатний обробляти одночасно. 

Вони виконуються паралельно. Таким чином, для того, щоб краще і ефективніше працювати, не 

варто братися за все і відразу. Деякі завдання можна виконати пізніше або делегувати, що 

дозволить звільнити час; 

 намагатися планувати свої дії. Багато підручників та посібників з тайм-менеджменту призводять 

правило, що отримало назву 10/90, згідно з яким витрачені 10% часу на планування до початку 

реалізації завдання, допоможуть заощадити 90% часу протягом її реалізації. Крім того, 

планувати потрібно завжди від більшого до меншого і починати з дозволу самого складного 

завдання, а після переходити до більш простого.  

 не забуватися про принцип рівноваги і необхідності повноцінного відпочинку. Переробки і 

відсутність часу на відновлення сил рано чи пізно позначаться на продуктивності праці; 

 встановлювати дедлайни. На підставі проведених досліджень вчені вже давно довели, що робота 

рухається краще тоді, коли на неї відведено чітко обмежений час. Не відволікайтеся на несуттєві 

подразники у вигляді перевірки сторінок в соціальних мережах, поштових скриньок і т.д. Ці 

активності в сумі займають досить багато часу і відволікають від виконання завдань. Одною з 

порад по боротьбі з "шкідливими звичками" в робочий час є їх чіткий запис. Постарайтеся 

відстежити, що саме відволікає від роботи і відмовтеся від цього. 

Проте на сьогодні є й інша теорія тайм-менеджменту, основу якій дав РічардБренсон - творець одного 

з найвідоміших брендів сучасності «Virgin», під яким зараз працює близько 400 різних компаній, описана в 

книзі «Втрачаючи невинність» [2].  

Ось що він сказав в одному зі своїх інтерв'ю:«Якби я одного разу не розібрався б з тим, як правильно 

складати плани, Як правильно управляти собою, то скоріше за все я б не досяг всього того, що є у мене 

зараз. І я вважаю, що для людини, яка має амбітні цілі, навиком номер один є освоєння правильного 

планування».  

Є гарна новина –кожналюдина може досить швидко освоїти принципи управління своїм власним 

часом і, перш за все, собою. 

Концепція РічардаБренсона побудована на тому, що потрібно забути про традиційний 

тайм-менеджмент,він просто перестав працювати (встигати за нами) у нашому сучасному світі, коли все 

навколо змінюється буквально з космічною швидкістю! 

Традиційні способи управління часом, як органайзери, щоденники, програми - нагадування, лише 

вганяють нас у жахливий цейтнот і подальшу депресію через невиконання запланованого. Сама «підступна» 

пастка «застарілого» time-management - Це наша «короткозорість»! Ми здійснюємо воістину фатальну 

помилку при виборі довжини своєї «лінії горизонту». І ця помилка позбавляє багатьох з нас як мінімум 

кількох мільйонів доларів і багатьох років щасливого життя. Зазвичай ми будуємо плани в прямій 

хронологічній послідовності, тобто від «зараз» до майбутнього, від початку до кінця. Наприклад,ми 

спочатку плануємо, що нам потрібно зробити в першу чергу, потім - в другу і так далі, тобто зазвичай 
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складаємо жорсткий розпорядок дня - що нам потрібно встигнути зробити протягом дня. Складаємо плани і 

не виконуємо.  

В книзі «Втрачаючи невинність» є ствердження, що потрібно почати тренувати свою 

«далекозорість»- Переходити на постановку цілей у«зворотному порядку», тобто спочатку поставити саму 

довгострокову свою мету, а потім поступово ставте все більш і більш близькі (іншими словами, проміжні) 

цілі [3]. При «зворотному» підході до планування вибудовується абсолютно нова перспектива свого життя, 

що дозволяє побачити такі речі, які швидше за все,люди випустили б, діючи стандартним способом. 
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СТАНДАРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

У сучасних умовах конкурентної боротьби серед підприємств торгівельної та сфери надання послуг 

споживач лише тоді наважується на покупку, коли відчуває відповідність ціни товару матеріальному, 

соціальному та психологічному задоволенню, яке він отримує після купівлі. При цьому щоразу, відвідуючи 

торгову точку чи певне підприємство, що надає послуги, споживач буде прагнути до високої якості 

обслуговування, яка не нижча раніше отриманої, а у перспективі – навіть вища. У зв’язку з цим керівництво 

підприємства має створити систему взаємодії зі споживачами у вигляді стандартів обслуговування, які 

становлять комплекс норм, правил, вимог до роботи підприємства в цілому.  

Метою дослідження є порівняти існуючі визначення терміну "стандарт обслуговування", навести 

вимоги до структури стандартів обслуговування та обґрунтувати необхідність їх застосування для 

успішного управління підприємством. 

Вітчизняні та закордонні науковці дають різні визначення терміну "стандарт обслуговування". 

Зокрема вказується, що стандарти обслуговування клієнтів є сукупністю внутрішніх документів компанії, у 

яких встановлені загальні правила обслуговування, порядок дій обслуговуючого персоналу в типових 

ситуаціях, спосіб реагування у незручних ситуаціях, встановлення критеріїв правильності дій [1]. Стандарти 

- це гарантія якості запропонованого обслуговування клієнта [2, с.2]. Стандарти обслуговування – це 

обов'язкові правила для співробітників підприємств з обслуговування клієнтів в типових ситуаціях. 

Стандарти обслуговування повинні містити в собі такі особливості, які будуть вигідно відрізняти 

обслуговування в даних магазинах від інших магазинів такого ж формату [3]. 

До розробки стандартів слід підходити серйозно. Це - частина корпоративної культури, маркетингової 

діяльності підприємства, показник управлінської спроможності та відображення споживчих бажань і 

вигод [4]. 

Основні принципи розробки стандартів обслуговування наведено на рис.1. 

Варто відзначити, що при розробці стандартів обслуговування важливо пам'ятати дві речі. По-перше, 

стандарт розробляється для зручності клієнтів і тільки заради тих вигод, які отримає споживач, звернувшись 

саме до вас, а не до вашого конкурента. По-друге, стандарт необхідний для обслуговуючого персоналу, який 

повинен чітко розуміти, що отримає від дотримання цих правил, норм та законів і компанія, і особисто 

він [5]. 

Стандарт обслуговування є частиною загального стандарту діяльності компанії, тому його типова 

структура включає: політику компанії щодо обслуговування клієнтів; спілкування телефоном; зовнішній 

вигляд персоналу; особливості поведінки продавців у торговельному залі; чіткі правила взаємодії з клієнтом 

на кожному етапі процесу обслуговування; правила поведінки у конфліктних та нестандартних ситуаціях. 
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 Принципи розробки стандартів обслуговування 

повинні спиратися на потреби та очікування конкретних людей 

повинні бути чіткими та вимірними 

повинні враховувати побажання реальних клієнтів, а не вищого керівництва 

повинні бути досяжними та гнучкими для персоналу 

повинні бути обов’язковими до виконання для всіх працівників 

повинні бути публічно анонсовані 

можуть і повинні змінюватися з часом 

Рис. 1. Принципи розробки стандартів обслуговування 

Таким чином, слід констатувати, що якість обслуговування, яке надається торговельним 

підприємством, напряму впливає на результати його роботи, а рівень обслуговування є конкурентною 

перевагою. Важливим важелем формування рівня якості обслуговування є стандарти обслуговування, 

розробка і дотримання яких стала нормою діяльності торговельних підприємств [6]. 

Отже, стандарти обслуговування - це певна система взаємопов’язаних елементів, яка формується та 

здійснюється на підприємстві для того, щоб продукція (або послуги) відповідали вимогам, встановленим 

законодавством та задовольняли потреби споживачів на найвищому рівні.  

Загалом стандарти обслуговування повинні конкретизувати послідовність та зміст дій щодо 

обслуговування покупців, проте їх не можна розглядати як своєрідний «штамп». Вони є певною пам’яткою 

для продавця, яким чином максимально делікатно й корисно організувати процес спілкування продавця з 

покупцем.  
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Теселько Т.В., Сяська О.В. 

НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ 

Управлінське мислення і засоби впливу керівника на результати діяльності організації змінюються в 

напрямі від одновимірного до багатовимірного стилю управління. Однією з перших праць, у яких 

досліджувались стилі керівництва, була праця Курта Левіна "Експериментальний підхід до вивчення 

автократії та демократії", опублікована в 1938 р. Під стилем керівництва розуміється сукупність найбільш 

часто застосовуваних менеджером принципів і методів управління [3]. 

Стиль управління є формою реалізації методів керівництва, яку менеджер вибирає відповідно до його 

особистих, суб’єктивно-психологічних характеристик. Менеджер із притаманним лише йому стилем 

керівництва в своїй діяльності може використовувати різні методи управління. У своїй основі стиль 

об’єктивний, але він формується завдяки індивідуальним властивостям особистості керівника. 
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Професор Мочерний С.В зазначає, що стиль управління – це вияв певних особистих якостей 

керівника в його стосунках з підлеглими, способах розв’язання виробничих та інших проблем [2, с. 472]. 

На сьогодні існують такі основні стилі управління: авторитарний, демократичний та ліберальний.  

Авторитарний (директивний, диктаторський) стиль управління: для нього характерне тверде 

одноосібне прийняття керівником всіх рішень, жорсткий тотальний контроль за виконанням рішень із 

погрозою покарання, відсутність інтересу до працівника як до особистості. За рахунок постійного контролю 

цей стиль управління забезпечує цілком прийнятні результати роботи (за непсихологічними критеріями: 

прибуток, продуктивність, якість продукції може бути високими), але недоліків більше, ніж переваг [1]:  

1) висока ймовірність помилкових рішень;  

2) придушення ініціативи, творчості підлеглих, уповільнення нововведень, застій, пасивність 

співробітників;  

3) незадоволеність людей своєю роботою, своїм положенням у колективі;  

4) несприятливий психологічний клімат, що обумовлює підвищене психологічно-стресове 

навантаження і шкідливий для психічного і фізичного здоров’я. Цей стиль управління доцільний 

і виправданий лише в критичних ситуаціях (аварії, бойові воєнні дії і т.п.). Але в автократа є і 

привабливі риси. Люди цього типу найчастіше мають прямо-таки блискавичну реакцію, 

енергійні і розумні, рішуче переборюють труднощі. 

Демократичний (колективний) стиль управління: управлінські рішення приймаються на основі 

обговорення проблеми, врахування думок і ініціатив співробітників, виконання ухваленого рішення 

контролюється і керівником, і самими співробітниками, керівник проявляє інтерес і доброзичливу увагу до 

особистості співробітників, до їхніх інтересів, потреб, особливостей. Демократичний стиль є 

найефективнішим, тому що він забезпечує високу ймовірність правильних, зважених рішень, високі 

виробничі результати праці, ініціативу, активність співробітників, задоволеність людей своєю роботою і 

членством у колективі, сприятливий психологічний клімат і згуртованість колективу. Демократ не уникає 

відповідальності за власні рішення або помилки підлеглих, по заслугах хвалить або лає, свої вказівки 

формулює чітко і переконливо [1]. 

Ліберальний (пасивний, нейтральний) стиль управління характеризується тим, що керівник не бере 

активної участі в керуванні колективом, який постійно очікує вказівок зверху і навіть вимагає їх. Для 

виконання будь-якої роботи керівнику нерідко доводиться умовляти своїх підлеглих, сам же він нечасто 

береться за виконання складної справи, а прагне уникати її. Нерідко прагне до зниження своєї 

відповідальності, контролює роботу від випадку до випадку, відрізняється низькою вимогливістю до 

підлеглих [3]. 

Отже, стиль управління – явище суто індивідуальне, оскільки визначається специфічними 

характеристиками конкретної особистості та відображає особливості роботи з людьми і технологію 

прийняття рішень саме цією особистістю.  

На нашу думку, застосування авторитарного або ліберального стилю управління у туристичній фірмі 

не буде ефективним, оскільки при першому стилі завжди буде несприятливий психологічний клімат в 

колективі, який негативно вплине на якість роботи підлеглих, а при другому – працівники не будуть 

старатися якісно виконувати поставлені завдання через те, що керівник не достатньо їх контролюватиме.  

Таким чином, у сучасних умовах найефективнішим стилем управління для туристичних фірм та й 

підприємств в цілому є демократичний стиль, тому що організації, в яких він домінує, характеризуються 

високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і 

користуються широтою свободи у виконанні поставлених перед ними завдань. Демократичний керівник 

стимулює творчу ініціативу підлеглих, в основному делегуванням повноважень, сприяє створенню творчої 

атмосфери, взаємної довіри і співробітництва, в якій працівники усвідомлюють свою значущість і 

відповідальність перед колективом. Він прагне зробити обов’язки підлеглих більш привабливими, 

намагається створити ситуацію, в якій люди певною мірою самі мотивують себе, оскільки виходить із того, 

що їхня праця за своєю природою сама є для них винагородою. 
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УДК 796.5: 005 

Фесюк Т. М., Березюк Т. П. 

СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Кожен товар, який з’являється на ринку, проходить кілька етапів життєвого циклу від «народження» 

до «смерті» – з моменту введення його на ринок до зняття з виробництва [1].  

Життєвий цикл товару – це період , протягом якого товар знаходиться на ринку [1]. Тривалість 

ринкового періоду, прибуток, обсяг збуту залежить від ефективної маркетингової підтримки товару, 

сутність якої має відповідати особливостям кожного етапу. 

Щодо поняття «життєвий цикл туристичного продукту», то більшість авторів визначають його як 

концепцію, що намагається описати маркетингову стратегію просування і продажу туристичного продукту, 

прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до її 

відходу з ринку. 

Життєвий цикл туристичного продукту (послуги) включає 4 етапи [3]: впровадження, зростання 

(розвиток), зрілість, спад. Кожен з етапів характеризується коливаннями обсягу продажів і прибутку. 

Представимо життєвий цикл туристичного продукту (послуги) на рисунку 1.  

Обсягпродажів 

Крива витрат 

Крива продажів 

 

 

Крива прибутків 

 

 

   Час 

Впровадження            Зростання                             Зрілість                                      Спад 

Рис.1 Життєвий цикл туристичного продукту (послуги) 

Наведемо характеристику стадіям життєвого циклу туристичного продукту (послуги). Початковою 

стадією життєвого циклу туристичного продукту (послуги) є впровадження продукту на ринок, коли 

туристична фірма вперше запропоновує його споживачам. Стадії впровадження характеризується повільним 

темпом збуту туристичного продукту (послуги), незначним прибутком та великими витратами на маркетинг, 

що спрямовані на створення широкої поінформованості про продукт. На даному етапі основною перевагою 

туристичної фірми є практично повна відсутність конкуренції.  

Тоді, як на стадії зростання, відбувається швидке збільшення обсягу збуту і прибутку. Основним 

завданням туристичної фірми на даній стадії є розширення сфери збуту і проникнення на нові сегменти 

ринку. Саме цей фактор надасть змогу збільшити прибуток і залучити нових потенційних споживачів. Отже, 

впровадження стадії зростання є найважливішим маркетинговим завданням для туристичного підприємства 

(організації).  

Наступною стадією життєвого циклу туристичного продукту (послуги) є стадія зрілості. Вона 

характеризується уповільненням зростання збуту і його стабілізацією. Це може пояснюватися такими 

факторами: зміною потреб клієнтів, виходом на ринок нових, більш досконалих продуктів (товарів/послуг), 

посиленням конкуренції. На стадії зрілості коло споживачів практично не розширюється. На даній стадії 

чітко проявляється так званий «феномен вірності», ряд клієнтів бажають ще раз скористатися пропонованим 

туристичним продуктом [4]. Обсяг одержуваного прибутку на стадії зрілості починає в значній мірі 

знижуватися, хоча й залишається досить високим. Тому туристичне підприємство зацікавлене в 

максимальній підтримці даного процесу. На цій стадії основні зусилля туристичної компанії направлені на 

втримання ринкової частки і збільшення споживання даного продукту (послуги) за допомогою його 

вдосконалення і можливого нового позиціонування на ринку. Якщо туристичне підприємство не буде 

підтримувати необхідні заходи щодо втримання туристичного продукту (послуги) на ринку, то існує 

можливість втрати позиції товару на туристському ринку й виявитися на стадії спаду. 

Коли туристичний ринок пересичується даним продуктом, тоді наступає стадія спаду. На даній стадії 

відбувається значне зменшення обсягів збуту і прибутку. Це пояснюється різними факторами: появою на 

ринку нових і більш досконалих продуктів, зникненням потреб, які задовольнялися цим продуктом та інші. 

Однак стадія спаду може бути тривалою, тому туристична фірма повинна вести політику, направлену на 

вдосконалення туристичного продукту (послуги). 
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Отже, сутність життєвого циклу туристичного продукту (послуги) полягає в тому, що кожний 

туристичний продукт, якими б він не володів споживчими властивостями, рано чи пізно витісняється з 

ринку досконалішим продуктом (послугою). 

Існує велика кількість чинників, від яких залежить характер використання туристичних продуктів, а 

саме: досвід туристичної фірми, позиція конкурентів, державна політики в галузі туризму і, головне, потреб 

клієнтів. Наявність потреб є постійним процесом туристичної діяльності організації, тоді, як засоби, що їх 

задовольняють, мають змінний характер. У зв’язку з цим, туристичний продукт повинен постійно 

відповідати запитам споживачів ізадовольняти їх [2]. 
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УДК 338.2: 332.142.6 (477)  

Хижнякова Н.О. 

СУБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

Екологічний менеджмент в Україні здійснюється системою суб’єктів, до яких належать органи 

державної влади та місцевого самоврядування, а також окремі підприємства та екологічні громадські 

організації. 

Система органів державного екологічного управління належить до базисних інститутів сфери 

природокористування [1, с. 9]. 

Ієрархію органів державного управління природокористуванням очолює Верховна Рада України. До її 

компетенції належить визначення основних напрямів державної політики у сфері охорони довкілля, 

правових основ регулювання відносин у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів, 

встановлення правого режиму зон надзвичайної ситуації, затвердження Державного бюджету України, 

внесення змін до нього та контроль за його виконанням, затвердження загальнодержавних екологічних 

програм [2; 3]. 

До компетенції Кабінету Міністрів України належить забезпечення здійснення екологічної політики, 

розробка проекту Закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого 

бюджету, встановлення порядку утворення та використання державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у складі Державного бюджету України та затвердження переліку 

природоохоронних заходів, забезпечення розробки державних цільових, міждержавних та регіональних 

екологічних програм, прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення [2; 3]. 

До системи органів центральної виконавчої влади, які здійснюють екологічний менеджмент в Україні, 

належать: 1) Міністерство екології та природних ресурсів України, якому підпорядковуються Державне 

агентство екологічних інвестицій України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство 

водних ресурсів України, Державне агентство з управління зоною відчуження та Державна екологічна 

інспекція України; 2) Державне агентство земельних ресурсів України; 3) Державне агентство лісових 

ресурсів України; 4) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 5) Державна санітарно-епідеміологічна служба України; 6) Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій; 7) Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України. 

Міністерство екології та природних ресурсів України є спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Зазначене міністерство здійснює 

формування та реалізацію державної політики у сфері природокористування та охорони довкілля [3; 4]. 

Найширші повноваження воно має у сфері формування національної екологічної мережі та управління 

http://tourlib.net/books_ukr
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об’єктами і територіями природно-заповідного фонду; розробка та прийняття рішень в інших сферах 

покладається на спеціалізовані державні агентства, служби та інспекції, перелічені вище. 

На регіональному та місцевому рівнях, тобто в областях та районах, державне екологічне управління 

здійснюють територіальні органи центральних органів державної виконавчої влади, зазначених вище, а 

також місцеві державні адміністрації. 

Місцеві державні адміністрації формують департаменти, управління, відділи та інші структурні 

підрозділи, які у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року 

№606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 

Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій», 

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають утворити такі структурні підрозділи, 

які входитимуть до системи суб’єктів екологічного менеджменту: 1) агропромислового розвитку – підзвітні 

та підконтрольні Міністерству аграрної політики та продовольства України; 2) екології та природних 

ресурсів – підзвітні та підконтрольні Міністерству екології та природних ресурсів України; 3) житлово-

комунального господарства та будівництва – підзвітні та підконтрольні Міністерству регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Місцеві державні адміністрації також функціонують у тісній взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, тобто з обласними та районними радами. Зазначені ради належать вже до органів 

громадського екологічного управління, які представляють спільні інтереси відповідних територіальних 

громад. Більшість своїх повноважень у сфері екологічного менеджменту вони делегують місцевим 

державним адміністраціям. 

Окремі підприємства функціонують у полі, створеному іншими суб’єктами екологічного 

менеджменту. При цьому вони можуть приймати рішення щодо власної діяльності, які мають екологічне 

спрямування. Діяльність екологічних громадських організацій передбачає здійснення впливу на рішення, які 

приймаються іншими суб’єктами екологічного менеджменту. 
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УДК [005 : 331.103.3] : 005.5 – 048.34 

Черніговець Т.І. 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА 

Актуальність нашого дослідження визначається тим, що управління часом займає важливе місце в 

життєдіяльності сучасної людини, оскільки від нього залежить успіх в роботі та в інших сферах. В діловому 

світі на питання «Що для вас означає час?» найчастіше відповідають «Час – гроші». Тому, чим краще 

людина планує свою роботу, тим краще управляє часом, і звичайно, досягає більших результатів.  

Проблема управління часом набула актуальності в період розвитку капіталізму (в контексті 

підвищення продуктивності праці) і стала предметом аналізу в теорії наукового управління: Ф. Тейлора 

(теорія результативності та наукового нормування праці), Г. Ганта, Г. Емерсона (концепція підвищення 

продуктивності праці), А. Гостєва та П. Керженцев (проблема удосконалення управління часом). Питання 

самоменеджменту (ТМ) розглядають С. Кові, Б. Швальбе, Л. Зайверт, Б. Будзан, В. Карпичов, Ф. Русинова. 

Зокрема, Л. Зайверт підкреслює: «Хочете все встигати? Організуйте свій день так, щоб залишався час і для 

себе» [2, с. 11].  
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Вони є особливо важливими у сфері професійної діяльності помічника керівника організації. 

Самоменеджмент дозволить краще організувати свою діяльність, якісно та ефективно виконувати визначені 

обов’язки, розподілити час для роботи та відпочинку, знизити психічну та фізичну втому. 

Первинним етапом самоменеджменту є хронометраж витраченого часу протягом дня (тижня, місяця). 

Це дозволить виявити витрати часу, пов’язаного з виконанням обов’язкових видів роботи (робота з 

документами (сортування), передача документів на розгляд (виконання), телефонні розмови (які 

приймаються) та по дорученню керівника, розсилка повідомлень про нараду, прийом та відправка 

кореспонденції, спілкування з відвідувачами, спілкування з колегами на професійні теми та «лопушки» 

(обговорення особистих проблем, які належать до відволікаючих факторів) [5, с. 85]. Статистика свідчить (і 

це підтверджено нашими спостереженнями), що в офісного працівника час витрачається таким чином: 

поточні справи – 19 %, Інтернет – 24 %, термінові справи – 15 %, бесіди «про життя» – 13 %, перерви на 

каву – 7 %, телефон – 7 %, обід – 6 %, проекти – 6 %, особистий розвиток – 3 % [3, с. 24]. 

Наступним етапом є самооцінювання якості роботи за анкетою «Наскільки добре я виконую свою 

роботу», в якій передбачені 10 питань про витрати часу протягом робочого дня (я резервую на початку 

робочого дня час для підготовчої роботи, планування; я передоручаю все, що можна передоручити; я 

письмово фіксую завдання і цілі із зазначенням терміну їх реалізації; кожен офіційний документ я 

намагаюся вивчати за один раз; кожного дня я складаю список справ, впорядкований за пріоритетами; 

намагаюся уникати незапланованих телефонних розмов; відвідувачів і нарад; денне навантаження 

розподіляю відповідно графіка моєї працездатності; свою активність спрямовую таким чином, щоб 

сконцентруватися на важливих проблемах; у моєму плані є «вікна», що дозволяє реагувати на актуальні 

проблеми; я вмію відмовляти, коли час може витратитись без потреби). Самооцінювання проводиться у 

балах: майже ніколи (0), іноді (1), часто (2), майже завжди (3) [4, с. 89 – 91]. Якщо результат незадовільний 

(0 – 15, 16 – 20 балів), необхідно оптимізувати використання часу. Яким чином ? 

Перш за все, за рахунок планування. З метою досягнення професійних та особистих цілей, завдання 

поділяються на: 1) найважливіші (категорія А), що становлять приблизно 15 % від кількості всіх справ, 

якими занятий працівник, але їх внесок у діяльність становить 65 %; 2) важливі (категорія Б), на які 

припадає до 20 % від загальної кількості при значущості – 20 %; 3) поточні (категорія В), що становлять 

65 % від загальної кількості завдань, але й їх значущість складає лише 15 % від загальної вартості всіх 

справ [1, с. 31]. 

Планування дозволить відучити його переваги: в досягненні цілей роботи, дотриманні термінів, 

уникненні забування, створенні резерву часу, підвищенні ефективності роботи, зниженні рівня напруження. 

При плануванні часу можна скористатися методом «Альпи». Він передбачає виконання п’ять етапів: 

1. Формулювання завдання, які слід виконати протягом дня (поточні, невиконані вчора, нові справи). 

2. Оцінювання часу виконання справ. 3. Резервування часу (план складають на 60 % робочого часу, а 40 % 

відводять для неочікуваних справ). 4. Раціоналізація способів виконання запланованих завдань. 5. Аналіз 

виконання плану (проводиться в балах за 4-х бальною шкалою: 4 – досить вдалий день, 3 – вдалий день, 2 – 

задовільний день, 1 – невдалий день).  

Наступний етап самоменеджменту – реалізація планів та боротьба з хронофагами (поглиначами часу): 

побутовими (перекури, чай-кава, неочікувані візити, телефонні дзвінки) і техногенними (ICQ, електронна 

пошта, чати-форуми, закупка товарів в режимі он-лайн) (термін Г. Фрідхофа) [3, с. 82]. 

Отже, тайм-менеджмент є важлива умова оптимізації професійної діяльності помічника керівника. 
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УДК 796.5.338.42 

Ющук М. В., Підцерковна Х. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Сучасна економіка України відкриває нові можливості для розвитку податкової політики відносно 

туристичних підприємств, розробки стратегічного бачення проблем їх оподаткування та потребує 

поширення досліджень, результати яких впливають на вивчення закономірностей їх економічного розвитку.  

Зазначене питання проаналізували у своїх роботах Р. І. Балашова [1] та В. Ф. Кифяк [2]. Проте, 

незважаючи на значні досягнення у дослідженні цього питання, а також теоретичні та практичні 

напрацювання з цього напряму, деякі його аспекти залишаються недостатньо дослідженими. Саме це і 

визначило актуальність цього дослідження. 

Окрім того, в роботі ставиться за мету визначити особливості оподаткування туристичних 

підприємств на території України. 

Залежно від вимог статті 207 Податкового кодексу України (ПКУ) [3] туристичні підприємства 

використовують загальну або спрощену систему оподаткування та сплачують податок на прибуток, єдиний податок 

та податок на додану вартість (ПДВ) відповідно до критеріїв системи оподаткування [1, с. 161]. 

Розглянемо декілька варіантів оподаткування туроператорської та турагентської діяльності в Україні: 

1. Туристичне підприємство – юридична особа на загальній системі оподаткування. 

Для таких підприємств основна ставка податку на прибуток становить 16 %, а об’єктом оподаткування 

є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми 

доходів звітного періоду, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 

інших витрат звітного податкового періоду [2]. 

Що ж стосується податку на додану вартість, то його ставка складає 17 % та застосовується до 

визначених баз оподаткування. 

Базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання туроператором турпродукту 

(туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, є винагорода, 

яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним турпродукту (туристичної послуги) та вартістю 

витрат, понесених таким туроператором внаслідок придбання (створення) такого турпродукту (туристичної 

послуги) [3]. 

Базою оподаткування в разі проведення операцій з постачання на території України туроператором 

турпродукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території 

України, є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним турпродукту 

(туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туроператором внаслідок придбання (створення) 

такого турпродукту (туристичної послуги) [3]. 

Базою оподаткування туроператора, який здійснює посередницьку діяльність на території України з 

укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб'єктами туристичної діяльності, є 

винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким іноземним суб'єктом туристичної діяльності, в 

тому числі шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із 

коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг [3]. 

Базою оподаткування для операцій, які здійснюються турагентом, є винагорода, яка нараховується 

(виплачується) туроператором, іншими постачальниками послуг на користь такого турагента, у тому числі за 

рахунок коштів, отриманих останнім від споживача турпродукту (туристичної послуги) [3]. 

2. Туристичне підприємство – юридична особа на спрощеній системі оподаткування; 

Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід 

представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду 

в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі [2]. 

Суб'єкт підприємницької діяльності – юридична особа, яка перейшла на спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку: 

- 3 % доходу – у разі сплати ПДВ; 

- 5 % доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку [3]. 

3. Туристичне підприємство – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. 

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом 

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або 

нематеріальній формі.  
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У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або 

за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). 

Отже, можемо зробити висновок, що оподаткування ПДВ туристичних підприємств в Україні, в 

основному, залежить від форми туризму, який здійснює туристичне підприємство. Що ж стосується 

оподаткування прибутку туристичних підприємств, то воно, головним чином, залежить від обраної системи 

оподаткування та від форми господарювання підприємства. 
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СЕКЦІЯ «ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

 

УДК 658.5.012.1 

Братащук К.О., Юськів Б.М. 

МІСЯЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

ПАТ "РІВНЕАЗОТ" є одним із найбільших в Україні підприємств з виготовлення мінеральних добрив 

та адипінової кислоти, яке добре відоме, як у нашій країні, так і за кордоном. Зазначимо, що рейтинг 

підприємства зафіксовано в переліку ста кращих підприємств України. 

Тим не менше, проблеми збуту і реалізації готової продукції на підприємстві існують. Вони не 

знайшли достатнього висвітлення та не отримали належного розв’язання ні в методично-науковому плані, ні 

безпосередньо в практиці господарювання підприємства. Насамперед, мова йде про планування 

відвантаження продукції споживачам. Хоча, слід зазначити, свого часу були досить вдалі спроби 

автоматизації оперативного планування відвантаження продукції цього підприємства (наприклад, див. [1]–

[2]). Ці спроби цілком відповідали існуючим на той час умовам планової економіки, а також тогочасному 

рівню технічного та програмного забезпечення системи управління підприємством.  

Отже, перед нами постало завдання розробити логічну модель планування відвантаження продукції 

підприємства, яка б відповідала сучасним економічним реаліям. Відтак було досліджено способи 

планування відвантаження готової продукції споживачам, які сьогодні застосовуються в практиці збутової 

діяльності підприємства. Побудовано концептуальну модель планування відповідних процесів, 

проаналізовані недоліки існуючої системи планування з точки зору цієї концептуальної моделі, і 

запропоновано на цій підставі, враховуючи недоліки, удосконалену модель місячного планування 

відвантаження продукції споживачам у конкурентних умовах. Логічна схема моделі планування подана 

на рис. 1.  

Запропонована модель дозволить формувати місячний план відвантаження продукції з урахуванням 

сезонності та попиту на продукцію підприємства. Крім того, модель передбачає як обов’язковий елемент 

розробку та використання відповідної інформаційної системи, що забезпечить не тільки формування 

потрібної бази даних, а й розрахунок планів відвантаження в автоматичному режимі. 

Список використаних джерел: 

1. Фещур Р.М. Совершенствование технологии планирования сбытовой деятельности 

предприятия / Р.В.Фещур, Б.М.Макух, Б.М.Юськів // Механизация и автоматизация 

управления. – 1987. – №2. – С.13-16.  

2. Юськив Б.Н. Диалоговое планирование отгрузок готовой продукции на предприятии (в 

производственном объединении): автореферат  дис. канд. экон. наук; 08.00.13 / Б.Н.Юськив; 

Институт экономики АН УССР, дисс. совет К 016.39.03. – К., 1989. – 16 с.  

3. Турило А.М. Теоретично-методичні підходи щодо сутності та оцінки ритмічності діяльності 

підприємства / А.М. Турило, Ю.Б. Кашубіна // Вісник криворізького технічного університету. – 

2011. – Вип. 27. – С.311-315.  
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УДК 330.1:316.33 

Буханевич К.С., Гладун Л.О. 

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ НАДІЙНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМТСВА НА 

ОСНОВІ ОЦІНКИ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Конкурентна надійність будь-якої системи залежить від здатності формувати, використовувати та 

оцінювати наявний потенціал всіх її елементів в умовах, коли виникають зовнішні і внутрішні збурення, які 

необхідно віднести до характеру руйнівних впливів. 

Відомо, що необхідність визначення оптимального потенціалу актуальна для забезпечення 

ефективності моделі при оцінці потенціалу кожної складової СЕС. Оптимальний потенціал – це такий 

потенціал складової СЕС, тобто х, що 

f0k (x*) ≥ f0k (x) для всіх x ∈X (2) 

Іншими словами, оскільки оцінка ефективності використання потенціалу – оцінка, що ставить у 

відповідність кожного потенціалу х дійсне число, тобто є функцією змінної х. При цьому критерій 

ефективності є основою визначення оцінки. Якщо значення у0 факторів, які не контролюються, є відомим, 

то маємо критерій ефективності z = f (x, y0) = f (x),тобто він є функцією тільки х і явно може бути оцінкою 

ефективності. 

У випадку, коли систему розглядати як «чорний ящик», внутрішня будова якого невідома, необхідно 

спостерігати тільки за входами та виходами системи. 

Припустимо, що фізична система S знаходиться в стані S0 ∈S0,  

де S0 –множина початкових станів і є керованою через вплив на параметри потенціалу. Під дією 

деякого управління потенціалом U система переходить із початкового стану S0 (стан при якому потенціал 

підприємства характеризується існуючими показниками (параметрами) кадрів, виробничих потужностей, 

фінансових можливостей та ін.) у стан Sk ∈Sk , де Sk – множина кінцевих станів (це ті показники 

(параметри) потенціалу, які необхідні для рішення поставлених задач). При цьому якість кожного з 

визначених управлінь потенціалом U характеризується відповідним значенням функції W(U). Задача 

полягає у тому, щоб із множини можливих управлінь потенціалом знайти таке U*, при якому функція W(U) 

приймає екстремальне (мінімальне або максимальне) значення W(U*); при цьому S називається динамічною 

системою, а задачі, які вкладаються в цю модель, називаються задачами динамічного програмування. 

Стан динамічної системи S на к-му кроці (k = 1, n) можливо визначити сукупністю чисел які отримані 

в результаті реалізації керування потенціалом uk, що забезпечує перехід системи S із стану X
(k–1)

 у стан X
(k)

. 

При цьому вважаємо, що стан X
(k)

, у який перейшла система S, залежить від даного стану X
(k–1)

 і обраного 

керування uk та не залежить від того, яким чином система S прийшла в стан X
(k–1)

. Ця умова має назву умови 

відсутності післядії.Ця умова має назву умови адитивності цільової функції. 

Яким би не був стан системи перед черговим кроком, необхідно обратиуправління на цьому кроці 

так, щоб виграш на ньому плюс оптимальний виграш на всіх наступних кроках був максимальним. 

Для моделювання конкурентної надійність ТзОВ “КТС”на основі оцінки його потенціалу моделюємо 

бізнес-процеси підприємства.  

Для розробки моделей бізнес-процесів ТзОВ “КТС” була використана одна з найвідоміших 

CASE-систем AllFusion Process Modeler (BPwin). За допомогою цієї системи можна швидко та якісно 

змоделювати процеси, які проходять на підприємстві.  

Бізнес-процеси представлені за методологією проектування SADT.За допомогою SADT-технології 

компанію (бізнес-процеси) можна представити, як: „чорний ящик”, деталізації контекстної діаграми та 

деталізацію процесів. Чорний ящик вміщає в себе сукупність бізнес-процесів, на які зверху та знизу 

впливають різні механізми і управління, на вході – інформація, що йде на обробку, на виході – результат 

діяльності.  

Список використаних джерел: 

1. Вовк Р.В. Оцінка конкурентної надійності соціально-економічної системи / Р.В. Вовк // Тези 

доповідей ІІ Міжнародної науко-методичної конференції – форуму молодих економістів-

кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». 6–8 жовтня 2011 р., 

м. Тернопіль, 2011. – С. 24–26. 

2. Вовк Р.В. Організація взаємодії суб’єктів у підприємництві / Р.В. Вовк, С.С. Прийма // Тези 

доповідей. ІІ Міжнародна науко-методична конференція – форум молодих економістів 
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УДК 378.1 

Денищук П.М. 

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ 

НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВНЗ 

Управління розподілом навчального навантаження та затвердження кількості викладачів кожної з 

кафедр університету потребує злагодженої співпраці проректора з навчальної роботи, заступників деканів 

по навчально-методичній роботі, методистів навчальної частини та завідувачів кафедр. Зважаючи на все це, 

розподіл навантаження між кафедрами університету та визначення кількості ставок викладачів, достатніх 

для виконання цього навантаження – складний та багатоетапний процес. 

Першим етапом у розрахунку навчального навантаження є визначення норм розрахунку та розподіл і 

видача навантаження окремим кафедрам. Процес з розподілу дисциплін між кафедрами університету 

починається з тих факультетів, студентам яких ці дисципліни будуть викладатися. Цю роботу виконують 

заступники деканів з методичної роботи, які повинні знати "хто – кому – і що повинен викладати". 

Основою видачі навантаження кафедрам є навчальні плани (НП) спеціальностей (напрямів навчання). 

НП є нормативними документами ВНЗ, що складаються на підставі освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки фахівців по конкретній спеціальності та визначають перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і 

підсумкового контролю. 

При отриманні нового НП заступник декана погоджує з навчальною частиною та випусковою 

кафедрою, які кафедри університету будуть викладати кожну із дисциплін даного НП. Формально ця 

інформація ні в яких документах не фіксується, і відбувається у формі усного погодження. Видача 

навантаження вимагає від виконавців максимальної уважності і порядку у веденні семестрових навчальних 

планів.  

Знаючи контингент студентів свого факультету, тобто скільки потоків, груп і підгруп буде у 

наступному навчальному році на кожному курсі кожної зі спеціальностей факультету, заступник декана 

вказує цю інформацію у виписці з навчального плану по кожній із дисциплін для всіх кафедр. 

Дослідження цього процесу показало, що, не дивлячись на простоту цієї роботи, саме на цьому етапі 

допускається багато помилок, що пізніше призводить до необхідності внесення уточнень у розподіл 

навантаження між викладачами.  

Найбільш масовою є помилка, коли втрачається дисципліна, тобто її викладання не доручається 

ніякій із кафедр (ця помилка характерна при переходах на нові НП і при використанні декількох НП для 

різних курсів однієї спеціальності). Бувають і зворотні ситуації, коли одна й та ж дисципліна видається на 

дві кафедри.  

Масові помилки виникають при видачі навантажень кафедрам в ситуаціях, коли дисципліна 

викладається на об’єднаних потоках. Ще більше помилок виникає при спробах об’єднання в єдині потоки і 

групи студентів різних спеціальностей заочної форми навчання – пізніше стає відомо, що вони приїжджають 

на сесії в різні періоди, тобто їх в принципі неможливо об’єднувати для одночасного вивчення окремих 

дисциплін. Інколи "загублені" дисципліни знаходять уже під час складання "Виписки до дипломів", тобто 
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після фактичного завершення процесу підготовки фахівців. Ще одним джерелом помилок є дисципліни, які 

непередбачені у НП, а викладаються за якоюсь окремою постановою чи наказом. 

Виписки з НП для кафедр мають ще один недолік:як правило, заступники деканів в них не вказують 

практики та держатестації. Якщо пропуск практики стосується випускаючої кафедри, то вона, зазвичай, 

самостійно включає проведення практики у навантаження, але якщо практику проводить інша кафедра, то 

помилка може бути вчасно не виявлена. Відносно практик виникають ситуації, коли в навантаження 

включається практика, якої уже немає в новому НП або вона передана іншій кафедрі. 

Системний аналіз виявив, що процес організації навчального процесу ВНЗ є складним та недостатньо 

формалізованим. В результаті проведених досліджень виявлено, що у ВНЗ не уніфіковано основні первинні 

документи. Багато розбіжностей в формі представлення інформації в "Навчальних планах" різних 

спеціальностей.  

Дослідження процесів формування навантаження показало, що використовується дуже багато 

неформалізованих знань. Наприклад: ніде не зафіксовано в письмовій формі інформація про те, за яким НП 

навчається той чи інший потік; тільки заступники деканів знають розподіл дисциплін між кафедрами 

університетів; тільки завідувачі випускових кафедр володіють інформацією про те, які вибіркові дисципліни 

будуть викладатися у наступному навчальному році і кому; неформалізовані знання про кількість 

дипломних робіт у випадках, коли їх виконують тільки частина студентів; абсолютно неформалізована 

інформація по створенню і організації навчання на об’єднаних і спеціалізованих потоках. Проведений аналіз 

показав недосконалість вербальних методів опису такого складного процесу, як організація навчального 

процесу у виші. 

З метою усунення зазначених недоліків автором пропонується створення формалізованих моделей 

розрахунку навчального навантаження, з метою подальшого створення на їх основі системи підтримки 

прийняття рішень для розрахунку та розподілу навчального навантаження. Необхідно створити математичні 

моделі: структури контингенту студентів;структури та змісту НП; процесів розрахунку навчального 

навантаження; розрахунку навчального навантаження кафедр та університету в годинах та ставках 

викладачів. 

 

 

УДК 65.011.46 

Діденко Ю. Ю., Шпортько О. В. 

СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

РБ «Аваль» є частиною міжнародної банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ, і тому 

багато уваги приділяє обслуговуванню великого приватного капіталу. 

На сьогодні банк надає широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг через 

загальнонаціональну мережу, до якої входять більше 800 діючих підрозділів по всій Україні. Загальна 

кількість клієнтів банку на початок 2014 року становила понад 3 млн. осіб [1]. 

Така розгалужена банківська мережа з величезною кількістю клієнтів вимагає зваженого та достатньо 

продуманого управляння з огляду на нинішню лихоманку на валютному ринку України та світу. Оскільки 

Україна сильно прив’язана до доларового курсу, то передбачення його коливань та ефективні дії під час 

кризи зумовлюють успіх роботи банку. 

РБ «Аваль» має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на бізнес-лінії та 

вертикалі підтримки, створені на рівні Центрального офісу та в регіонах. Як і всі міжнародні банки, 

РБ «Аваль» має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що значно підвищує якість 

обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків в роботі самого банку. 

Завдяки ефективній системі управління та стратегічного планування діяльності, РБ «Аваль» протягом 

багатьох років є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в Україні.  

Протягом більше ніж 20-річної історії діяльності РБ «Аваль» є визнаним лідером у багатьох 

сегментах ринку банківських послуг. За останні роки банк суттєво розширив спектр фінансових послуг для 

населення України. 

Банківській діяльності притаманні ризики, якими управляють за допомогою постійного процесу 

виявлення, оцінки та контролю ризиків з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю, що є одним 

з визначальних напрямків сучасного стратегічного управляння банком. На сьогодні, у період невизначеності 

фінансового ринку, потрібно дуже вчасно прогнозувати та виявляти загрози для стабільності роботи банку. 
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Процес стратегічного управління є вирішальним для забезпечення мінімізації ризиків та 

прибутковості банку. Процеси управляння ризиками щорічно перевіряються службою внутрішнього аудиту, 

яка перевіряє як достовірність процедур, так і дотримання банком цих процедур. 

На цей час найпоширенішими і загальновизнаними вважаються чотири підходи до управління, як до 

науки: традиційний, системний, процес ний та ситуаційний. В цілому відомо більше 13 підходів до 

управління: комплексний, інтеграційний, маркетинговий, функціональний, динамічний, відтворювальний, 

процесний, нормативний, кількісний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний та системний. 

Зважаючи на велику кількість сучасних методів в стратегічному управлінні, доцільно було б 

використовувати їх основні положення та відповідні технології залежно від кожного з етапів планування, що 

не тільки забезпечить підвищення якості управлінських рішень, але й сприятиме ефективній інтеграції 

стратегічного управління в практичну діяльність банку та удосконалення процесу управління в цілому. 

Команда РБ «Аваль» успішно справляється з поставленими завданнями та приймає відповідні 

управлінські рішення згідно стратегії банку, яка направлена, у своїй більшості, на подальший розвиток 

банку у відповідності до стандартів групи Райффайзен Банк та найвищої світової практики банківської 

діяльності і утримання лідерських позицій у визначених сегментах банківського ринку в Україні. 

В діяльності банку є багато ризиків, зокрема: кредитний, ліквідності, ринковий та валютний. Зі всіма 

цими проблемами справляється інноваційне управління стратегічними процесами в банку, яке ґрунтується 

на використанні основних найважливіших підходів управління, використовуючи їх з урахуванням поточної 

ситуації. 

Ключовим фактором в ефективності роботи РБ «Аваль» є наявність чітко визначеної стратегії банку 

та дотримання її виконання. Розширення регіональної мережі банку та збільшення кількості персоналу 

призвели до відповідного збільшення загальних адміністративних витрат, що, в свою чергу, покращило 

роботу з клієнтами [1]. 

В цілому якість стратегічного управління банку можна розкрити через циклічну послідовність двох 

етапів: стратегії розвитку продуктового ряду та аналізу існуючого асортименту послуг. Це дає змогу 

виявити доцільність зміни асортименту послуг, які надає банк, та проаналізувати необхідність розширення 

продуктового ряду в залежності від потреб клієнтів та вимог сучасного ринку банківських послуг, що 

дозволяє завжди підтримувати лідерські позиції на конкурентному ринку. Завдяки інноваціям в послугам та 

обслуговуванні, а також постійному підвищенні їх якості банк постійно перебуває в тренді та може 

впевнено конкурувати з іншими представниками цієї сфери ринку. 

Якість стратегічного управління РБ «Аваль» підтверджується багатьма роками злагодженої роботи та 

високим рівнем задоволеності клієнтів. 

Список використаних джерел 
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УДК 330.46  

Кичук А.О., Юськів Б.М. 

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ НА АВТОЗАПРАВНІЙ 

СТАНЦІЇ 

Метою дослідження стала розробка моделі оперативного планування постачання нафтопродуктів на 

автозаправні станції (АЗП), що є важливим, оскільки забезпечує стабільну і без зайвих витрат роботу АЗС. 

Реально проблема полягає в тому, що ініціатива завезення пального на АЗС сьогодні покладена на 

нафтобази, які співпрацюють із ними, тоді як справжній стан запасів пального і потреби у ньому 

якнайповніше відомі безпосередньо на АЗС.  

До основних функцій АЗС належить приймання, зберігання, роздрібний продаж пального та заправка 

легкових і вантажних автомобілів. Модель їхньої діяльності включає три основні бізнес-процеси: приймання 

нафтопродуктів, відпуск їх споживачам, а також інформування про залишки пального на АЗС працівників 

регіональної нафтобази для оперативного його завезення. Лист із даними про залишки нафтопродуктів в 

сховищах АЗС складається кожною зміною і відправляється електронною поштою фахівцю з логістики 

нафтобази. На підставі цих даних, коли запаси добігають кінця, як правило, лише наступного дня пальне 

бензовозами доставляють з нафтобази на АЗС.  

Подібна практика доставки пального на АЗС має низку недоліків. З нашої точки зору, постачання 

нафтопродуктів доцільніше планувати не на нафтобазі, а на АЗС і, на цій підставі, формувати відповідні 



83 

 
 

 

Р
и

с.
1

 . 
SA

D
T-

м
о

д
ел

ь 
си

ст
ем

и
 о

п
ер

ат
и

вн
о

го
 п

л
ан

ув
ан

н
я 

п
о

ст
ач

ан
н

я 
н

аф
то

п
р

о
д

ук
ті

в 
н

а 
А

ЗС
 

 



84 

 
 

заявки на доставку пального з нафтобази. Можна навести чимало доказів доцільності таких змін. 

Наприклад: досить часто виникають ситуації, коли привезене з нафтобази пальне не поміщається в 

резервуар-сховище; відтак залишки пального доводиться везти назад або пропонувати сусіднім АЗС цієї 

мережі заправок, а це супроводжується не лише зайвими витратами, але й оформленням купи непотрібних 

додаткових паперів.  

У результаті аналізу цієї та інших проблемних ситуацій було побудовано концептуальну модель 

оперативного планування постачання нафтопродуктів на АЗС. Запропонована модель (рис.1) дозволяє 

поліпшити якість роботи АЗС, і якість планування зокрема, за рахунок більш оперативного врахування 

залишків пального у сховищах АЗС, статистики і тенденцій продажу пального в останній період, а також 

прогнозів попиту на пальне в найближчі дні.  
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УДК 517.977.54 + 519.857 

Красін М.А. 

ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНИМИ СИСТЕМАМИ ТА ПІДХОДИ 

ДО ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ 

Динамічне програмування (ДП) в теорії управління та теорії обчислювальних систем є надзвичайно 

потужною алгоритмічною парадигмою оптимізації послідовних процесів прийняття рішень, що має 

декомпозиційну природу. Алгоритмічна схема ДП полягає в зануренні розв'язуваної складної задачі в 

параметризоване сімейство завдань (підзадач) і наступному рішенні цих підзадач. Головним недоліком 

методу є, кажучи словами Р.Беллмана [2], “прокляття розмірності” - його складність катастрофічно зростає 

із збільшенням розмірності задачі. Основний прийом дослідження є принцип оптимальності Р. Беллмана [2]: 

Оптимальна стратегія має властивість - який би не був поточний стан та рішення, наступні рішення 

повинні представляти собою оптимальну стратегію по відношенню до стану, що отримується в результаті 

поточного рішення.  

Загальна постановка задачі ДП [3].Задано систему, яка під дією управління переходить із початкового 

стану в кінцевий стан. Приймається  

x(t) - вектор, що визначає стан системи в кожний момент часу (фазова змінна). Початкове значення 

x(t0)=x0 задане. 

u(t) – вектор управління. Еволюція системи під дією управління:  

( ) ( , ( ), ( ))x t f t x t u t  
(1) 

де f(t,x(t),u(t))- цільова функція (функція процесу). 

L(t,x(t),u(t)) - функція вартості, що визначає інтегральну частину функціоналу (функції 

виграшу)W(t,x).Початкове значення W0=W(t0,x0) задане. 

Вектор управління потрібно вибрати так, щоб добитися мінімізації W(t,x): 

( , )
0

( , ( )) min ( , ( ), ( ))

t

x u
W t x t L x u d          (2) 

Диференціальне рівняння Беллмана приймає вигляд: 

( , ) max( ( , ) ( , , ) ( , , ))t x
u

W t x W t x f t x u L t x u        (3) 

Невідома в цьому рівнянні — функція Беллмана або функція виграшу W(t,x), яка відповідає 

максимальній ціні, яку можна отримати, перевівши систему із початкового стану оптимальним чином до 

моменту часу T. 

Як правило, аналітичне рішення рівняння (3) знайти досить важко або зовсім неможливо. Рішення 

рівняння (3) знаходять або методом дискредитації, або для спеціалізованих задач (“розслаблення” ДП), або 

наклавши додаткові умови на загальний вигляд функцій W(t,x) і L(t,x(t),u(t)). 

1. Дискретна задача (1) – (3) формулюється:  



85 

 
1

1

1

( , ) ( , , ); ( , , )
N

i i i i i i

i

W t x L t x u x f t x u






   

Стан системи описується вектором x=(x0, x1,…, xN) ϵ R
N+1

, а управління – вектором u=(u0, u1,…, uN-1) ϵ 

R
N
. Рівняння Беллмана приймає вигляд: 

1 1 1 1 1( ) max( ( ) ( , , ) ( , , ))
i i

i i i i i i i i i i
u U

W x W x f t x u L t x u    


   ,  (4) 

При заданих крайових умовах послідовно знаходиться рішення (4) для кроків i=N–1,N–2, …, 0. На 

кожному кроці отримуємо оптимальне управлення ui* як функцію від поточного стану системи xi. Далі по 

отриманим функціям ui*(xi) проводиться синтез оптимального управління. 

2. Наприклад, в [1] розглядається динамічна система з комутацією каналів, що складається з 

декількох підсистем. 

( ) ( )( 1) ( ( )) ( ( )) ( )v t v tx t f x t g x t u t       (5)
 

де ν(t) - перемикання управління, яке визначає, яка підсистема активна в кожен момент часу. 

Послідовність   
0

( ), ( )u t v t


 гібридне управління для системи (5). 

В [1] розв’язана задача оптимальної гібридної політики управління із зворотним зв'язком, що 

мінімізує індекс продуктивності 

0

0

( ) ( ( ), ( ), ( )); (0).
t

J z L x t u t v t x x





   

Рівняння Беллмана має вигляд:  
,

( ) inf ( , , ) ( ( ) ( ) )v v
u v

V z L z u v V f z g z u    

Необхідно знайти оптимальне значення функції 

 1
,

( ) inf ( , , ) ( ( ) ( ) )k k v v
u v

V z L z u v V f z g z u       (6) 

На жаль, ітерації за (6) є досить складними або і зовсім неможливими. В [1] запропоновано новий 

алгоритм ітерації для знаходження оптимального значення функції V. 

3. Вводиться допоміжна функція V(t,p), де вектор p=(y
0
,y), y

0
=const,y=y(t). Функція V(t,p) 

вибирається так, щоб виконувалось (дефініція):x=V’y(t,p). 

Умови введення V(t,p): 

0

0( , ) ( , ) ( , )yy
V t p y V t p y V t p    

 
0( , ) min( ( , ( , ), ) ( , ( , ), ))t y y

u
V t p y f t V t p u y L t V t p u       

 
Функція вартості: 

0

0 0

0 0

( , ( , )) ( , ( , ), ( , )) ( , ( ))

t t

y y y
W t V t p y L V p u p d y V p d                  

Рівняння Беллмана має вигляд: 

( , ( , )) max( ( , ( , )) ( , ( , ), ) ( , ( , ), ))t y x y y y
u

W t V t p W t V t p f t V t p u L t V t p u           

 

Необхідно знайти функцію Беллмана W(t,x). 
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УДК 331.109 

Красіна Я. М., Гладун Л.О. 

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

В сучасних умовах одним з найбільш прогресуючих секторів економіки України став інформаційний 

бізнес. Ефективним засобом розвитку інформаційного бізнесу, його повноцінного функціонування є 

комплекс маркетингових заходів з просування інформаційних продуктів.  

На сьогодні інформаційний бізнес став одним з найбільш прогресуючих секторів економіки України. 

Суспільству необхідний щоденний доступ до потоків політичної, юридичної, наукової та економічної 

інформації.З одного боку це зумовлено провідною роллю цього сектора в формуванні ринкової економіки в 

Україні та виході на світові ринки, а з іншого домінуванням інформаційних технологій та телекомунікацій в 

забезпеченні  

Оскільки маркетингова стратегія інформаційного бізнесу – це не тільки виробництво та розробка 

інформаційних продуктів, а також дослідження потреб споживачів у цих продуктах. Тут підприємствами 

робляться суттєві кроки з просування інформаційних продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

На основі моделей здійснюється прорахунок ринку збуту інформаційних продуктів для оптимізації 

використання інформаційних технологій у покращенні виробничих процесів галузями та підприємствами. 

На кожному підприємстві впроваджується комплекс маркетингових заходів задля підвищення прибутковості 

діяльності при мінімальних витратах. 

Модель дозволяє ефективно оцінювати його кількісні та якісні параметри. 

 

 

де  - маркетингова стратегія інформаційного бізнесу; 

 - виробництво та розробка інформаційних продуктів; 

 - розвиток ринку інформаційних продуктів на основі дослідження  

потреб споживачів; 

 - збут та подальша технічна підтримка інформаційних продуктів. 

Запропонована модель базується на основних трьох етапах створення та реалізації нового 

інформаційного продукту [1].  

Етап 1. Дослідження та оцінювання динаміки інформаційних потреб суспільства. 

Етап 2. Оцінювання витрат за використання новим інформаційним продуктом, оцінювання 

використання альтернативних варіантів існуючої продукції та послуг, порівняльне оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства завдяки користуванню конкретним інформаційним продуктом. 

Етап 3. Визначення ринків збуту, облік та аналіз витрат на користування , визначення планових 

обсягів виробництва, оцінювання очікуваного прибутку від користування інформаційним продуктом. 

Змоделюємо застосування інформаційних технологій на державному підприємстві. Об’єктом 

дослідження є ДНВП ,,Рівнегеокадастр”. Оскільки головна діяльність ДНВП пов’язана із точними науками, 

то використання сучасного обладнання є досить важливим фактором, що впливає на якість роботи. 

„Рівнегеокадастр” є державним підприємством, тому бюджет його обмежується державним забезпеченням, а 

отже суттєві інвестиції в інформаційний сектор відсутні. Обладнання, що на даний момент функціонує на 

підприємстві, є якісним, точним, проте не найсучаснішим. Тобто „Рівнегеокадастр” на сьогодні має потребу 

у розвитку інформаційного бізнесу. 

Модель для ДНВП „Рівнегеокадастр” має такий вигляд:   

 - показник, що відображає чутливість підприємства до підвищення конкурентоспроможності за 

рахунок нових технологій. 

 

,де  – показник, що відображає зростання або зниження конкурентоспроможності підприємства за 

рахунок зміни обсягу продажів, ВЗБКЗП – сума витрат на надання геологічних послуг на кінець звітного 

періоду; ВЗБПЗП – сума витрат на початок звітного періоду [5].  

 
Отже, 
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Побудована модель для ДНВП «Рівнегеокадастр» свідчить про те, що підприємство максимально 

використовує свої виробничі можливості, може покращити свою конкурентоспроможність за рахунок 

сучасних інформаційних продуктів. Проте державне фінансування не дозволяє сповна застосовувати у 

виробництві новітні інформаційні продукти. 
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УДК 369.013 

Липінська Т.В. 

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

Згідно реформи, проведеної в жовтні 2013 року, Міністерство доходів і зборів стало головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади не тільки з питань формування єдиної державної 

податкової, державної митної політики, а й із "забезпечення формування та реалізації державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування" [1]. 

Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) тепер здійснюється на рахунки Міністерства доходів і 

зборів у Держказначействі. Розщеплення ЄСВ без акумуляції коштів здійснюється Державним 

казначейством України у визначених законом пропорціях на рахунки фондів соціального страхування. 

За Пенсійним фондом лишилася тільки функція ведення обліку застрахованих осіб. Також на нього 

покладаються завдання аналізу та прогнозування надходження коштів від сплати ЄСВ; організації взаємодії 

та обміну інформацією з Міндоходів та іншими державними органами з питань нарахування та сплати 

єдиного внеску. 

Нагадаємо, що адміністратором ("збирачем") єдиного соціального внеску Пенсійний фонд став 

з 2011 р. (згідно із Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування") [2]. До цього часу кожен із соцфондів сам збирав "свої" платежі. Впровадження ЄСВ і 

зосередження функції його адміністрування в єдиному центрі — Пенсійному фонді мало на меті, з одного 

боку, підвищити ефективність збору соціальних платежів, а з іншого — спростити цю систему.  

Логіку в передачі функції адміністрування ЄСВ до Міндоходів експерти вбачають у створенні 

додаткових умов для подальшого спрощення системи звітності, в тому числі її інтеграції зі звітністю за 

податком на доходи фізосіб. Зокрема, експерти Міністерства пропонують уніфікувати не тільки 

документообіг, а й бази даних щодо платників ПДФО та ЄСВ. Що стосується безпосередньо об’єднаного 

звіту, то на розсуд виносять два варіанти: приєднання відомостей про сплату ЄСВ до загальної декларації 

про доходи або, навпаки, внесення записів про нарахування ПДФО до звітності зі сплати єдиного внеску. 

Таке об'єднання мало б сприяти зниженню адміністративних видатків Пенсійного фонду, а також певній 

легалізації зарплат. 

Щодо представників бізнесу, то одне з їх очікувань від трансформацій — це скорочення кількості 

перевірок, адже на підприємства мав би приходити один ревізор з Міндоходів, а не з ПФ і податкової, як 

раніше.  

У різних країн світу був свій шлях до адміністрування соціальних платежів податковими органами. 

Наприклад, у Канаді та США функції зі стягнення внесків до фондів соцстрахування завжди були 

інтегровані до фіскальних відомств. Однак у багатьох країнах, особливо в Західній Європі, традиційно такої 

системи не було, бо на момент створення служб доходів уже існували добре розвинені системи 



88 

 
соцстрахування. Після інтеграції систем збору доходів жодна країна не повернулася до подвійної системи. 

При цьому більшість з них мають окрему організацію соціального захисту, що займається тільки розподілом 

страхової допомоги. 

Так, Швеція об'єднала свою податкову адміністрацію із системою соцвнесків у 1980-х роках. Завдяки 

реформі схема сплати внесків була уніфікована зі структурою сплати податків з доходів фізосіб для 

спрощення обчислення платежів. Були спрощені процедури сплати як податків, так і внесків. Цей крок 

включав прийняття єдиної форми звіту про сплату внесків і податків з доходів фізосіб, використовуючи 

єдиний ідентифікаційний номер. 

Інтеграція надала платникам податків можливість реєструватися для сплати податків, внесків і ПДВ 

єдиним документом, звітувати про їх сплату в єдиній податковій декларації. Крім того, були запроваджені 

комплексні перевірки, що скоротило кількість перевірок і, відповідно, час, що витрачався на вирішення 

питань між податковою адміністрацією та платником податків. Все це сприяло значному скороченню 

відповідних витрат. 

Головне очікування бізнесу (особливо великого) в ЄСВ-контексті — що влада таки наважиться на 

зниження ставки соціального внеску з нинішніх 36,76–49,7% (розмір залежить від рівня професійного 

ризику), що вважається одним із ключових чинників тінізації економіки. 

Основний ризик через зменшення ЄСВ — зростання діри у бюджеті й так дефіцитного Пенсійного 

фонду. За підрахунками Пенсійного фонду, якщо єдиний соціальний внесок буде знижений до 15% для 

роботодавців, як декларували неодноразово представники уряду, нестача фінансування може становити 

80–100 млрд. грн. А це — пряма загроза недоотримання пенсій. 

Одним із компенсаторів може стати розширення прогресивної шкали оподаткування доходів 

фізичних осіб з підняттям найвищої ставки до 20%; скасування максимального порогу, з якого платиться 

ЄСВ (нині — 17 мінімальних зарплат); запровадження загального декларування доходів; повернення збору 

до ПФ з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти тощо. При цьому ключова ставка робиться, 

звичайно, на детінізацію економіки, легалізацію зарплат, що мало б збільшити базу оподаткування. 
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УДК 330.341 

Паламарчук О.С. 

АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

У складний для України період системних трансформацій економіки набуває особливої важливості 

становлення інноваційної економіки та забезпечення інноваційного розвитку, роль держави у здійсненні 

якого є ключовою. Перехід до інноваційної моделі держава повинна забезпечувати на основі використання 

різноманітних засобів стимулювання інноваційних процесів на всіх рівнях управління. Одним із важливих 

чинників, який впливає на прискорення розвитку інноваційних процесів у країні, є бюджетна підтримка 

інноваційної діяльності на усіх рівнях.  

Інфраструктура інноваційного розвитку України перебуває в початковому стані. У ній представлено 

лише окремі типи інноваційних структур, зокрема технопарки, наукові центри, бізнес-інкубатори, науково-

технічні підприємства, фонди. Причому діяльність лише незначної частини цих структур відповідає 

завданням, які мають вирішуватися ними, виходячи із світового досвіду організацій різних типів 

інноваційних структур. Тобто в Україні не тільки обмежена чисельність інноваційних структур, а й склалася 

структурна неповнота і функціональна невизначеність їхньої діяльності. Розвиток інноваційної 

інфраструктури потребує всебічної державної підтримки.  

Для об’єктивної оцінки стану інноваційного розвитку України важливе значення має визначення її 

відносного місця серед європейських країнах. Одним із розроблених інструментів може бути Європейське 

інноваційне табло (ЄІТ) або Європейський інноваційний рейтинг.  
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Щодо інноваційного розвитку, то Україну можна порівняти з Румунією і Болгарією на час їхнього 

вступу до ЄС та Туреччиною. У той же час наша країна володіє компонентами високотехнологічних 

секторів, які відсутні у вищезазначених країнах. Україна виготовляє важкі транспортні літаки, ракети, 

обладнання для атомних станцій та іншу високотехнологічну продукцію. У нас є умови для реалізації 

стратегії «наздоганяючого типу». 

Переміщення України сходинками інноваційного розвитку вимагатиме величезних зусиль, ресурсів, 

політичної волі і високої мобілізованості суспільства. Проте для окремих секторів вітчизняної економіки ці 

зусилля мають бути ще більшими, ніж по економіці в цілому. Для України основна проблема під час 

обчислення результуючого індекса полягає в тому, що далеко не всі показники можна отримати за 

допомогою наявної в нас статистики. Окрім того, інтерпретація окремих показників і методика їх 

розрахунків не завжди збігається з міжнародними стандартами. Чимало показників можна розрахувати 

тільки на основі експертних оцінок або додаткових розрахунків [6]. 

Слід зауважити, що інноваційна політика, яка здійснюється в Україні, характеризується 

непослідовністю у проведенні, невисокою результативністю. Наслідком є наростання технологічного 

відставання України від розвинених країн, зниження конкурентоспроможності економіки, нерозвиненість 

внутрішнього ринку високотехнологічної продукції.  

Для зміни негативних тенденцій в цій сфері необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на 

удосконалення державного управління сферою інновацій, що обумовлює нагальну потребу вивчення та 

використання передового світового досвіду. Державна політика в інноваційній сфері передових країн світу 

спрямовується переважно на вдосконалення нормативно-правової бази, адміністративно-організаційної 

структури управління науково-технологічною та інноваційною сферами, розвитку їх інфраструктури, а 

також, здійснення заходів, спрямованих на належне фінансове забезпечення та створення сприятливих умов 

для інноваційного розвитку.  

Інноваційна система України показує малу продуктивність, тобто при відносно непоганих вхідних 

(ресурсних) показниках, наша держава демонструє вкрай низькі вихідні (результативні) значення. 

Не кожна країна може дозволити собі інноваційний шлях розвитку. Головними умовами саме такого 

шляху є високий науковий, науково-технічний і виробничий потенціал, висококваліфікована виробнича 

сила, достатня законодавча база, стимулююча інноваційні процеси. Все це в Україні присутнє. Реалії 

сучасного розвитку економіки доводять, що основними чинниками розвитку є інновації – високі технології, 

нова техніка, нова організація праці і виробництва, нова мотивація підприємницької діяльності, а також 

можливість забезпечити високі показники економічного росту. 

Крім того, необхідні серйозні зміни у вітчизняній статистиці, які дозволять забезпечитибільш високий 

рівень порівняльності показників і, тим самим, виявити важливі сфери відставання України від країн ЄС в 

інноваційній сфері. 
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УДК 330.340 

Паламарчук О.С. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

Протягом останніх 10-20 років світова практика ефективно використовує декілька основних методик 

оцінки інноваційного розвитку країн, а саме: 

1) європейську шкалу інновацій – Європейcьке інноваційне табло – European Innovation Scoreboard – 

EIS; 

2) систему Всесвітнього економічного форуму – Глобальний індекс конкурентоспроможності – The 

Global Competitiveness Index – GCI; 

3) систему індикаторів оцінки інноваційної діяльності Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР);  

4) методологію оцінки знань Світового банку – Індекс економіки знань – The Knowledge Assessment 

Methodology – KAM.  

У методиках, які розроблено в Росії, використано досвід світових методологій і принципів обліку 

інновацій та науково-технічного потенціалу.Ефективність таких методик підтверджено практичною 

апробацією в країнах з різним рівнем розвитку економічних, соціальних і політичних відносин, а також 

іншими характерними особливостями. 

Всесвітній економічний форум визначає національну конкурентоспроможність як здатність країни та 

її інститутів забезпечувати стабільні темпи економічного зростання, які були б стійкі в середньостроковій 

перспективі. За методикою цього форуму розрахований Індекс глобальної конкурентоспроможності 

(TheGlobalCompetitivenessIndex) — глобальне дослідження рейтингу країн світу за показником економічної 

конкурентоспроможності. 

Представники Всесвітнього економічного форуму вказують, що конкурентоспроможність 

національних економік визначається численними і дуже різноплановими чинниками. Так, на стан економіки 

негативний вплив чинять неефективне управління державними фінансами і висока інфляція, а позитивний 

ефект можуть зробити захист прав інтелектуальної власності, розвинена судова система таінші заходи. 

Чинники, що визначають конкурентоспроможність економіки, по-різному впливають на економічні системи 

країн світу залежно від стартових умов і поточного рівня розвитку [6]. 

На відміну від європейської системи, що оцінює інноваційний потенціал тільки розвинених країн, 

експерти ОЕСР наводять дані й по окремих країнах, що не є її членами. Оцінка рівня інноваційного розвитку 

країни відповідно до методики ОЕСР здійснюється за наступними напрямками:  

1) створення й поширення знань;  

2) інформаційна економіка;  

3) глобальна інтеграція економічної активності; 

4) продуктивність і структура економіки [7].  

У країнах Європейського Союзу фахівці Організації економічного співробітництва та розвитку 

запроваджують міжнародні стандарти у сфері статистики науки і інновацій та узгоджують їх з окремими 

країнами та відомими міжнародними організаціями, такими, як ЮНЕСКО, Євростат, Рісіт (Іберо-

американський інститут із статистики науки та інновацій). 

Заслуговує на увагу щорічний Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index) – комплексний 

показник, який характеризує рівень розвитку економіки, заснованої на знаннях, в країнах і регіонах світу, 

що розраховується за методикою Світового банку (The World Bank). В основі розрахунку Індексу лежить 

запропонована Світовим банком «Методологія оцінки знань» (The Knowledge Assessment Methodology – 

KAM), яка включає комплекс зі 109 структурних і якісних показників, об'єднаних у чотири основні групи. У 

2012 р. дослідження охопило 146 держав і територій. Передбачається, що Індекс має використовуватися 

державами для аналізу проблемних моментів в їхній економічній політиці та вимірювання готовності країни 

до переходу на модель розвитку, заснованої на знаннях. 

Перше місце, згідно з методологією KEI, у 2009 р. займала Данія із значенням індексу 9,52, далі йшли 

Швеція (9,51), Фінляндія (9,37), Нідерланди (9,35) і Норвегія (9,31). Україна на 51-му місці із значенням 

індексу 6 (серед 146 держав у рейтингу) [4]. 
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Усі розроблені методики у вітчизняній та світовій практиці залежно від інформації умовно можна 

поділити на три групи: методики, що ґрунтуються на експертних оцінках; методики – на статистичній 

інформації; методики – на експертно-статистичних розрахунках. Але проблема усіх методик одна – 

визначення показників, за допомогою яких можна розрахувати інтегральний показник інноваційного 

розвитку регіону. Тому необхідно удосконалити систему показників, які характеризують інноваційний 

розвиток регіону, розробити методику збору інформації показників, за якими доцільно розраховувати 

економічні індекси інноваційного розвитку, а також методику їхнього розрахунку та аналізу на цій основі. 
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УДК 335.1 

Пляшко О.С. 

СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ 

РЕСУРСІВ 

Конкурентоспроможність є визначальним фактором ефективності будь-якого економічного суб’єкта. 

Сучасні погляди на конкурентоспроможність у широкому її розумінні зводяться до 3 основних напрямів: 

1) набір характеристик, що відображають конкурентні переваги як за ступенем відповідності до 

конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення; 

2) потенційну або реалізовану здатність витримати конкуренцію; 

3) сукупність інституцій, норм та факторів, які визначають рівень продуктивності економіки. Рівень 

продуктивності економіки, у свою чергу, визначає рівень добробуту, який може бути досягнутий 

у країні. 

Ці напрями відображають рівні прояву конкурентоспроможності і певною мірою досліджуються в 

умовах функціонування всіх видів ринків, в тому числі і ринку праці. Загальноекономічні закономірності 

конкурентних відносин та механізм їх дії майже повністю розповсюджуються на ринок праці з тією лише 

особливістю, що на ринку праці продається особливий товар – праця (трудові послуги робочої сили), який 

створюють особливі ресурси – людські в обмін на матеріальні, соціальні чи духовні блага. 

У широкому розумінні під людськими ресурсами розуміють всю сукупність ресурсів, представлених 

на ринку праці, які є носіями фізичного, інтелектуального, творчого, психологічного потенціалу, 

компетенцій, досвіду, навичок, мотивів і цілей. У вузькому розумінні категорія „людські ресурси” охоплює 

ресурси господарюючого суб’єкта (фірми, підприємця, організації) і характеризується тими навиками і 

здібностями, трудовими і нетрудовими, які можуть бути корисні організації для досягнення її цілей [1]. 

Виходячи з того, що основною функціональною ознакою людських ресурсів є їх участь у процесі праці, 

статистично людськими ресурсами є економічно активна частина населення, яка здатна реалізувати свої 

трудові функції на ринку праці.  

Якісний аспект категорії „людські ресурси” включає не лише характеристики трудового потенціалу, 

але і якості, що реалізуються поза сферою праці. Тому якісний аспект людських ресурсів повною мірою 

розкривається через категорію „людський капітал”, але доки інтелектуальні здатності чи елементи 

людського капіталу знаходяться поза економічними, трудовими відносинами, вони залишаються ресурсом, 

наділеним потенційною ефективністю [2].  
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Конкурентоспроможність людських ресурсів виступає індикатором відповідності фізіологічних, 

професійно-кваліфікаційних, освітніх характеристик умовам найму робочої сили на ринку праці, що 

відображають кон’юнктуру попиту та пропозиції на робочу силу певної якості, та, відповідно, обумовлюють 

ступінь інтенсивності конкуренції на ринку праці. 

У якості субстанції конкурентних переваг на ринку праці розглядають робочу силу, трудовий 

потенціал, управлінський потенціал, людський капітал або ж механізм приведення конкурентних переваг 

робочої сили (здатності до праці) у функціонуючий стан [3].  

Такі підходи знаходять своє відображення в теоретичних дослідженнях рівнів прояву 

конкурентоспроможності і є взаємодоповнюючими, а не полярними. 

Конкурентоспроможність на ринку праці оцінюють на таких рівнях:  

- індивідуальний – охоплює конкурентоспроможність працівника (як потенційного, так і вже 

зайнятого) через набір показників та якостей, які визначають переваги їх носія в системі трудових відносин 

по відношенню до інших учасників. В цьому розрізі доцільне виокремлення критеріїв потенційної та 

реальної (ринкової) конкурентоспроможності людських ресурсів і виділення її мікро- (корпоративного) 

рівня, для якого характерне поєднання як реалізованих якостей людського потенціалу окремого працівника 

та трудового колективу, так і умов організаційного середовища, обумовлених вимогами та обмеженнями 

роботодавця 

- мезорівень – визначається конкурентоспроможність людських ресурсів регіону (галузі). Основними 

оціночними показниками є кількісно-якісні характеристики людських ресурсів (рівень освіти, здоров’я, 

ресурси робочого часу),результативність та ефективність праці (зокрема, валова додана вартість, доходи 

працівників, продуктивність праці, ефективність праці, використання робочого часу), умови праці, найму, 

витрати на розвиток людських ресурсів; 

- макрорівень - охоплює конкурентоспроможність людських ресурсів держави за зведеними 

показниками демографічної, соціальної, освітньої, інноваційної політики держави. 

На індивідуальному та мікро- рівнях об’єктом конкурентоспроможності виступає людина з її 

потенціалом, а для досліджень конкурентоспроможності на мезо- та макрорівнях – узагальнені показники 

людського потенціалу, процесу та результатів праці. Основним мотивом конкурентоспроможності 

(незалежно від рівня) є очікуваний економічний результат: зарплата, додана вартість, ВВП, який, власне, і 

формує конкурентні переваги і є показником якості ресурсу. 
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УДК 338.51 

Романюк С.Б. 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОПТОВОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Цінова політика є не тільки однією з головних складових систем управління доходами торговельного 

підприємства, але й найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного 

розвитку.  

Цінова політика впливає на обсяги господарської діяльності торговельного підприємства, формування 

його іміджу у покупців, рівень фінансового стану. Крім того, цінова політика торговельного підприємства є 

дієвим інструментом конкуренції на ринку.  

Специфіка торгової діяльності, яку необхідно враховувати при формуванні цінової політики 

підприємства, визначається наступними моментами:  

1. Торговельні підприємства не можуть самостійно формувати рівень цін на товари. Основи цінової 

політики на споживчому ринку формує його виробник, тому торговельні підприємства 

орієнтуються на цінову політику виробника. 
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2. Ціноутворення на торгівельному підприємстві включає в себе і витрати пов’язані із наданням 

послуг клієнтам. 

3. Предметом цінової політики торговельного підприємства виступає не ціна товару, а торгова 

надбавка.  

4. Торговельне підприємство формує самостійно торгову надбавку. 

5. Оптовому підприємству потрібна певна частка прибутку на покриття витрат щодо 

транспортування, зберігання, упакування товарів, оформлення замовлень, торгової реклами та 

інших видів витрат, а також отримання доходу.  

Оптові торгові підприємства прагнуть вставити таку ціну, щоб максимізувати свої прибутки.  

Процес встановлення ціни на товари, що реалізовуються оптовим торговим підприємством, включає 

шість етапів:  

1. Постановка завдань ціноутворення залежить від того, що є на меті у торгового підприємства: 

забезпечення виживання чи максимізація прибутку.  

2. Визначення попиту на товар. При визначенні попиту на товар необхідно оцінити обсяги 

продажів при різній ціні. При цьому врахувати, що на попит впливає не тільки ціна, але й 

рекламна кампанія.  

3. Оцінка витрат підприємства. Витрати в оптових підприємствах можна поділити на змінні 

витрати, які прямо залежать від обсягів реалізації, та постійні витрати, які не залежать від 

обсягів діяльності підприємства.  

4. Аналіз цін на товари конкурентів. Встановлюючи торгову націнку до ціни товару, що 

реалізується, крім власних витрат на придбання і зберігання товарів на складах, потрібно 

враховувати також ціни конкурентів на аналогічний товар, що реалізується.  

5. Вибір методу ціноутворення. Слід зазначити, що існує декілька методів встановлення цін на 

товар. Один з них полягає в підсумовуванні середніх витрат плюс прибуток. Це найбільш 

простий метод ціноутворення, який передбачає визначення відповідної націнки до ціни товару. 

Розміри цих націнок можуть варіюватися залежно від виду товару. Інший метод розрахунку ціни 

заснований на визначенні беззбитковості підприємства, тобто визначенні необхідного прибутку. 

Розрахунок ціни за такою схемою передбачає побудову графіка беззбитковості, на якому 

представлені загальні витрати й очікувані надходження при різних обсягах продажів. Ще одним 

методом встановлення цін є облік поточних цін, що склалися. При цьому підприємство за основу 

ціни на товар бере ціни конкурентів і не звертає уваги на власні витрати. Ціни можуть бути 

встановлені вище або нижче за рівень цін основних конкурентів.  

6. Встановлення остаточної ціни. На цьому етапі потрібно враховувати сприйняття покупцями цін 

на товари.  

Під час процесу ціноутворення потрібно враховувати всі етапи, а також застосовувати різні методи 

ціноутворення, краще всього поєднуючи. 

Оптовому підприємству потрібно встановлювати різні надбавки на товари. Надбавки краще 

встановлювати на кожну товарну групу окремо. При встановленні надбавки потрібно враховувати категорію 

виробника та якість товару. Незважаючи на те що ціна від виробника є основною складовою ціни продажу, 

рівень торгової надбавки не повинен від цього залежати. Можливо, що при низькому рівні ціни на товар від 

виробника, може бути сформований високий рівень торгової надбавки, і, навпаки - при високому рівні ціни 

виробника торговельні підприємства часто обмежуються низьким рівнем торгової надбавки.  

Також потрібно враховувати можливість використання цінових знижок при продажі товару. Розмір 

знижок повинен залежати від характеру операцій, умов продажу та платежу, взаємовідносин з покупцями. 

Оптовому підприємству вигідно надання знижки, оскільки цим він заохочує покупців можливістю її 

використання, а також спонукає до постійної співпраці.  

У сучасних умовах часто буває так, що цінова політика підприємств є недостатньо розробленою, 

вміщує багато помилок, що у кінцевому підсумку може призвести до прийняття неправильних рішень. 

Багато підприємств вбачає сутність власної цінової політики лише у тому, щоби покрити витрати та 

отримати певний прибуток. Причому деякі підприємства намагаються продати свій товар якнайдорожче, не 

враховуючи попиту та цін конкурентів. Такий підхід свідчить про відсутність необхідного досвіду та знань у 

питаннях ціноутворення. Томує важливим вивчати різноманітні варіанти цінової політики підприємства, 

особливості, умови, сфери, переваги і недоліки їхнього використання.  
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УДК 378.18 

Свистун Т.Л. 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Розвиток ринкових відносин в Україні, активне залучення її у світовий економічний простір 

зумовлюють високі вимоги до якості і рівня професійної підготовки менеджерів. В даний час якість вищої 

освіти, що забезпечує конкурентоспроможність фахівця на ринку праці, пов'язують із формуванням його 

професійної компетентності. Внаслідок постановки означеної проблеми, сучасна вища школа шукає такі 

технології підготовки майбутніх менеджерів, які б адекватно відображали майбутні умови професійної 

діяльності студентів. 

Проаналізувавши переконання різних наукових шкіл, сучасні вимоги до особистості менеджера, 

особливості організаторської діяльності менеджерів, виявили важливість формування організаторської 

компетентності майбутнього менеджера в процесі професійної підготовки, як складової професійної 

компетентності. Під організаторською компетентністю майбутніх менеджерів розуміємо інтегративне 

утворення, що включає знання в галузі теорії і технології організаторської діяльності, вміння, необхідні для 

організації своєї діяльності та діяльності інших людей, організаторські якості. Під процесом формування 

організаторської компетентності майбутніх менеджерів вважаємо систематизоване накопичення знань та 

вмінь в теорії та технології організаторської діяльності, позитивних кількісних і якісних особистісних змін, 

що дозволяють ефективно здійснювати організаторську діяльність. Студентське самоврядування 

розглядаємо в ракурсі усвідомленої участі майбутнього менеджера в навчальній та позанавчальній 

діяльності, що не є регламентованою навчальними планами і заснованою на самостійному виборі [2]. У 

свою чергу, продуктивне здійснення даної діяльності майбутнім фахівцем позитивно сприятиме процесу 

формування його організаторської компетентності. 

Організаторська компетентність майбутнього менеджера маючи складну структуру, умовно 

поділяється на взаємозалежні компоненти: функціонально-предметну (наявність знань про організаторську 

діяльність, вміння приймати адекватні рішення і делегувати повноваження), професійно-особистісну 

(мотивація та особистісні якості: домінантність, креативність, рішучість, відповідальність) і предметно-

орієнтовану (досвід і результат практичної організаторської діяльності: вміння виявляти високу соціальну 

активність, активну участь у здійсненні організаторської діяльності). 

Таким чином, формування організаторської компетентності в умовах студентського самоврядування 

передбачає вирішення наступних завдань: 1) формування у майбутнього менеджера організаторських знань і 

умінь; 2) формування мотивації і особистісної орієнтації на практичне застосування набутих знань і вмінь; 

3) набуття досвіду та отримання результатів практичної організаторської діяльності. У зв'язку з цим, 

пропонується ідея поетапного підходу до формування організаторської компетентності майбутніх 

менеджерів в умовах студентського самоврядування. Включення майбутніх менеджерів в організаторську 

діяльність відбуватиметься поступово, при відпрацюванні окремих професійних умінь, здійсненні 

практичної організаторської діяльності, а також на основі тренінгових занять [1]. 

Перший етап - підготовчий. Метою даного етапу є підвищення теоретичних організаторських знань 

майбутніх менеджерів, ініціативи та мотивації до формування організаторської компетентності. Тривалість і 

частота проведення теоретичних занять відповідають тематичним плануванням, що надає процесу ознак 

цілеспрямованості і систематичності, сприяє підвищенню рівня знань теоретичного матеріалу, формуванню 

ціннісного ставлення до процесу формування умінь. 

Другий етап - практико-орієнтований. У процесі практичної організації різних справ, майбутні 

менеджери, засвоюють зміст організаторської роботи. Вони планують колективну творчу діяльність, 

відповідають за реалізацію виховних програм і проектів. Процес підготовки організатора відбувається в 

умовах взаємозалежної корпоративної діяльності куратора і майбутнього менеджера, , що забезпечує не 

тільки передачу знань та досвіду, а й емоційно-ціннісного ставлення до змісту і процесу діяльності. На 

даному етапі рівень мотивації і особистісного ставлення до здійснення даного виду діяльності підвищується 

за рахунок систематичного застосування організаторських знань і умінь у практичній організаторської 

діяльності в рамках самоврядування і отримання перших результатів. 

Третій етап - діяльнісно-результативний. Майбутні менеджери займаються організацією (підбором 

виконавців, розподілом обов'язків, контролем) програмних заходів по закріпленій програмі. Практичний 



95 

 
розділ надає можливість здійснення різних видів діяльності, які реалізуються в рамках роботи студентського 

самоврядування з метою застосування отриманого організаторського досвіду на практиці. 

У зв'язку з вищевикладеним, процес формування організаторської компетентності майбутніх 

менеджерів в умовах студентського самоврядування представлений поетапним рухом від мети (предмета) 

через засіб (процес) - підготовчий, практико-орієнтований, діяльнісно-результативний етапи до результату - 

підвищення рівня сформованості організаторської компетентності. 
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СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ 

ЗАСТОВУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 

Синергетику можна розглядати як сучасний етап розвитку ідей кібернетики та системних досліджень. 

Кібернетика та різноманітні напрямки загальної теорії систем вивчають процеси підтримання рівноваги 

(гомеостазису) у системах за рахунок зворотних зв’язків, а також процеси управління системами. 

Кібернетика намагається звести та описати нелінійні процеси еволюції систем за допомогою лінійних 

моделей (принаймні на окремих етапах, коли існує така можливість). 

Важливе місце в моделюванні економічного зростання займає модель на основі злиття і поглинання 

компаній. Злиття та поглинання компаній — один із найпоширеніших шляхів розвитку, який 

використовують у наш час більшість навіть найрозвиненіших компаній. Цей процес у сучасних умовах стає 

явищем звичайним, практично повсякденним. Дуже часто буває важко провести границю між злиттям і 

поглинанням. Крім того, існують певні розбіжності в тлумаченні цих понять у зарубіжній теорії та практиці, 

і у вітчизняному законодавстві. 

Оцінка синергетичного ефекту — дуже важлива й відповідальна процедура. Від величини 

синергетичного ефекту й імовірності матеріалізації залежить ухвалення рішення про проведення угоди та її 

ціна. Для визначення синергетичного ефекту використовується наступна формула: 

 

де, VAB— вартість об’єднаної компанії; 

VA— вартість компанії A; 

VB— вартість компанії B. 

Таким чином, успіх злиття і поглинання формується ще на стадії розробки загальної стратегії 

розвитку компанії. При цьому на ефективність угоди злиття і поглинання впливає наявність чітко 

поставлених цілей, обґрунтування вигод, детальне попереднє дослідження компанії, а також злагоджена 

робота команди, що керує процесом злиття і поглинання . 

Основними припущеннями моделі економічного зростання з урахуванням злиття і поглинання є 

наступні. 

1. Наявність двох груп компаній — компанії, які можуть приєднуватися, — умовно будемо 

називати їх "компанії-жертви", і компанії, які приєднують, — "компанії-хижаки". Наприклад, 

перші можуть відрізнятися від других меншою величиною запасів основного капіталу. 

2. Під час відсутності "компаній-хижаків" швидкість нагромадження капіталу "компаній-жертв" 

описується логістичною функцією. 

3. "Компанії-хижаки" можуть перебувати у двох станах: або в стані приєднання "компаній-жертв", 

або в стані розвитку (зростання) — у вигляді "компаній-комплексів", утворених приєднанням 

останніх до перших. Через деякий час останні також можуть переходити в стан приєднання 

"компаній-жертв". 

4. Нагромадження капіталу "компаніями-комплексами" відбувається у відповідності з 

односекторною моделлю Солоу з урахуванням синергетичного ефекту у використанні трудових 

ресурсів . 
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Отже, можна провести оцінку ефективності об’єднання інфраструктурних елементів, що буде 

виражатися у розмірі синергетичного ефекту,на прикладі взаємодії агроторгового дому "Снігурівський" 

(Миколаївська область м. Снігурівка) і Чорноморської товарної біржі (м. Миколаїв).  

Цей приклад належним чином висвітлить необхідність системної взаємодії інфраструктурних 

елементів. Оскільки, на біржах, що обслуговують аграрних товаровиробників, створюються брокерські 

контори, значна частина з яких є агроторговими домами, то в нашому випадку розрахуємо варіант створення 

брокерської контори на біржі "Чорноморська", що представлена агроторговим домом "Снігурівський". 

При визначені синергетичного ефекту необхідно визначити вартість інфраструктурного агента, що 

створюється в результаті функціонування агроторгового дому. Після проведених розрахунків встановлено, 

що при взаємодія цих інфраструктурних елементів збільшує обсяги грошових потоків біржі та 

агроторгового дому, за рахунок зменшення логістичних витрат. Таким чином, в результаті системної 

взаємодії інфраструктурних елементів, зокрема Чорноморської товарної біржі і агроторгового дому 

”Снігурівський” одержаний синергетичний ефект в розмірі 400 тис. грн. Отримана в результаті синергія 

дозволяє визначити, що спільне функціонування дозволяє зменшити транзакційні витрати обох елементів і 

підвищити рівень ефективності їх функціонування.  

Отже, синергетичне моделювання економічного застосування все частіше застосовується для 

практичного використання в економіці. 
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Стрільчук Р.М. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАСАД В УПРАВЛІННІ 

СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передбачати послідовність 

наступних дій: 1 етап – діагностика кризових явищ і загрози банкрутства підприємств; 2 етап – визначення 

мети і завдань антикризового управління; 3 етап – визначення суб’єкта антикризової діяльності; 4 етап – 

оцінка часових обмежень процесу антикризового управління; 5 етап – оцінка ресурсного потенціалу 

антикризового управління; 6 етап – розробка антикризової програми підприємства, яка являє детальний план 

заходів, що мають бути вжиті, послідовність, ресурси і відповідальність за їх виконання. Її зміст 

обумовлюється результатами проведеної діагностики, метою антикризового управління, його часовими і 

ресурсними обмеженнями; 7 етап – впровадження антикризової програми і контроль за її виконанням; 8 етап 

– розробка і реалізація профілактичних заходів щодо запобігання повторенню кризи. Зазначений підхід 

дозволяє не лише активно протидіяти виникаючим кризовим явищам, але й має превентивний характер. 

Загалом концепцію антикризового управління підприємствами можна представити схематично на 

рис. 1. 

Особливість сфери антикризового управління проявляється в цілепокладанні, використанні наявних 

можливостей, зростанні оперативності, змінах в системі стимулювання.  

Антикризове управління – це система подолання та запобігання виникненню кризових явищ, яка 

складається з ряду підсистем, зокрема: 

– антикризове управління виробничими можливостями; 

– антикризове управління інноваційними можливостями;  

– антикризове управління маркетинговими можливостями; 

– антикризове управління фінансовими можливостями; 
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– антикризове управління організаційними можливостями; 

– антикризове управління можливостями персоналу. 

Також слід вважати на управління кризовим станом підприємства в цілому, тобто постійно 

діагностувати управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності його здійснення в 

процесі виникаючих змін всередині та ззовні суб’єкта господарювання.  

Управління змінами та антикризове управління тісно переплітаються між собою. І в першу чергу, це 

пояснюється використанням однорідних інструментів дослідження стану підприємства, зокрема 

діагностичного та стратегічного аналізу.  

 
Рис. 1. Концепція антикризового управління підприємствами 

Реалізація оперативних, тактичних і стратегічних змін антикризового характеру на підприємстві 

повинна відбуватись після ухвалення стадій процесу стратегічного управління змінами на антикризових 

засадах під час реалізації управління стратегічними можливостями підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1 

Стадії та етапи процесу управління стратегічними змінами на антикризових засадах 

(розроблено автором) 

№ Найменування стадій і етапів 

1 СТАДІЯ 1. ПІДГОТОВКА 

1.1 
Прийняття рішення керівництвом про необхідність управління стратегічними змінами на 

антикризових засадах 

1.2 
Встановлення цілей управління стратегічними змінами, узгодження їх із тактичними та оперативними 

планами розвитку підприємства 

1.3 
Обгрунтування ресурсного забезпечення реалізації прийнятих рішень щодо стратегічних змін на 

підприємстві 

1.4 Створення команди управління змінами в умовах кризового стану 

1.5 Інформування працівників про намічені перетворення  

1.6 Збір матеріалів для діагностичного аналізу 
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2 СТАДІЯ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

2.1 Стратегічний аналіз розвитку підприємства на основі багатокритеріального підходу 

2.2 Діагностування кризового стану підприємства 

2.3 Оцінка ефективності стратегічного управління діяльністю підприємства 

2.4 
Підготовка попередніх висновків щодо управління стратегічними можливостями підприємства на 

антикризових засадах 

3 СТАДІЯ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ 

3.1 
Запровадження антикризового підходу щодо управління стратегічними змінами на основі виявлених 

стратегічних можливостей на підприємстві 

3.2 

Підготовка до впровадження: ознайомлення колективу з розробленим проектом антикризових рішень, 

обгрунтування і пошук ресурсів для реалізації проекту; розробка графіків впровадження проекту і 

навчання працівників  

3.3 
Початок впровадження в діяльність підприємства проекту змін: «пілотування змін», виявлення 

основних проблем і труднощів, пов’язаних з практичним здійсненням антикризових перетворень 

3.4 
Повномасштабне впровадження запланованих змін з врахуванням усунення проблем, виявлених на 

етапі «пілотування змін» 

4 СТАДІЯ 4. ОЦІНКА І ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

4.1 
Оцінка результатів впроваджених змін антикризового характеру з точки зору економічної 

ефективності і соціальних наслідків в стратегічній перспективі 

4.2 
Закріплення попередніх досягнень шляхом подальшого пристосування до змін зовнішнього 

середовища і уточнення бачення, місії, стратегічних орієнтирів і можливостей підприємства. 

Таким чином, управління стратегічними можливостями підприємства спрямоване на вирішення 

багатьох проблем, у тому числі протидії кризовим явищам і процесам. 

Для ефективної реалізації стратегічних завдань і цілей необхідне запровадження антикризового 

управління стратегічними можливостями підприємства, яке повинне бузуватись на відповідній 

концептуальній моделі. 

Реалізація стратегічних змін антикризового характеру на підприємстві повинна відбуватись після 

ухвалення стадій процесу стратегічного управління змінами на антикризових засадах під час реалізації 

управління стратегічними можливостями підприємства. 

Серед пропонованих стадій та етапів процесу управління стратегічними змінами слід виділити 

підготовчу стадію, діагностики стану підприємства з метою виявлення стратегічних можливостей 

підприємства, стадію впровадження та стадію оцінки та закріплення результатів. Під час реалізації 

управління слід чітко дотримуватись послідовності процесу та повному виконанню етапів кожної стадії. 

В сукупності це дозволяє розробити стратегічний план заходів, узгодивши його зі змінами 

оперативного та тактичного плану в умовах наближення чи дії кризових явищ і процесів. 

Перспективи подальших розвідок у вирішенні завдань управління стратегічними можливостями 

підприємства на антикризових засадах повинні базуватись на обґрунтуванні вибору методів наукового 

дослідження існуючого стану підприємства, проведення стратегічного аналізу та діагностування кризового 

стану, а також оцінці ефективності стратегічного управління діяльністю підприємства. 
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Шпортько О. В. 

МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ БЛОКІВ АРИФМЕТИЧНИХ КОДІВ В 

ПРОЦЕСІ ПРОГРЕСУЮЧОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ 

На сьогодні у графічних форматах стиснення зображень без втрат найчастіше виконується в три 

етапи: на першому яскравості пікселів перетворюються за допомогою предикторів [1], що не впливає на 

розміри даних; на другому контекстно-залежне кодування зменшує надлишковості між подібними 

фрагментами; на третьому контекстно-незалежне кодування усуває надлишковості між переважаючими 

значеннями яскравостей компонентів [3]. Контекстно-залежне кодування може зменшувати коефіцієнт 

стиснення (відношення розмірів стиснутого до нестиснутого файлів зображення, надалі – КС) в декілька 

разів за рахунок подібних фрагментів, але такі фрагменти рідко трапляються у фотореалістичних 

зображеннях, тому єдиним універсальним етапом стиснення зображень без втрат є контекстно-незалежне 

кодування. 

Як відомо, для виконання арифметичного контекстно-незалежного стиснення кодеру і, тим більше, 

декодеру мають бути відомі ймовірності (частоти) окремих елементів [3]. На цей час широко 

використовуються дві стратегії формування таких частот: статична та адаптивна. У випадку статичної 

стратегії частоти окремих елементів передаються декодеру у стиснутих даних явно. При використанні 

адаптивної стратегії інтервали елементів формуються синхронно кодером та декодером в процесі 

опрацювання даних. Адаптивна стратегія забезпечує, як правило, кращі КС (оскільки не потребує зберігання 

у стиснутих даних частот окремих елементів та враховує нерівномірності розподілу поточної послідовності 

елементів, а не потоку загалом [3]), але суттєво сповільнює роботу декомпресора, бо вимагає перерахунку 

ймовірностей елементів у процесі декодування. Формати графічних файлів мають забезпечувати, 

насамперед, швидке декодування, тому для реалізації прогресуючого стиснення зображень без втрат ми 

використали статичну стратегію формування інтервалів елементів. 

Опишемо варіанти моделювання значень ймовірностей елементів блоків ARIC для зменшення 

розмірів їх заголовків. Розподіли ймовірностей елементів після застосування предикторів близькі до 

симетричних і найбільшу ймовірність мають елементи навколо нуля [1]. Але ці розподіли, як правило, не 

симетричні, оскільки предиктори можуть мати систематичні відхилення і не враховують повною мірою всі 

особливості перепадів яскравостей пікселів зображень. Тому ймовірності елементів "0", "-1" та "1", які 

найбільше впливають на нерівномірність розподілу, доцільно передавати у заголовках стиснутих блоків 

ARIC явно: 
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Отже, використовуючи описаний спосіб моделювання значень ймовірностей у заголовку блоку ARIC 

можна зберігати лише три ймовірності (1), а решту значень розраховувати за (4) та (2). У цьому випадку для 

забезпечення однозначності декодування не тільки декодер, а й кодер мають використовувати змодельовані 

значення ймовірностей елементів. Зрозуміло, що моделювання значень ймовірностей доцільно 

застосовувати тоді, коли зменшення розміру заголовка блоку ARIC перевищує збільшення довжини 

ентропійного коду цього блоку 
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З (5) слідує, що моделювання значень ймовірностей елементів доцільно використовувати насамперед 

для невеликих блоків ARIC. Але, як показали експерименти, застосування такого способу моделювання 

зменшує розміри стиснутих зображень лише на десятки байтів, оскільки заголовки цих блоків невеликі. 

Наприклад, розмір зображення № 1 з набору ACT внаслідок такого моделювання значень ймовірностей 

зменшився на 49 байтів. 

Для невеликих блоків ARIC ефективним може виявитися також моделювання значень ймовірностей 

рівномірним розподілом (замість (2)) 
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яке, наприклад, зменшує розмір цього ж зображення на 129 байтів. 

Отже, розміри невеликих блоків ARIC можна зменшити, якщо зберігати у їх заголовках дані лише 

найімовірніших елементів, а ймовірності решти елементів моделювати за допомогою показникової чи 

рівномірної функції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ ТРАНСКОРДОННОЇ 

СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ 

Транскордонне співробітництво (ТКС), починаючи з 1980-х рр., перетворилося в провідний напрям 

регіональної політики європейських держав. Сьогодні механізми ТКС використовується не лише у країнах 

ЄС як одна з площин функціонування країн спільноти, але й засіб поглиблення комунікацій на зовнішніх 

кордонах, наприклад, між прикордонними регіонами ЄС і сусідніми державами в рамках Європейської 

політики сусідства. Сказане стосується двох колишніх республік СРСР, а нині незалежних країн – України 

та Білорусі. 

Важливим насамперед із практичних міркувань є дослідження одного з найменш вивчених аспектів 

ТКС – її інформаційного забезпечення. Під інформаційним забезпеченням транскордонної 

співпрацірозуміємо "цілеспрямовану діяльність зацікавлених суб’єктів, пов’язану зі збором, фіксацією, 

обробкою, накопиченням, зберіганням і використанням відомостей, повідомлень, будь-яких інших даних, 

необхідних для повноцінного й ефективного функціонування цих суб’єктів з метою реалізації функцій 

транскордонної співпраці. У конкретному випадку інформаційне забезпечення може реалізуватися у формі 

державної інформаційної політики з відповідного кола проблем" [1, с.42]. 

Загалом, інформаційне забезпечення виконує чотири групи функцій: група інформаційна, яка 

забезпечує створення "інформаційної бази", що відображає подієву картину ТКС; група нормативна 

(ідеологічна), яка відповідає за процес соціалізації, пов'язаний із ТКС; організаційна група, спрямована на 

управління як сукупність матеріальних відносин і надання дієвості інформаційним функціям; група 

посередницьких (медіальних) функцій, чия роль виявляється у встановленні зв'язків між структурами 

суспільства [1, c.43-45]. 

Україна стала учасницею чотирьох політик сусідства: Польща – Білорусь – Україна, Словаччина – 

Угорщина – Україна, Україна – Румунія та CADSES (Центральноєвропейський Адріатичний, Дунайський 

Південно-Східний європейський простір). Кожен вектор співпраці супроводжується відповідною 

інформаційною підтримкою. До інформаційного забезпечення цих політик можна насамперед віднести 

міжнародні угоди з ТКС, угоди про утворення євро регіонів, а також угоди між регіональними органами 

адміністративно-територіальних одиниць сусідніх держав. Вони є тим нормативно-правовим підґрунтям, на 

якому базується розвиток багатосторонніх і двосторонніх відносин між Україною та країнами ЄС, що мають 
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з Україною спільні кордони. На Україну поширюється діяльність інформаційно-координаційної групи, яка 

об’єднує країн-не-партнерів ЄС і міжнародні фінансові інституції для обміну відомостями про ініціативу 

"Східне партнерство" та координації донорської допомоги. 

Співпраця України та Білорусі здійснюється в рамках двох єврорегіонів: "Буг" (співпраця регіонів 

України, Польщі, Білорусі) і "Дніпро" (співпраця регіонів Білорусі, Росії, України). Розглянемо, як приклад, 

інформаційне забезпечення єврорегіону "Буг" на підставі відповідної Програми ТКС [2, с.67-71]. 

Згідно з програмою, за діяльність щодо інформування та реклами, яка має на меті розширення 

можливостей участі в Програмі, відповідає Спільний орган управління. Для цього розроблено План 

інформування та комунікації, складено бюджет у рамках технічної допомоги. Англійська мова 

використовується як робоча, проектні заявки можуть подаватися англійською або національною мовою. 

Основною метою Плану є забезпечення для бенефіціарів, потенційних заявників і громадськості 

широкого доступу до інформації про Програму ТКС Польщі-Білорусі-України 2007-2013 та джерелах її 

фінансування, і водночас – зміцнення співпраці партнерів і найбільш ефективної реалізації Програми. 

Мета досягається за допомогою: 

– забезпечення розширеного і постійного інформування (про фінансування, цілі, пріоритети, 

заходи, проектні пропозиції); 

– регулярне інформування громадськості стосовно рівня реалізації Програми (зокрема, результати 

підтримки тареалізації спільних проектів); 

– використання візуальної ідентифікації діяльності, яка фінансується з боку ЄС. 

Для формування ефективного інформаційного потоку, забезпечення якості та ефективного 

впровадження Програми інформаційно-комунікаційні заходи здійснюються на двох рівнях: зовнішньому та 

внутрішньому. Перший стосується беніфіціарів і потенційних заявників Програми (регіональні та місцеві 

органи влади та організації, єврорегіони, професійні і торговельно-промислові асоціації, недержавні 

неприбуткові організації, громадськість, ЗМІ, науковці), другий рівень – організацій, задіяні в реалізації 

програми (спільний орган управління, спільний технічний секретаріат, відповідні національні органи). 

Інформація поширюється такими інформаційними каналами, як: 

– Інтернет (веб-сторінка Програми – англійською, польською, російською, українською мовами); 

– традиційні ЗМІ (преса, радіо, телебачення – поточні події, презентація результатів, інформаційні 

кампанії); 

– публікації (багатомовні друковані версії матеріалів з веб-сторінки); 

– заходи (конференції, інформаційні зустрічі, семінари, тренінги). 
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Розвиток інформаційних технологій та глобальних комунікацій у діловому та повсякденному житті 

спричинив появу взаємовідносин, предметом яких є електронний обмін даними, вагоме місце у 

функціонуванні якого займає система електронного документообігу (СЕД). 

Згідно із Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний 

документообіг (ЕДО) – це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які використовуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердження факту одержання таких 

документів [1].  

ЕДО являється гідною перспективою майбутнього та альтернативою традиційному документообігу. 

Узагальнюючи результати досліджень сучасних науковців щодо впровадження ЕДО в Україні 

(Патюхін В.О. [5], Писаренко В. П. [6], Двойленко В. П. [4] та інші), можна визначити певні переваги ЕДО: 

- сприяє оперативній та ефективній роботі з інформацією; 

- породжує докорінні зміни в системі управління (автоматизує процеси обґрунтування і прийняття 

рішень, їх організацію та виконання); 

- підвищує професіоналізм зайнятих в управлінській діяльності;  

- є значно економнішим. 

Сьогодні стрімко прогресує розвиток ринку програмних продуктів електронного документообігу, 

розробляється нове більш прогресивне програмне забезпечення, з впровадженням якого діяльність установи 

піднімається на якісно вищий рівень. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій має 

велике значення для забезпечення її ефективної роботи. Вибір установою СЕД повинен виходити з тієї мети 

та завдань, що покладені на неї. Правильний вибір тієї чи іншої СЕД дозволить оптимізувати роботу 

установи, як на рівні відділів так і на рівні керівництва, а також прискорити діловодні процеси. 

Впровадження електронного документообігу як пріоритетного напряму державної політики щодо 

електронного уряду визначено актами Президента України, Кабінету Міністрів Українита Верховної Ради 

України. Незважаючи на це, залишається низка невирішених проблем: недосконалість чинного 

законодавства; координація дій органів державної влади та місцевого самоврядування; матеріальне 

забезпечення. 

Та попри все електронний документообіг в Україні поступово впроваджується, про що свідчать 

статистичні дані. Сьогодні електронний документообіг функціонує у 55 центральних органах державної 

влади та запроваджено у 22 обласних державних адміністраціях та міських адміністраціях Києва та 

Севастополя. Серед впроваджених СЕД найбільший відсоток належить: «Орtіmа Workflow» – 22,56 %, 

«Megapolis™ Документообіг» – 21,18 % та «Док.Проф» – 10,59 % [2]. На жаль, зазначені системи 

функціонують лише у центральних органах виконавчої влади та на місцевому рівні.  

У районних державних адміністрацях електронний документообіг лише в процесі впровадження. 

Таким прикладом є Острозька райдержадміністрація. Відповідно до «Програми інформатизації Острозького 

району на 2011–2013 роки», адміністрація планує впровадження СЕД «Megapolis™ Документообіг». Дана 

система охоплюватиме всі етапи життєвого циклу документів – від підготовки проектів до організації 

архівного зберігання документів із забезпеченням функцій електронного архіву та електронного цифрового 

підпису. Основними цілями означеної СЕД є підвищення прозорості, керованості та ефективності роботи за 

рахунок уніфікації та стандартизації правил роботи з документами за допомогою автоматизованих засобів; 

значного підвищення швидкості обробки паперових документів, перетворення їх у електронні та поступовий 

перехід до безпаперового документообігу [3].  

Але для цього, в першу чергу, необхідним є: оновлення комп’ютерної техніки, наявної в 

райдержадміністрації, та ліцензованого програмного забезпечення; налагодження єдиного корпоративного 

середовища та модернізація мережевого обладнання; створення комплексного захисту інформації.  
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Загалом, проблеми, що перешкоджають упровадженню електронного документообігу, мають 

комплексний міжвідомчий характер і не можуть бути вирішені тільки на рівні окремого органу влади.  
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УДК 027.54  

Бабенко Ж. В. 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ БІЗНЕС-

ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

В умовах конкурентного середовища та нестабільної економічної ситуації якість прийняття 

ефективних управлінських рішень значною мірою залежить від рівня задоволення користувачів бізнес-

інформацією, яка, в основному, спрямована на забезпечення інформаційних потреб суб’єктів економіки. На 

сьогодні в Україні не сформована чітка система інформаційного забезпечення користувачів означеним 

видом інформації. Вирішення даного питання ускладнюється як відсутністю ґрунтовних теоретичних 

розробок у даній сфері (немає стандартизованого визначення поняття «бізнес-інформація», класифікації 

даного виду інформації), так і розрізненістю діяльності суб’єктів інформаційного ринку, які здійснюють 

виробництво та поширення різних видів бізнес-інформації (економічної і статистичної, біржової і 

фінансової, комерційної інформації, ділових новин у сфері економіки і бізнесу).  

У структурі інформаційного ринку будь-якої розвиненої країни виокремлюють три основні сектори: 

ділової інформації, професійно-орієнтованої інформації, масової споживчої інформації та послуг. Поняття 

«ділова інформація» та «бізнес-інформація» розглядаються нами як тотожні. Аналіз різних підходів до 

визначення семантичних меж означених понять дозволив сформулювати наступне визначення: ділова 

інформація – це зібрані, оброблені та розподілені дані, призначені для управління об’єктами бізнес-

діяльності. Даний вид інформації виокремлюється не за галузевою ознакою, а за функціональним 

призначенням. 

Суб’єктами формування системи виробництва та поширення бізнес-інформації є агентства новин та 

комерційної інформації; міжнародні агентства статистичної інформації; організації, що спеціалізуються на 

підготовці баз даних (БД); інформаційно-аналітичні центри; консалтингові компанії; центри обробки 

інформації загального призначення та інші інституції.  

Серед інформаційних агентств, які здійснюють виробництво та поширення бізнес-інформації в 

Україні, слід відзначити: «Інтерфакс – Україна», «Інфінсервіс», «Український фінансовий сервер», 

«Контекст» та інші.Дані інформаційні структури спеціалізуються на підготовці аналітичних звітів та оглядів 

різних секторів ринку, рейтингів, стрічок новин, дайджестів, кліпінгів, підготовці довідників про суб’єктів 

економічної діяльності тощо. На вітчизняному ринку бізнес-інформації функціонують і найбільш відомі на 

Заході агентства, які пропонують доступ до біржової і фінансової інформації – Reuter і Telerate. Крім того,в 

даному напрямку працюють комерційні інформаційні служби «Dow Jones», «Bloomberg» та інші. 
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У виробництві та поширенні економічних статистичних БД і наданні послуг на їхній основі значна 

роль належить державним і міжурядовим організаціям, серед яких: OECD – Організація світового 

співробітництва та розвитку (створює БД, що містять економічну статистику країн), «EUROSTAT» (не 

тільки веде БД «NEW CRONOS», але і надає послуги діалогового доступу до них). В цілому, у мережі 

Інтернет представлена значна кількість організацій, які пропонують доступ до широкого спектру 

міжнародних і національних БД по світовій економіці, що містять відомості про глобальні зміни в структурі 

промислового виробництва, торгівлі, фінансової діяльності тощо.  

Для більшості видів ділової діяльності бізнес-інформація, як правило, не потрібна користувачам в 

непереробленому вигляді – вона є, насамперед, об’єктом аналізу і досліджень. Послуги щодо проведення 

аналітичних досліджень у сфері бізнесу та підготовку відповідної інформаційної продукції реалізують 

спеціальні інформаційно-аналітичні центри. Наприклад, фінансово-аналітична група «Про-

консалтинг»здійснює підготовку аналітичних записок по певних сегментах ринку, ексклюзивних оглядів 

ринку, моніторингів цін, галузевих паспортів ринку на основі маркетингових досліджень на замовлення 

користувачів, веде БД «Аналіз ринків». В напрямку інформаційного забезпечення розвитку бізнесу в Україні 

працюють також «Інститут конкурентного суспільства» – незалежний, неурядовий аналітичний центр; 

«Українське товариство фінансових аналітиків»; «Мережа бізнес-інформації»; «Мережа аналітичних центрів 

України», до складу якої входять «Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. О. Разумкова», «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій» та інші суб’єкти. 

Генераторами бізнес-інформації також є брокерські компанії, банки, біржі та інші організації. 

Наприклад, біржі спеціально для фінансових та фондових брокерів готують щоденну оперативну вичерпну 

інформацію про стан фінансового та фондового ринку України. Щоденні дані узагальнюються та 

доповнюються графічними матеріалами, офіційними повідомленнями, нормативними документами. 

Комерційна інформація необхідна суб’єктам економічної діяльності, насамперед, для пошуку партнерів, 

клієнтів, встановлення контактів із ними. Доступ до інформації комерційних пропозицій дозволяє 

здійснювати закупівлю по оптимальних цінах, проводити вивчення ринку, першим реагувати на нові запити 

споживачів в умовах жорстокої конкуренції. Такий вид інформації має найбільший попит. Його 

постачальниками є практично всі мережі загального доступу, і в більшості випадків ця інформація 

створюється стихійно за рахунок інтеграції повідомлень про купівлю – продаж, що розміщується самими 

користувачами мережі в спеціалізованих конференціях або в системах дощок оголошень.  

Таким чином, на ринку бізнес-інформації в Україні працює значна кількість суб’єктів різного 

відомчого підпорядкування та форм власності. Однак, їхні інформаційні продукти не пов’язані між собою 

системними зв’язками, тому виникає необхідність розробки теоретичної моделі системи інформаційного 

забезпечення користувачів бізнес-інформації. 

 

 

УДК 004.91 

Бордюк В.М. 

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Проблемам впровадження електронного документообігу в організаціях за умов сьогодення 

присвячені праці вчених-дослідників Г.Асєєва, М.Бобильова, В.Боркуса, Ю.Вітіна, М.Ларіна, О.Матвієнко, 

В.Тихонова, І.Юшина та ін. Запровадження електронного документообігу на всіх рівнях діловодства органів 

місцевого самоврядування є актуальним завданням, яке набуває все більшої політичної та економічної ваги 

у зв’язку з розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій у суспільних відносинах, 

розбудові електронних систем надання послуг населенню тощо. 

Електронний документообіг— єдиний механізм по роботі з документами, представленими в 

електронному вигляді, з реалізацією концепції «безпаперового діловодства». 

Документообіг в органах державної влади та місцевого самоврядування є системою, що матеріалізує 

процеси збору, перетворення та зберігання інформації, а також регулює процеси управління: підготовку та 

прийняття рішень, контроль за їх виконанням. Системи електронного діловодства і документообігу можуть 

сприяти створенню нової організаційної культури в органах влади, зробивши роботу державних службовців 

більш легкою, цікавою і значимою[1]. Інформаційні технології дозволяють державним службовцям 

працювати не тільки над виконанням внутрішньовідомчих задач, але і спільними зусиллями вирішувати 

більш широкий спектр державних проблем. Інформаційні технології можуть також виступати як 
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каталізатор, завдяки якому органи влади перейдуть на новий рівень взаємовідносин з населенням, коли 

державні службовці будуть прямо відповідати на запити громадян і ставитися до них як до клієнтів, а не як 

до надокучливих відвідувачів[2]. 

Важливим компонентом ефективного запровадження електронного документообігу в органах 

місцевого самоврядування є людський фактор. А саме готовність працівників до змін та нововведень у їхній 

роботі. У багатьох випадках потрібний індивідуальний підхід до кожної людини, врахування її особливостей 

як вікових так і професійних та особистих. Необхідно розуміти, що за роки роботи люди звикли до свого 

напрацьованого способу роботи, а пропозиція змінити його часто викликає додаткове навантаження. Тому 

процес переходу на повне електронне діловодство повинен бути поступовим та виваженим. 

Нами у 2013 році проведений констатувальний етап дослідження з метою виявлення основних 

компонентів ефективного переходу до електронного документообігу серед державних службовців, 

працівників органів місцевого самоврядування. Дослідженням було охоплено 173 державних службовці – 

слухачі Рівненського центру підвищення кваліфікації державних службовців, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Рівненської обласної державної 

адміністрації. 

На попередньому етапі дослідження нами було виявлено основні складові людського фактору 

ефективного запровадження електронного документообігу, а саме: 

- когнітивний компонент (включає в себе знання про особливості здійснення електронного 

документообігу в органах місцевого самоврядування, володіння законодавчою базою, наявність 

навичок роботи з електронними документами та інформаційними системами тощо.); 

- мотиваційний компонент (прагнення до змін у роботі, бажання навчатися новому, розуміння 

корисності змін у традиційній системі роботі з документами та переходу до електронного 

документообігу тощо.); 

- діяльнісний компонент (використання у професійній діяльності набутих знань та навичок з 

електронного документообігу, запровадження сучасних інформаційних систем та технологій, 

здатність до реалізації інноваційних підходів у роботі тощо.). 

Визначено рівні сформованості та вияву цих компонентів, такі як: високий, середній та низький. 

Отримані результати дослідження представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Сформованість основних компонентів у державних службовців щодо запровадження 

електронного документообігу в органах місцевого самоврядування 

 Когнітивний Мотиваційний Діяльнісний 

Високий 40 (23,1%) 26 (15%) 38 (21,9%) 

Середній 74 (42,8%) 108 (62,4%) 122 (70,5%) 

Низький 59 (34,1%) 39 (22,6%) 13 (7,6%) 

Таким чином, здійснюючи дослідження особливостей впровадження електронного документообігу в 

органах місцевого самоврядування на сучасному етапі вато відзначити: 

- необхідно доопрацювати законодавчу та нормативну базу, що регламентує електронне врядування в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, у першу чергу надання послуг в 

електронній форму; 

- слід планомірно і зважено здійснювати формувальну роботу із працівниками органів державної 

влади та місцевого самоврядування щодо переходу до електронного документообігу та 

справочинства; 
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УДК 004 

Брень І. М., Крет Р. М. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧИХ 

ПРОЦЕСІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Діяльність Верховної Ради України (ВРУ), як єдиного органу законодавчої влади, що уповноважений 

приймати закони, має важливе значення у житті та розвитку всієї країни. Безпосередньо, чільне місце слід 

віддати і законотворчим процесам які відбуваються у її стінах. Зокрема, такі процеси є досить складним і 

багатогранними, особливо розгалуженою є їх інформаційно-аналітична система, яка охоплює весь цикл 

інформаційного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності. Особливе значення, на 

сучасному етапі розвитку суспільства, при провадженні та інформаційно-аналітичній підтримці будь-яких 

управлінських процесів, відіграє ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).  

Значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності ВРУ стало предметом досліджень 

ряду науковців. До вивчення особливостей цих процесів неодноразово підійшли М.В. Андріуца [1], 

Р.А. Коваль [3]. Проте практика формування елементів інформаційно-аналітичних систем ВРУ на базі 

сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій стикається з рядом серйозних недоопрацювань, та 

перебуває у постійному розвитку, що і вимагає повсякчасних досліджень. 

Для забезпечення законотворчої діяльності в складі системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

ВРУ виділено низку функціональних і забезпечувальних підсистем. Відповідно до складу функціональних 

підсистем належать: «Законопроект», «Рада», «Управління законотворчим процесом» [1, с. 75-75]. 

Підсистема «Законопроект» передбачає підтримку процесу розроблення законодавчих документів від 

часу їх реєстрації (подання вхідного варіанта) до кінцевого юридичного оформлення, що потребує збирання 

пропозицій, вивчення проблеми правового регулювання, оформлення законопроектів. 

Важливе місце у підтримці законодавчої діяльності ВРУ, належить підсистемі «Рада», яка входить до 

комп’ютерної мережі парламенту та складається зі спеціалізованих автоматизованих робочих місць, 

об’єднаних у локальну мережу. Дана підсистема забезпечує супроводження пленарних засідань та 

нагромадження інформації в режимі реального часу про роботу народних депутатів при обговоренні 

законопроектів і запис цих даних в БД електронного бюлетеня. 

Підсистема «Управління законотворчим процесом» включає в себе кілька спеціальних інформаційно-

аналітичних комплексів: «План», «Реєстрація та контроль проходження законопроектів», «Контроль за 

проходженням документів у підрозділах», «Контроль виконання доручень і запитів народних депутатів 

України», «Вибори» та інші окремі офісні задачі [1]. 

В свою чергу до забезпечувальних підсистем законотворчої діяльності ВРУ належать: бази даних 

правової інформації, технічне та програмне забезпечення, у тому числі комп’ютерні мережі. 

Дана система інформаційно-аналітичної підтримки законотворчих процесів була сформована шляхом 

послідовного нарощування функціональних можливостей та додаванням нових підсистем.  

На сьогодні, питання постало про створення нової, більш сучасної системи, яка б забезпечила 

досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності ВРУ, 

шляхом поєднання в одне ціле систем управління законотворчим процесом, системи документообігу з 

наданням можливості оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення законотворців [2]. 

Згідно з Програмою інформатизації законотворчого процесу у ВРУ на 2012-2017 роки таким вимогам 

має відповідати система «Електронний парламент» [4].  

До складу «Електронного парламенту» пропонується включити такі системи: «Електронний офіс 

народного депутата України», «Електронний комітет», «Електронна Погоджувальна рада», «Електронна 

бібліотека і архів», а також систему електронного голосування та. підрахунків голосів «Електронну раду 

пленарних засідань» тощо [4].  

З метою інтеграції сервісів планується розробка єдиного портального рішення – системи доступу до 

інтерактивних сервісів у межах інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи «Електронний 

парламент». 

Технічне представлення такого впровадження повинно бути основане на використанні найбільш 

продуктивних серверів з пристроями для довготермінового зберігання інформації, та спеціалізованих ІКТ 

для ведення та адміністрування інтегрованої бази даних. А використане програмне забезпечення повинно 

забезпечити можливості реферування вітчизняних і зарубіжних інформаційних потоків, їх обробку та 

формування звітних матеріалів тощо. 
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Саме впровадження та всебічне використання Електронного парламенту забезпечить належну 

інформаційно-аналітичну підтримку діяльності ВРУ. 
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Бучковська О.Ю. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Актуальним питанням для всіх місцевих органів влади сьогодні є налагодження порозуміння з 

громадськістю шляхом розробки та запровадження ефективного механізму інформування про свою 

діяльність.Сучасна державна регіональна політика повинна базуватися на здатності керівників місцевих 

органів влади не тільки ставити завдання, здійснювати стратегічні прогнози і планування, а провадити 

практику прийняття рішень, спираючись на вивчення громадської думки, вивчення потреб території, 

реалізації проблем, пов’язаних із зверненнями громадян.  

Тобто, модель спілкування з громадськістю має передбачати зворотний зв’язок, що дасть можливість 

приймати рішення на основі вивчення думки громадян.  

Однак, органам місцевого самоврядування не вистачає повноважень, досвіду, фінансування 

провадити саме таку політику, оскільки в Україні тільки формується дієздатний механізм місцевого 

самоврядування в нових політичних і економічних умовах, а також в рамках адміністративно-територіальної 

реформи, яка гальмується на всіх владних щаблях. 

Однією з рушійних сил подолання існуючих протиріч між місцевою владою та територіальною 

громадою є налагодження системи інформування органами місцевої влади про свою діяльність. 

Перспективи розвитку інформаційної взаємодії мають полягати у розробці та застосуванні правових, 

економічних, інформаційних механізмів стосовно форм та засобів обігу інформаційних ресурсів на рівні 

місцевого самоврядування. 

Правовий механізм складають нормативні акти, що дозволяють суб'єкту місцевого самоврядування у 

своїй діяльності досягати цілей щодо якісного життєзабезпечення громадян, надання їм необхідних послуг 

та забезпечує реалізацію прав і свобод у сфері суспільного врядування.  

Економічний механізм складає система взаємозалежних інструментів, засобів та заходів, щодо 

забезпечення матеріально-фінансових можливостей реалізації визначених законом самоврядних 

повноважень, їх фінансову спроможність. 

Основою інформаційного механізму є доступність різноманітних даних, порядок отримання і форми 

надання інформації, що стосується усіх сфер життєдіяльності територіальної громади. 

Отже, впровадження механізмів взаємодії територіальної громади і органу місцевого самоврядування 

є ефективним потенціалом згуртування, розвитку та самоорганізації суспільства.  

 

 

УДК 342.5 

Дибач Ю. І., Попчук О. В. 

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Одним із важливих напрямів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування є 

робота зі зверненнями громадян. Систематичне здійснення заходів організаційного, комунікативного, 
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інформаційно-аналітичного характеру сприяє забезпеченню кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного 

та своєчасного розгляду звернень громадян. 

Дослідження особливостей роботи зі зверненнями громадян в органах державної влади здійснювалось 

на базі районної державної адміністрації. Зокрема, вивчались звернення громадян, що надійшли до 

Березнівської райдержадміністрації Рівненської області у 2012-2013 рр. 

Як виявилось, у 2013 році загальна кількість звернень громадян на 85% збільшилась. Зокрема на 65% 

зросла кількість письмових звернень. Разом із тим спостерігається зменшення на 45% звернень громадян на 

особистому прийомі. У своїх зверненнях до райдержадміністрації громадяни порушували різні питання. 

Значна кількість звернень (50,3%) – це скарги з питань соціального захисту (щодо надання матеріальної 

допомоги та різних видів соціальних оплат). Питання комунального господарства порушено у 15,1% 

звернень. Актуальними є питання земельних відносин (7,5%), житлової політики (7,5%) та питання щодо 

присвоєння жінкам звання «мати-героїня» (5,7%).  

Оскільки упродовж двох років спостерігається збільшення кількості звернень, актуальною 

залишається проблема розробки альтернативних інструментів роботи зі зверненнями. Як засіб більш дієвої 

комунікації між громадянами та владою може бути використана мережа Інтернет, яка надає можливість у 

віртуальному режимі звернутися громадянам із пропозицією, заявою чи скаргою до органу влади. 

На сьогодні існують інформаційно-комунікаційні системи, які роблять процес роботи зі зверненнями 

громадян зручним, відкритим і прозорим. Зокрема, С. П. Кандзюба та О. В. Кравцов пропонують 

інформаційно-аналітичну систему «АРІОН», яка оперативно здійснює пошук, з’єднання та аналіз різної 

інформації, щодо кожного об’єкта, факту, ситуації. Разом із тим, науковці привертають увагу на модуль 

«Бізнес-інтелект. Звернення громадян» та систему обліку звернень громадян «Звернення», що 

автоматизують процеси реєстрації, обробки і контролю виконання звернень громадян.  

Вдосконаленню роботи зі зверненнями громадян сприяє створення та функціонування в органах 

державної влади електронних приймалень (віртуальна кімната, яка містить декілька сторінок на сайті або 

порталі установи запрограмовані для виконання функцій, пов’язаних з прийомом заяв громадян та 

юридичних осіб, розміщення довідкової інформації). 

 

 

УДК 37.086 

Іванчук А. В., Крет О. В. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ 

Якісні зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, на перший план ставлять проблему адаптації 

професійної поведінки особистості з метою досягнення соціального успіху. Прагнення людини до 

самовдосконалення та саморозвитку, а також досягнення поставленої мети стає природним явищем [1], а 

тому від того, як люди сприймають та оцінюють інших, які при цьому виникають образи та враження, 

залежить імідж особистості. 

Під різними кутами зору це питання вивчають у своїх працях науковці усього світу. Серед них: 

М. Михальченко, В. Бебик, І. Кресіна, В. Литвин, Д. Табачник, В. Полохал, Д. Видрін, М. Томенко, 

А. Пойченка та ін. 

Під поняттям «імідж» розуміють певний образ особистості, у якому найяскравіше втілене те, як 

особистість виглядає, говорить, одягається, діє, її вміння триматися, постава, поза й мова тіла, 

аксесуари (П. Берд). 

Формування особистісного іміджу відповідає трьом основним вимогам: 1) він базується на 

ментальному потенціалі конкретної людини, зорієнтований на постійний розвиток духовно-моральних та 

професійно – особистісних якостей; 2) цілеспрямована робота над створенням привабливого особистісного 

іміджу максимально гармонізує зовнішній вигляд, психічний стан людини; 3) імідж формує стратегію 

позитивного ставлення людини до життя [2]. Важливою ознакою іміджу є його типологія. Так, Г. Почепцов 

пропонує наступну типізацію іміджу: 1) імідж ідеальний (бажаний) – цей тип іміджу відображає наш ідеал, 

тобто те, до чого ми прагнемо; 2)імідж реальний (дзеркальний) – відображає наше реальне уявлення про 

себе [1]. 

Таким чином, імідж – це образ особистості, в якому найвідчутніше проявляються ті риси, завдяки 

яким досягається ефект особистої привабливості, репутація сім’ї, успіх державного або приватного закладу, 

держави тощо. Враховуючи те, що імідж – феномен багатогранний, відповідно він активно застосовується у 

різних сферах життя й однозначно вимагає виникнення різних типів іміджу [3].  
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ЯК КОМПОНЕНТ ВЕБ-САЙТІВ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Інформування громадян про діяльність органів влади за допомогою інформаційно-комунікативних 

технологій набуває особливої ваги. Це завдання передбачає створення веб-сторіноккожного органу влади, де 

повинна міститися вся інформація, що розкриває широкому загалу громади його діяльність, а також 

створення урядового веб-порталу, призначеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та 

розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян. Предметом нашого аналізу стала 

інформаційна наповненість веб-сайтів Рівненської, Полтавської та Здолбунівської районних державних 

адміністрацій (РДА). Зіставлення веб-сайтів показало,всі РДАна сайтах розміщують інформацію, стосовно 

діяльності даних органів влади та сфери їх компетенції. На сайтах подано також окремі види інформаційних 

продуктів, які готуються безпосередньо в районних державних адміністраціях.  

Проте, у роботі інформаційних відділів, які відповідають за оприлюднення інформаційних продуктів 

на веб-сайтах районних державних адміністрацій, спостерігаємо певну одноманітність інформаційної 

продукції. На сайтах представлено, переважно, інформаційні матеріали оглядового, а не аналітичного 

характеру. Також, серед усього масиву інформаційних документів більшу частину складають документи-

екстракти, в порівнянні з перефразованими та інтерпретованими документами, що свідчить про невисокий 

рівень аналітичного опрацювання вихідної інформації. Причиною такого стану може бути те, що перед 

інформаційними службами ставиться завдання лише оперативного подання інформації, що унеможливлює 

аналітичний рівень її опрацювання. Аналітичні матеріали потребують більше часу для підготовки, 

опрацювання великої кількості різноманітних за своїм характером джерел і ґрунтуються на застосуванні 

аналітичних методик зіставлення, порівняння, інформаційного аналізу для опрацювання вихідного масиву 

інформації. Такий стан може бути спричинений такожвідсутністю фахової підготовки з інформаційно-

аналітичної роботи у працівників інформаційних служб органів влади.  

Потреби громадян в інформації про роботу органів влади зумовлюють необхідність подання певної 

частки аналітичних інформаційних продуктів, що визначає тенденцію розвитку інформаційних матеріалів на 

веб-сайтах РДА. Інформаційним службам РДА слід зосередити увагу на удосконаленні процесу підготовки 

інформаційних продуктів, які передбачають більш поглиблений аналіз запитуваної теми.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОНННИХ РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ДОКУМЕНТНО-

ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Розвиток електронного середовища представлення інформаційних ресурсів та розширення сукупності 

об’єктів каталогізації, доступних з використанням ЕОМ, зумовлює, на думку фахівців, необхідність 

розширення поняття «некнижкові матеріали» до поняття «електронний документ», а в подальшому, з 

появою телекомунікаційних мереж і необхідністю каталогізації цифрових документів, представлених в них, 

до поняття «електронний ресурс».  

Термін «електронний ресурс» на сучасному етапі набув широкого розповсюдження і активно 

використовується для ідентифікації цифрових інформаційних об’єктів, представлених в середовищі мережі 

Інтернет. Поява цього поняття асоціюється з розробкою стандартуISBD (ER –Electronic Resources) [4]. Термін 

«електронні ресурси», поданий в стандарті, об’єднує всі електронні документи, різні види електронної 
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інформації, включно локальні і глобальні інформаційні мережі та технічні засоби, які забезпечують доступ 

до них. Використовуючи трактування визначення, поданого в стандарті, будь-який інформаційний 

цифровий об’єкт, який з’являється на екрані користувача мережі Інтернет, ідентифікується як електронний 

ресурс, навіть якщо він не буде мати властивості документа. Таким чином відпадає необхідність 

каталогізації цих об’єктів та їх подальше зберігання, оскільки вони не виконують своїх соціальних функцій. 

Окремої уваги заслуговує ідентифікація електронного ресурсу в якості сукупності електронних 

документів або електронних публікацій, у тому числі тематично підібраних колекцій електронних 

документів [2, с. 6], що прирівнює електронний ресурс до документного фонду або документного масиву. 

Дійсно, більшість цифрових інформаційних об’єктів, представлених в мережі, являють собою структуровану 

або слаботруктуровану сукупність документів, що оснащені довідково-пошуковим апаратом, проте окремі з них 

не виконують основних завдань документної системи щодо обслуговування користувачів документною 

інформацією. 

У сучасній бібліотекознавчій науці існують твердження, що ототожнюють поняття «електронний 

ресурс» з поняттям «документний ресурс». Проте термін «електронний ресурс» є ширшим за поняття 

«електронний документ», оскільки він може бути документом і водночас не бути обмеженим цим поняттям. 

Електронний ресурс входить до поняття «документний ресурс» не повністю, а лише документною 

складовою, яка і є об’єктом бібліотечної справи. Документний ресурс являє собою єдність потоку та масиву 

документів, що відображають процеси та результати всіх сфер цілеспрямованої діяльності людини [3, с. 17]. 

Структуру мережного середовища, зокрема Інтернету, формують: комунікаційні канали (сукупність 

мережного обладнання та програмних додатків) і цифрова інформація (послідовність біт, що рухається 

комунікаційними каналами). Комунікаційні канали та цифрову інформацію, що рухається між 

користувачами мережі, можна прирівняти до документного потоку, а сукупність цифрової інформації, 

розміщеної на комп’ютерах користувачів, до документного масиву. Тому слід зауважити, що загалом 

телекомунікаційне середовище Інтернету може бути визнане онлайн-документним ресурсом [1, с. 30]. 

Зауважимо, що різнорідність структури цифрових інформаційних об’єктів, які об’єднує поняття 

«електронний ресурс», а середовищем існування яких є телекомунікаційні мережі, обумовлює складність 

відокремлення документа з-поміж програмних продуктів, що організовують комунікацію або забезпечують 

її відтворення для подальшого сприйняття людиною. Тому більшість сучасних програмних продуктів, які 

можна віднести до окремих видів електронних документів, у телекомунікаційному середовищі стають не 

ресурсом, а засобом фіксації, відтворення та передачі інформації.  

Підходи до визначення поняття «електронний ресурс» свідчать про складність ідентифікації цього 

об’єкта в структурі соціокомунікативного простору Інтернету, оскільки йому притаманні ознаки та 

властивості інших елементів системи документальних комунікацій. Електронний ресурс мережного 

середовища за своєю суттю є відмінним не лише від документного ресурсу, але і від електронних 

документів інших форматів. Проте, без сумніву, його слід віднести до документної інформації та розглядати 

як специфічну документну одиницю мережного середовища. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ СУЧАСНОЇ 

ЕЛЕКТРОНІЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Проведення соціальних і економічних перетворень неможливе без підвищення якості державного 

управління, неодмінною умовою чого є, насамперед, створення сучасної інформаційної системи. 
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Протягом останніх років в Україні виконано значну роботу із застосування інформаційних 

технологій. Практично в усіх органах державної влади забезпечується інформаційна підтримка поточної 

роботи з використанням персональних комп'ютерів із набором типових програмних продуктів. Більшість 

органів виконавчої влади застосовують локальні обчислювальні мережі [2]. 

Проте, мета інформаційного забезпечення органів державної влади полягає в тому, щоб на базі 

зібраних початкових даних отримати уже оброблену, узагальнену інформацію на основі загальноприйнятих 

методик підготовки інформаційних документів і, яка має стати основою для прийняття управлінських 

рішень [4]. 

Повинна бути створена така інформаційна система (інформаційно-аналітичне управління), яка б 

включала не тільки інформаційну складову, а й аналітичну –подальший аналітико-синтетичний аналіз 

інформації, виявлення проблем та конфліктів, проведення прогнозування на основі загальноприйнятих 

методик та інше. Така інформаційно-аналітична діяльність визначалась б як сукупність процесів збору, 

аналізу, синтезу, перетворення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації, систематично 

здійснюваних різними організаціями. 

Джереламиотримання державно-управлінської інформації для забезпечення діяльності інформаційно-

аналітичної системи можуть бути: офіційні видання органів державної влади; статистичні дані; засоби 

масової інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційно-довідкові електронні системи, зокрема 

нормативно-правові; спеціальні соціологічні опитування (на замовлення), професійні консультації та 

експертизи [2].  

Разом з тим, якість державного управління суттєво гальмується наявністю паперового документообігу 

в існуючих інформаційних системах. Прийнятий у даний час обмін паперовими документами між органами 

державної влади і місцевого самоврядування є надзвичайно повільним і тягне за собою значні витрати 

ресурсів на функціонування кур'єрських і поштових служб, експедицій та канцелярій [1, 3]. 

Виходом з цієї ситуації повинно бути якнайшвидше створення та впровадження системи обміну 

електронними документами між органами державного управління та місцевого самоврядування, 

підприємствами та організаціями.  

Створення такої системи електронного документообігу дозволить забезпечити радикальне 

прискорення доставки документів, гарантію доставки, доставку «під розпис» — оповіщення відправника про 

одержання і реєстрацію документа одержувачем та значне зниження витрат. При цьому: 

- зменшаться терміни підготовки і виконання документів; 

- створяться і автоматично будуть підтримуються бази (архіви) нормативних і розпорядчих 

документів; 

- зменшиться кількість рутинних операцій, працівники одержать можливість зосередитися на 

вирішенні змістовних завдань управління; 

- підвищиться якість підготовки управлінських рішень; 

- зменшиться кількість «загублених» документів, місцезнаходження яких невідомо; 

- процеси розробки і проходження документів стануть інформаційно прозорими і допускатимуть 

контроль на будь-якій стадії; 

- з'явиться стимул і можливості для удосконалення структури організації. 

На шляху розробки таких систем є й об'єктивні труднощі, які необхідно подолати: 

- відсутність будь-яких систем автоматизації документообігу в цілому ряді організацій; 

- розмаїтість систем і форматів, використовуваних у різних організаціях; 

- необхідність надійної автентифікації відправників/одержувачів; 

- захист інформації від зміни в процесі доставки; 

- необхідність захисту конфіденційної інформації та інші. 

В умовах розбудови в Україні нової економічної, а також законодавчої системи, яка базується на 

ідеях демократичного розвинутого суспільства, створення сучасних прогресивних інформаційно-

аналітичних систем і технологій підтримки прийняття управлінських рішень у державному управлінні на 

основі електронного документообігу, потужних інформаційних ресурсних центрів, комплексних систем 

опрацювання інформації є одним із найважливіших чинників досягнення у нашій державі рівня сталого 

розвитку суспільства. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК З ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В 

КОНТЕКСТІ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Вивчення об’єктів інтелектуальної, а особливо художньо-образної сфери, ефективне лише у випадку 

охоплення всієї сукупності діючих факторів і тривалого безперервного спостереження за ними. Постійне 

зростання обсягів документних потоків (ДП) все більше потребує застосування вимірювальних процедур з 

метою оцінки кількісно-якісних параметрів потоків як основи для прийняття рішень щодо стану 

інформаційного забезпечення суспільства. 

Найбільш оптимальними для цього сьогодні залишаються методи бібліометрії, що кількісно 

досліджує потоки публікацій. Існують два підходи до бібліометричного аналізу (БА) ДП. Перший 

зумовлений одержанням простих кількісних характеристик для оцінки того чи іншого явища в науці. За 

іншим підходом процедури БА спрямовані на виявлення зв’язків між об’єктами, їх кореляцію та 

класифікацію. Це надає можливість при вивченні відповідних потоків одержати уявлення про структурний 

(якісний) стан науки чи її напряму, що відображає передній край досліджень і виявляє, таким чином, 

внутрішню, когнітивну структуру певної науки. Тому саме зазначений напрям бібліометрії є 

найперспективнішим засобом оптимізації як наукових досліджень у цілому, так і бібліотекознавчих зокрема. 

Наступним же етапом є перехід на рівень інформетричних досліджень, а в перспективі – 

когнітометричних [1].  

Матеріали профільних публікацій останніх років свідчать про активізацію багатоаспектних 

бібліометричних досліджень. Провідними напрямками бібліометричних досліджень стали наступні: 

 застосування бібліометричного методу для визначення індексу цитування авторів (з метою 

виявлення динаміки розвитку об’єктів БА – праць вчених та їх цитування в наукових роботах 

інших дослідників); 

 використання БА в цілях виявлення й інформаційної оцінки перспективності наукових напрямків та 

перспектив розвитку окремих проблем галузевої науки; 

 залучення бібліометричного методу до системи засобів вивчення особливостей формування 

видавничих репертуарів; 

 моніторинг поточного стану, динаміки, тенденцій і перспектив розвитку наукових досліджень на 

рівні різних дисциплін, дослідницьких організацій, держав, геополітичних регіонів на базі 

бібліометричних показників [2]; 

 застосування бібліометричних методів для формування груп тематично однорідних журналів, 

оцінки наукового рівня цих журналів та їх впливу один на одного [3] в цілях підвищення 

ефективності інформаційного забезпечення користувачів. 

Методика БА галузевого ДП передбачає: визначення закономірностей формування і розвитку потоку; 

структурування ДП в тематичному, типовидовому, мовному, видавничому, інших аспектах; виявлення 

кількісного наповнення зазначених структур потоку; встановлення основних тенденцій розвитку галузевого 

ДП; окреслення на цьому підгрунті можливих гіпотез оптимізації потоку галузевої літератури. 
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Для вивчення особливостей формування вітчизняного ДП з культури та мистецтва доцільно 

використовувати складові бібліографічного опису документів, що найповніше відображають змістові 

характеристики галузевого потоку книг. Для співставлення кількісних характеристик динаміки розвитку 

потоку видань з проблем культури та мистецтва обираються такі його параметри, як тематична, типологічна, 

видавнича і мовна структура. Здійснення БА потоку книг в сфері культури та мистецтва ускладнюється 

проблемою вибору параметрів дослідження, оскільки традиційний набір бібліографічних даних не 

передбачає повного відображення художньо-естетичної специфіки культурологічно-мистецьких видань. 

Тому сталих бібліометричних характеристик для ДП з проблем культури та мистецтва ще не вироблено.  

Обравши в якості методу оперування інформацією технологію, що базується на бібліометрії, 

необхідно визначитись з параметрами, які характеризують джерело інформації і, в той же час, зафіксовані в 

традиційному бібліографічному описі документа. Відзначимо, що вибір параметрів аналізу щодо 

художнього, культурологічного або документа з мистецтва є неоднозначним, пов’язаним з низкою 

труднощів завданням. Традиційний набір бібліографічних даних неповною мірою розкриває специфіку 

культурно-художньої сфери та особливостей відношення користувачів до цінностей культури і мистецтва. 

Саме тому поки передчасно говорити про напрацювання й наукове обгрунтування параметрів аналізу для 

ДП з культури і мистецтва. 

Таким чином, БА ДП з проблем культури та мистецтва дозволяє визначити перспективи пріоритетних 

напрямків видавничої політики в даній галузі. Вивчення потоку може стати документознавчою й 

статистичною базою для вирішення наукознавчих завдань, планування розвитку культурологічних та 

мистецтвознавчих досліджень. Адекватне інтерпретування бібліометричних даних передбачає розгляд ряду 

факторів, що визначають формування, структурну організацію та інші параметри ДП. В першу чергу, це – 

специфіка галузі – історія її становлення, сутність, здатність до трансформації в часі та просторі, структура, 

суспільне значення тощо. Не менш важливими є також методологія і методика пізнання галузі та 

особливості її організації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

Світові тенденції постіндустріального розвитку суспільства ставлять перед підприємствами задачі 

швидкого прийняття управлінських рішень і пристосування до змін. Суттєво змінилася роль інформаційно-

аналітичного забезпечення процесу управління. В організаційно-діяльнісному плані сформувалися 

аналітичні служби, відділи, посади, до кола завдань яких входять збирання, аналіз інформації і вироблення 

варіантів управлінських рішень (сценаріїв).  

На думку дослідників Л. Князєвої та Є. Тавокіна, інформаційно-аналітичні структури повинні 

забезпечувати можливість одержання регулярної аналітичної й оглядової інформації з найважливіших 

аспектів управлінського середовища; підготовки аналітичних і прогнозних матеріалів з актуальних проблем 

стану й розвитку управлінського об’єкта; розробки ситуаційних моделей вирішення перспективних 

проблем; оперативного одержання оптимального обсягу інформації в непередбачених і надзвичайних 

ситуаціях [1].  

Інформаційно-аналітична діяльність у прикладному аспекті спрямована на забезпечення діяльності 

осіб, які приймають рішення в управлінській сфері, в умовах дефіциту часу, за неповної, нечіткої або 

суперечливої інформації про досліджувані процеси. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності передбачає цілеспрямований пошук, 

збереження та поширення інформації, необхідної для аналізу та вибору альтернатив, організацію та 

контроль за проведенням прогнозно-аналітичних робіт, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів за 

результатами досліджень.  
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Володіння достовірною і актуальною інформацією поряд з умінням ефективно використовувати 

адекватні методи її збирання, аналізу і надання є основою успішної діяльності установи, підприємства чи 

організації будь-якого рівня. 

Диференціація попиту на всі види інформації – наукову, технічну, економічну, урядову, задоволення 

зростаючих інформаційних потреб є сучасним актуальним завданням у сфері управління. Інтуїтивні дії у цій 

сфері, відсутність інформаційної політики органу управління можуть призвести до неадекватних рішень і 

відчутних соціально-економічних потрясінь. 

Суб'єкт управління, виробляючи управлінські рішення передає їх об'єкту управління, оформлюючи 

інформацію у вигляді організаційно-розпорядчих документів (положень, інструкцій, правил, наказів, 

постанов, рішень та ін.). 

Таким чином, результат управління залежить від того, наскільки продумано, систематично і 

професійно відбувається інформаційна взаємодія між суб'єктом і об'єктом управління [2, с. 36–37]. 

Управлінську інформацію можна умовно поділити на три категорії: інформацію стратегічного 

планування, що дозволяє вищому керівництву приймати рішення і встановлювати довготермінові цілі, 

накопичувати ресурси для встановлення цих цілей та формулювати політику щодо їхнього досягнення; 

контрольну управлінську інформацію, що використовується менеджерами середнього рівня для координації 

підконтрольних їм дій; оперативна інформація, що розрахована на використання під час виконання 

звичайних повсякденних операцій [3, с. 55]. 

Упродовж останніх років в органах управління нашої держави спостерігається значне зростання 

обсягу інформації, що використовується і потоку управлінських документів, розширення всього 

діловодства. При цьому кількість підготовлених документів і зібраної інформації інколи значно більша за 

необхідну для процесів управління. 

Якість управлінських рішень в рамках системи управління істотно залежить від глибини розуміння 

ситуації і можливих альтернативних підходів до рішення численних проблем, серед яких виділяють такі 

основні, як:  

- внутрішньополітична обстановка в державі і на території певних регіонів; 

- економічний розвиток регіонів (формування бюджету, залучення інвестицій, науково-технічний 

прогрес, екологія тощо); 

- соціальні проблеми і добробут населення (рівень життя та зайнятість населення, заробітна плата, 

пенсійне забезпечення, медичне обслуговування тощо); 

- розвиток науки і культури; 

- стан громадської думки щодо різних аспектів суспільно-політичного життя держави; 

- поточна взаємодія законодавчої, виконавчої та судової влади, робота з державними структурами та 

організаціями, політичними партіями і рухами [4]. 

У системі управління існує значна кількість проблем, що характеризуються інформаційною 

невизначеністю, унікальністю кожної ситуації, високими вимогами до прийняття рішень за умови 

фрагментарності та суперечливості інформації і потребують належного інформаційно-аналітичного 

забезпечення, зростає інтерес управлінських структур до методів і засобів аналітичної роботи, посилюється 

роль різних видів експертизи. 
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УДК 005:502.2:332.2 

Кукушкін О.М. 

ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Важливого значення для розвитку регіонів України на сучасному етапі набуває охорона 

навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної безпеки. Одним із ефективних 

інструментів вирішення даних питань є застосування інформаційного менеджменту 

природокористування (ІМП). Під цим поняттям розглядається напрямок інформаційного менеджменту (ІМ), 

який передбачає ефективне використання екологічної інформації суб’єктами різних рівнів. ІМП має вагоме 

значення для сприяння сталому розвитку суспільства та забезпечення його екологізації. Під регіональним 

ІМ розуміється менеджмент, який реалізується в межах територіальної одиниці на державному рівні, тобто 

області. 

На регіональному рівні ІМП реалізується, передусім територіальними структурами центральних 

органів державної виконавчої влади та структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій. 

До територіальних структур центральних органів виконавчої влади, на які покладено реалізацію 

завдань ІМП на регіональному рівні, належать: 

 Обласне управління статистики; 

 Державна екологічна інспекція в області; 

 Обласна санітарно-епідеміологічна служба; 

 Головне управління державного земельного агентства в області; 

 Обласне управління держлісагенства; 

 Обласне управління служби з надзвичайних ситуацій. 

Структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій (на прикладі Рівненської обласної 

державної адміністрації), які здійснюють ІМП, є: 

 Департамент агропромислового розвитку; 

 Департамент екології та природних ресурсів; 

 Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності; 

 Управління культури та туризму; 

 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. 

Аналізуючи завдання, які реалізують вище зазначені структурні підрозділи, можна відзначити, що 

вони спрямовані на забезпечення інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень у сфері 

природокористування та охорони природного навколишнього середовища регіону. Варто зазначити, що 

регіональний ІМП перебуває на стадіях паперового ІМ та управління автоматизованими технологіями згідно 

з теорією розвитку концепції ІМ, розробленою Форестом Вуді Хортоном. 

 

 

УДК 004.77 

Павлюк М. А., Шпортько О. В. 

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО БАЗИ ДАНИХ ТА ЕФЕКТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ ЗАСОБАМИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Швидкий розвиток інформаційних технологій, що спостерігається протягом останніх десятиліть, 

розширив можливості людської діяльності чи не в усіх галузях. Ще в липні 1969 року сталася видатна, але 

мало висвітлена пресою подія: здатність обробки інформації усіма комп’ютерами у світі, разом взятими, 

перевищила загальну здатність обробки інформації мозком всіх живих на той час людей (3,5 млрд. осіб 

населення). Менш ніж за десятиліття комп’ютерні потужності перевищили людські в 50 разів! Ці вражаючі 

цифри дають чітке уявлення про надважливу роль, яку відіграють інформаційні технології у нашому житті, 

їх визначальний вплив на сьогодення. Всі завдання, що припускають маніпулювання з великими масивами 

даних та їх експертну оцінку, за лічені секунди безпомилково вирішуються комп’ютерами. Звичайно, цей 

важливий фактор просто не міг не вплинути на всі галузі діяльності людини. 

Що стосується світової економіки, то тут технологічний процес яскраво виражається невпинною 

комп’ютеризацією та автоматизацією виробництва, використанням комп’ютерної оргтехніки для 
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налагодження ефективної роботи виконавчого апарату, запровадженням на підприємствах інформаційних 

систем обробки баз даних. 

Якщо у недалекому минулому ці тенденції були притаманні в більшій мірі великим корпораціям 

Заходу, то тепер використання комп’ютерних методів управління є не просто кроком назустріч науково-

технічному прогресу, а обов’язковою умовою ефективної діяльності і процвітання будь-якого підприємства. 

Така ситуація зумовлена глобальним зростанням виробничого потенціалу (а, зрештою, і штату 

співробітників), новими можливостями для налагодження співпраці з віддаленими партнерами, чому раніше 

заважали складнощі з обміном інформацією та координацією дій. Значну роль у цьому процесі відіграє 

також становлення інформації як суто нового, специфічного різновиду товару, що створило цілий 

інформаційний ринок. Цінність інформації, в першу чергу, визначається її актуальністю, оперативністю, 

достовірністю та об’єктивністю. Неспроможність правильно аналізувати інформацію і швидко оперувати 

отриманими даними повністю знецінює її. Саме тому використання інформації, як об’єкта товарно-ринкових 

відносин, настало зараз, коли потік даних може облетіти земну кулю за лічені секунди. 

На сьогодні для підтримання конкурентоспроможності підприємства повинні постійно 

вдосконалювати старі методи управління і шукати нові, ефективніші. Прикладні програми стають дедалі 

складнішими і інтелектуальнішими, вони можуть оперувати величезними масивами вхідної інформації, 

виводити з них нові дані і визначати закономірності. На основі цих закономірностей вже сьогодні будуються 

довгострокові прогнози щодо тенденцій розвитку та функціонують системи підтримки прийняття рішень. 

Забезпечити вирішення таких надскладних завдань потужностями тільки людського мозку (навіть якщо 

мова іде про всіх нині живучих людей на планеті) без використання комп’ютерних технологій не можливо. 

Звичайно ж, можливостей облікувати дані за допомогою інформаційних систем лише з робочої 

платформи на сьогодні недостатньо. В наш динамічний час для великих підприємств навіть годинна 

затримка з реагуванням на економічні події неприпустима. Розвиток всесвітньої мережі Інтернет, який 

створив умови для динамічного маніпулювання інформацією, одночасно робить цю динамічність 

обов’язковою і невід’ємною складовою сучасної економіки. 

Крім того, не варто забувати, що комерційний бік існування Інтернету набирає обертів з кожним 

роком. Переваги торгівельних стосунків у мережі як для покупців, так і продавців не підлягають сумнівам. 

Цей торгівельний центр, що охоплює цілий світ, де не існує податків, відстаней і черг, набирає все більшої 

популярності. Мережа Інтернет є чудовим засобом для започаткування малого бізнесу навіть для тих 

підприємців, які мають певні труднощі зі стартовим капіталом. З кожним роком все більше і більше людей 

користуються віртуальними магазинами, і кожне підприємство, зайняте в сфері торгівлі і надання послуг, 

для свого процвітання створює свій веб-ресурс: від маленького сайту-візитки до грандіозного онлайн-

магазину, працюючого у будь-якій точці світу. 

Головним завданням нашої дипломної роботи є розробка веб-сайту підприємства текстильної 

промисловості, який поєднуватиме в собі дві функціональних системи. В першу чергу, цей веб-ресурс 

повинен забезпечити ефективну взаємодію підприємства з клієнтами та партнерами, тобто відображати 

реальний асортимент та ціни на продукцію і містити зручну форму для оформлення замовлень. Тобто сайт 

має містити в собі всі елементи повноцінного онлайн-магазину. З іншого боку, ми хочемо надати 

працівникам та керівникам підприємства віддалений доступ до розробленої раніше інформаційної системи, 

інтегрувавши її з вище згадуваним веб-ресурсом і захистивши від інших користувачів. 

Подібна інновація значно підвищить ефективність діяльності підприємства відразу у двох напрямках: 

по-перше, вона налагодить інтернет-торгівлю і виведе його на електронний ринок, і, по-друге, оптимізує 

роботу користувачів з інформаційною системою. Таким чином, наприклад, працівник у відпустці з 

відповідними правами доступу зможе виконати певну термінову роботу з базою даних не виходячи зі свого 

будинку. Отже, ми маємо всі підстави вважати, що подібна практика в недалекому майбутньому набуде 

популярності на багатьох підприємствах. 

 

 

УДК 002: 001.8 

Пасічник Л. П. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Будь-яка наукова чи науково-дослідна робота завжди супроводжується інформаційним дослідженням, 

проведення якого є найбільш відповідальним етапом не лише для оптимізації вибору наукового завдання, 

його формулювання і вирішення, але іноді й задля значної фінансової економії.  
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Інформаційний аналіз технічного рівня та тенденцій розвитку досліджуваної області техніки є 

фундаментом усієї подальшої роботи. Він включає дві складові: експрес-аналіз науково-технічної 

інформації (НТІ) та патентний експрес-аналіз. 

При проведенні обох видів експрес-аналізу надзвичайно важливим є правильний вибір 

автоматизованих баз даних (БД). 

Пошук НТІ можна здійснювати за допомогою інформаційно-аналітичних реферативних ресурсів 

наукових публікацій: WebofScience (WOS) компанії ThomsonReuters; Scopus видавництва Elsevier; БД 

Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) Наукової електронної бібліотеки (Elibrary).  

Проведені вченими різних галузей дослідження засвідчують, що недостатньо орієнтуватися лише на 

одну з названих БД. Необхідно паралельно використовувати ще 1–2 додаткових БД для порівняння та 

підтвердження результатів, а також враховувати тематичні пріоритети та потреби, відповідність змісту 

обраних БД цим потребам.  

Найбільш широкого тематичного охоплення при мінімальному наборі БД можна досягти, 

використовуючи крупні політематичні БД. При наявності пріоритетного інтересу до конкретного 

тематичного напрямку пошук можна здійснювати по проблемно-тематичних БД. 

На даний момент інформаційну підтримку різного роду наукових досліджень можна здійснювати 

через: 

- банк даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ); 

- однузнайбільшихусвітіонлайновихмереж Scientific & Technical Information Network (STN) 

International; 

- інформаційну службу та видавництво EBSCO; 

- видавництво та інформаційні ресурси компанії Elsevier (Нідерланди). 

Кожен з цих ресурсів містить десятки БД. Декотрі з них для зручності користувачів тематично 

об’єднані в кластери. Кількість представлених в кластерах БД змінюється з року в рік залежно від 

кон’юнктури ринку. 

Аналіз названих вище інформаційних мереж дає змогу виділити таку основну особливість їх 

формування, як поєднання науково-технічних ресурсів з економічними. Тому при потребі спеціалісти 

можуть здійснювати мультидисциплінарний пошук в декількох БД різного профілю. Таку можливість надає 

режим кросс-файлового пошуку, коли пошук проводиться за одним і тим же запитом в різних 

спеціалізованих чи політематичних БД. 

Для проведення експрес-аналізу можна також використовувати пошукові інструменти Google: 

GoogleScholar (призначений для пошуку в Інтернеті академічних документів та їх цитування) та 

GooglePatents (для пошуку патентів в БД Патентного Відомства США). Перший можна використовувати в 

якості альтернативного WebofScience і Scopus наукометричного інструменту. Хоча побудовані з допомогою 

GoogleScholar публікаційні кластери та структури будуть уступати за точністю аналогічним, побудованим за 

допомогою пошукових систем WebofScience і Scopus, однак безкоштовність та швидкість отримання 

результатів дають переваги GoogleScholar. Другий, хоч і не використовується в якості патентометричного 

інструменту, може бути задіяний в процесі пошуку.  

Однак більш широкі можливості при пошуку патентів надає патентна БД компанії Questel–ORBIT, що 

містить реферати та/чи повні тексти, бібліографічні відомості, коди Міжнародної патентної класифікації, 

повну інформацію про заявки патентних документів понад 90 національних та міжнародних патентних 

відомств. Для максимальної точності та достовірності патентного пошуку необхідно грамотно підібрати 

ключові слова, аби звузити пошук та обмежити «шум». 

Практичний досвід засвідчує, що використання сучасних інформаційних технологій дає можливість 

проводити експрес-аналіз науково-технічної та патентної інформації в досить стислі строки: за 2–3 дні 

одним чи двома інформаційними працівниками. Це дає змогу оперативно приймати управлінські рішення 

щодо перспектив та доцільності науково-дослідних робіт і експертизи наукових проектів.  
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УДК 657.1.011.56 

Пашніна А.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХСИСТЕМ 

ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Автоматизованаінформаційна система обліку (АІСО) — це сукупність програмних елементів або 

комплексів, які включають в себе інформаційну складову та програмне забезпечення, для здійснення 

обробки, систематизації, контролю, аналізу, прийняття рішення на основі поставленої задачі обліку. 

Впровадження у АІСОусіх видів документів (їх шаблонів) з можливістю автоматизованого або 

напівавтоматизованого їх заповнення, набагато полегшує роботу працівників підприємства (облікових 

користувачів). Кінцевою метою обробки облікових даних є отримання результатної облікової інформації. 

При розробці та впровадженні на підприємстві АІСО, у ній повинні бути враховані функції, які є 

основою не просто програмного продукту, а ІС управління підприємством в цілому.А саме: 

1. Інформаційна – забезпечення керівників всіх рівнів управління інформацією для поточного 

планування, контролю і прийняття рішень. 

2. Комунікаційна – формування інформації, яка є засобами внутрішнього комунікаційного зв’язку 

між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня. 

3. Контрольна – оперативний контроль та оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і 

підприємства в цілому, в досягненні мети.  

4. Прогнозна – перспективне планування і координування розвитку підприємства в 

майбутньому [1, с.74]. 

Підгрунттям для впровадження АІСО на підприємствах різних видів діяльності, з точки зору обробки 

облікової інформації є наступне: 

- інформаційні потоки є більш досконалими, що дає змогу прискорити аналіз, підвищити 

надійність та скоротити терміни подання звітності; 

- забезпечується можливість спрямування накопичених знань та досвіду на коригування 

діяльності, завдяки чому можуть розглядатись альтернативі варіанти прийняття рішень; 

- досягається оперативність оцінки рентабельності господарської діяльності в контексті 

функціонування інформаційної системи; 

- забезпечується оперативна передача інформації згідно зі встановленим графіком 

документообігу; 

- встановлюється прямий зв’язок повноважень з відповідальністю; 

- доручення виходить з єдиного координуючого джерела і тому не дублюються [2,с.128]. 

АІСО у світовій практиці мають назву ERP-систем, тобто систем, які розроблені для управління 

підприємством в цілому, включають в себе облік усіх процесів та ланок підприємства. ERP-системи 

потребують достатньо довготривалого налаштування для того, щоб розпочати роботу. Також особливістю є 

те, що введення в експлуатацію має на увазі ретельне планування в рамках довготривалого проекту за участі 

або спеціалістів-консультантів або фірми-постачальника ПЗ. У зв’язку з цим,варто виділити переваги та 

недоліки впровадження такого типу систем (табл.1.) 
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Таблиця 1 

Переваги та недоліки впровадження АІСО [3] 

Переваги Недоліки 

Зростання ефективності роботи підприємства в 

цілому 

Слабка підтримку системи зі сторони керівників, що 

робить складною реалізацію 

Використання єдиної інтегрованої програми замість 

кількох різнобічних 
Впровадження є досить коштовним 

Розмежування доступу до конфіденційної інформації 
Невчасно внесені облікові дані знижують 

ефективність АІС 

Зниження виробничого браку та витрат Проблема співіснування з попередніми системами 

Покращення якості готової продукції 

Якщо певні відділи відмовляються надавати 

конфіденційну інформацію, то це призводить до 

зниження ефективності системи 

Покращення логістичних показників (зменшення 

транспортно-заготівельних витрат, часу на 

перевезення і т.д.) 

Тривале проектування систем і планова 

довготривала експлуатація з мінімальними змінами 

Зниження собівартості продукції за рахунок 

безпомилкового виконання усіх операцій та 

зменшення загальних витрат 

Використання багаторівневої технології 

проектування, кожна стадія якої виконується 

спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації; 

При впровадженні АІСО, потрібно враховувати основні моменти: 

- використання клієнт-серверної технології; 

-  технологічно обладнані місця бухгалтерів з можливістю опрацювання облікової інформації за 

допомогою розвинених комунікацій; 

-  можливість маніпулювання даними при роботі з обліковою інформацією в ІС; 

-  діалоговий режим спілкування користувача з ІС, з можливістю керування усіма технологічними 

процесами підприємства; 

Важливим етапом автоматизації обліку є використання інформаційних потоків, які є основою 

сучасної постіндустріальної економіки. Інформаційні потоки перетворюються у різного роду облікові дані, 

які на запит користувача перетворюються у фінансово-економічні показники діяльності, показники 

ефективності і т.д. Дані показники дають ширший спектр варіантів прийняття рішень, а, отже, і покращення 

стану підприємства у майбутньому.  
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Попчук О. В. 

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та збільшення обсягу інформації помітно 

зростає суспільна потреба у фахівцях документно-інформаційної сфери, що ставить перед системою вищої 

освіти завдання якісної професійної підготовки документознавців. 

Від професійної діяльності документознавців значною мірою залежить ефективність інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади, установ, організацій різного рівня й форми 

власності. Адже від якості, достовірності, аналізу та накопичення інформації, оперативності її одержання 

залежать рішення, які приймаються на різних рівнях управління. Належний рівень документування 

управлінської інформації можуть забезпечити саме документознавці.  

В сучасному управлінні інформаційно-аналітичне забезпечення є важливою функцією, яка полягає у 

створенні оптимальних умов задля задоволення інформаційних потреб на основі формування та 
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використання інформаційних ресурсів. Цей феномен (як стверджують Н. Чечетова і Н. Лелюк) є 

взаємозалежною та відповідним чином сформованою сукупністю організаційних, організаційно-правових, 

інформаційних, методичних, програмно-технологічних компонентів, що забезпечує необхідну якість 

прийнятих управлінських рішень за рахунок раціонального використання інформаційних ресурсів та 

інформаційних технологій [3]. 

Відповідно інформаційно-аналітичне забезпечення охоплює два взаємопов’язані елементи: 

інформаційний (діяльність спеціально підготовлених фахівців, зайнятих пошуком відбором, обробкою, 

накопиченням, узагальненням і збереженням інформаційних одиниць) та аналітичний (виробництво 

спеціально підготовленими фахівцями на підставі наявних інформаційних одиниць і складних розумових 

процесів нового знання щодо явища або події, що вивчається).  

Інформаційно-аналітичну роботу в органах державного управління, установах та організаціях 

здійснюють спеціальні структурні підрозділи або окремі спеціалісти, які зобов’язані професійно 

формулювати завдання й організовувати аналітичні дослідження, добирати та координувати діяльність 

експертів, реалізовувати експертні процедури та технології, узагальнювати матеріали, представляти 

результати особам, що приймають рішення [1, с. 94]. 

За нашими переконаннями, означеній вимозі відповідають висококваліфіковані ініціативні, творчі, 

активні, високоосвічені документознавці, здатні до оволодіння та впровадження новітніх технологій, що 

передбачає сформованість високого рівня професійної культури.  

Проведені дослідження (В. Безбородий, Г. Золотова, Т. Іванова, О. Матвієнко, І. Михайличенко, 

Г. Михалін, С. Сливка, Я. Черньонков, Т. Щеголєва та ін.) уможливлюють розуміння професійної культури у 

широкому сенсі, як багатогранне й багатоаспектне явище, відображене у результатах професійної 

діяльності, що визначає рівень професійного становлення фахівця. Зміст, напрями та результати формування 

цього феномена залежать від рівня сформованості загальної культури, яка завжди буде позначатися на 

якості та результативності такої діяльності. У цьому співвідношенні загальна культура є тим базовим 

утворенням, що визначає основний зміст професійної культури та культурні засади діяльності в межах 

виконання професійних обов’язків. Водночас зміст професійної культури залежить від особливостей 

професійної діяльності. 

Відповідно професійна культура документознавця є інтегрованим результатом особистісного 

розвитку щодо сформованості загальної ерудиції, розумових і творчих потенціалів, ціннісного осягнення й 

практичного оволодіння професією, що уможливлює усвідомлене, цілеспрямоване та відповідне вимогам 

професії виконання інформаційно-технологічної, документно-комунікаційної, інформаційно-аналітичної, 

інформаційно-управлінської діяльності, забезпечення процесів документування, а також спрямованості на 

особистісне самовдосконалення з метою забезпечення професійного зростання [2]. 

Як свідчать результати проведеного дослідження, високий рівень професійної культури 

документознавця визначається у максимальній сформованості її компонентів (когнітивний, ціннісно-

регулятивний, професійно-дієвий) та високому ступені розвиненості показників за кожним критерієм. Він 

характеризується наявністю широкого професійного тезаурусу та достатніх інтелектуальних можливостей 

для успішного розв’язання професійних завдань, чіткістю та аксіологічною довершеністю професійних 

ідеалів, мотивів, цілей, високою моральністю, сформованістю професійних умінь та здібностей, достатніх 

для успішного, результативного і творчого виконання професійної діяльності та подальшого професійного 

розвитку. 

Викладене уможливлює висновок, що професійна культура є необхідним чинником ефективності 

інформаційно-аналітичного забезпечення, а її формування належить до числа важливих завдань професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах. 

Список використаних джерел 

1. Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-

економічного розвитку регіонів : монографія / А.О. Дєгтяр, О.Ю. Амосов, В.М. Мартиненко та 

ін. – Х., 2006. – 300 с. 

2. Попчук О.В. Професійна культура документознавця: сутність феномена / О.В. Попчук // 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – № 1. – С. 128–134. 

3. Чечетова Н.Ф. Сутність та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення 

муніципального управління / Н.Ф. Чечетова, Н.Є. Лелюк // Комунальне господарство міст : 

наук.-тех. збірник. – Вип. 100. – Харків, 2011. – С. 162–167.  

 



121 

 
 

УДК 005:303.725.37 

Сілкова Г.В. 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інформаційно-аналітичне забезпечення є необхідною складовою прийняття раціонального 

управлінського рішення, відповідного проблемній ситуації та обраного з декількох можливих 

альтернативних варіантів управлінських дій. Прийняття управлінського рішення передбачає дослідження 

причин розладнання системи управління, визначення її стану та можливих тенденцій розвитку проблемної 

ситуації. Кожен з етапів управлінського циклу потребує відповідного інформаційно-аналітичного 

супроводу. 

Отже, інформаційно-аналітична діяльність, як умова прийняття оптимальних управлінських рішень, 

переплітається з управлінською діяльністю, проте виокремилася з неї своїми завданнями та функціями. 

Спільна генеза та тривалий період нероздільного розвитку не відокремили ці види діяльності, а, навпаки, 

спричинили появу у сфері забезпечення управління документів, що сполучають як елементи ділових, так й 

інформаційно-аналітичних документів. 

Метою інформаційно-аналітичної діяльності є якісно-змістовне перетворення вихідної інформації для 

оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської 

діяльності має допоміжний характер щодо базової діяльності споживача інформації. Воно грунтується на 

дослідженні інформації про проблемну ситуацію в системі управління. Як бачимо термін „інформаційно-

аналітична діяльність” визначає не тільки мету цієї діяльності, але й методику її здійснення. 

Основними принципами інформаційно-аналітичного забезпечення сфери управління слід вважати:  

– відновлення та аналіз цілісної картини того, що відбувається з розладнанням системи 

базової діяльності споживача інформації; 

– аналіз соціально-економічних процесів слід вести зі врахуванням суспільно-політичної 

ситуації; 

– аналітичне дослідження проблем управління повинно мати прикладне спрямування, 

відповідати досягненню певних завдань і підпорядковуватися виконанню поставлених цілей; 

– будь-які інформаційно-аналітичні дослідження проблем управління повинні мати 

прогнозну складову, тобто визначати тенденції розвитку як самої проблемної ситуації, так й 

можливих тенденцій її змін після реалізації обраного управлінського рішення; 

– здійснення інформаційно-аналітичного дослідження проблеми управління передбачає 

наявність у аналітика знань предметної галузі та володіння методикою аналітичної роботи з 

інформацією. 

Аналітичний супровід управлінської діяльності є, передусім, робота з інформацією. Процес 

інформаційно-аналітичного супроводу прийняття управлінського рішення починається з вивчення 

проблемної ситуації через інформацію про неї. Це етап визначення кола джерел виявлення вихідної 

інформації, кожне з яких аналізується з погляду надійності, об’єктивності, достовірності та можливих 

викривлень інформації. Аналітична оцінка джерел інформації дозволяє одержати повну, достатню, 

об’єктивну та достовірну вихідну інформацію для подальшого аналізу. 

Наступним кроком інформаційно-аналітичної роботи є виокремлення у вихідних джерелах 

необхідних змістових положень, відбір релевантних відомостей за якісними критеріями наукової та 

практичної значущості, новизни, актуальності, пертинентності, повноти та достатності інформації. 

Виявлені відомості опрацьовуються за допомогою аналітичних методик зіставлення, порівняння, 

узагальнення, експертної оцінки, моделювання тощо. Одержана шляхом якісно-змістовного перетворення 

аналітична інформація може бути визначена як логічно опрацьована вихідна інформація з наявністю 

вивідного знання у вигляді висновків, рекомендацій та прогнозів щодо поставленої проблеми. 

Підготовлена аналітична інформація одержує текстове оформлення у вигляді інформаційного 

документа, підготовка якого завершує інформаційно-аналітичний супровід управлінського циклу. 

Документи з аналітичною інформацією є основою обрання управлінського рішення, надаючи для цього 

альтернативні варіанти можливого подолання проблеми. 

Документне оформлення управлінського рішення здійснюється у вигляді організаційно-розпорядчих 

документів або інструктивно-методичних матеріалів, якими завершується сам управлінський цикл. Це 

можна визначити як етап документного оформлення обраного управлінського рішення. 
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Саме у функціональному призначенні інформаційних та службових документів полягає відмінність 

між інформаційно-аналітичним та документаційним забезпеченням управлінської діяльності. 

Таким чином, інформаційно-аналітична діяльність не замінює управління, проте без належного 

інформаційного забезпечення неможливо здійснювати не тільки поточний процес управління, але й 

розв’язання проблем розладнання підлеглої структури.  

 

 

УДК 026.06 

Трачук Л.Ф. 

КОЛЕКЦІЇ ПОВНОТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОРИСТУВАЧІВ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 

Враховуючи зростаючий попит користувачів бібліотек на електронні документи, який можна 

спостерігати останні кілька років, ці інформаційні установи почали створювати колекції електронних 

документів різних видів та типів, які найчастіше називають «електронними бібліотеками». 

Треба відзначити, що розуміння суті електронних бібліотек на практичному, теоретичному та 

законодавчому рівнях відрізняється. В українських законодавчих актах немає визначення цього поняття, 

хоча затверджена «Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної 

бібліотечної системи «Бібліотека–ХХІ», одним із шляхів реалізації якої є переведення в електронну форму 

документів, що зберігаються в архівних, музейних, бібліотечних фондах, і забезпечення доступу до них 

через спеціально створений веб-портал. У науковий обіг планується ввести тільки унікальні документи, які 

мають історичну та культурну цінність для України та світу . 

У бібліотекознавстві та інших суміжних галузях знання існує безліч визначень поняття «електронна 

бібліотека», узагальнивши які можна визначити основні властивості цих колекцій – це впорядкованість, 

структурованість, підпорядкування загальній ідеї, системність, доступність з глобальних або локальних 

мереж. Шляхи придбання електронних документів в ці збірки різні і багато в чому залежать від 

законодавства країни про авторське право. 

На практиці, не маючи законодавчо обґрунтованого і теоретично загальноприйнятого визначення 

електронних бібліотек, не несучи відповідальності за рівень організації та збереження електронних 

документів у них, бібліотеки, спираючись лише на факт кількісного зростання запитів на електронні 

документи, формують їх колекції, виходячи в першу чергу зі своїх технічних можливостей. 

Як показав аналіз сайтів 23 обласних універсальних наукових бібліотек України, на 13 з них (56,5 %) 

зустрічалися колекції різного роду первинних електронних документів. Загальна кількість запропонованих 

користувачам електронних документів невелика, чітко простежується їх краєзнавчий характер – це і твори 

місцевих авторів, і документи про історію, літературу, етнографію, культуру, діячів краю. Інформацію про 

те, які типи, види електронних документів містяться в цих розділах, їх хронологічні, тематичні рамки, 

користувач найчастіше може дізнатися, лише досліджуючи колекцію самостійно.  

Виняток становлять «Електронна бібліотека Донеччини» і «Електронна бібліотека авторів 

Рівненщини», що є окремими проектами на сайтах бібліотек, в яких зібрані структуровані електронні 

краєзнавчі документи, об'єднані інтерфейсом і форматом представлення даних; вказані історія і принципи 

об'єднання цих ресурсів. Донецька ОУНБ, єдина з проаналізованих бібліотек, вказує умови розміщення 

електронних документів у своїй колекції і пропонує авторам текст типової угоди між авторами, їхніми 

спадкоємцями і бібліотекою. 

Деякі бібліотеки, при описі електронних документів в досліджуваних колекціях вказують необхідне 

для зчитування інформації програмне забезпечення, формат представлення даних, обсяг запропонованої 

інформації, а Вінницька ОУНБ пропонує прямо зі свого сайту завантажити програму DjVu, у форматі якої 

створені окремі документи її електронної бібліотеки. Поряд з doc і pdf, це найпопулярніший формат подання 

інформації в досліджуваних бібліотеках. Треба сказати, що з описів електронних документів з їх 

мінімальним набором відомостей (як правило, тільки автор і назва), користувачеві складно зрозуміти про 

який тип, вид документів йдеться – чи це періодичне видання, чи неперіодичне; книга чи стаття; художнє чи 

науково-популярне і т.д., тому бібліотекам варто приділяти більше уваги створенню метаданих. 

Під час дослідження на сайтах були виявлені «електронні бібліотеки», документи в яких були 

представлені лише кількома сторінками тексту, анотаціями або бібліографічними описами. При цьому 

вказувалося, що повний текст документа доступний тільки в локальній мережі бібліотеки. Зрозуміло, що 

така пропаганда своїх фондів не має відношення до електронної бібліотеки в будь-якому її розумінні і 
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робиться це для того, щоб повернути користувача в стіни бібліотеки, але він звертається до електронних 

документів в Інтернеті в першу чергу через легкість їх використання, а похід до бібліотеки, платна 

реєстрація і повторний пошук документа в локальній мережі бібліотеки нівелюють переваги таких Інтернет-

ресурсів. 

Виявлені на сайтах українських ОУНБ колекції електронних документів найчастіше не дозволяють 

з'ясувати ідею, яка передувала їх створенню, призначення, функції і в основному є різноформатним, 

випадковим набором наявних у розпорядженні бібліотеки електронних документів. Однак очевидно, що з 

часом кількість електронних бібліотек перейде в якість, тим більше, що перші позитивні приклади їх 

формування вже є. 

 

 

УДК 519.68: 65.011.56 

Хомич С.В. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 

1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.3 

Одним із проявів бурхливого розвитку інформаційних технологій сьогодення є динамічне поширення 

мобільних пристроїв в нашому повсякденному житті. Планшети та смартфони з постійним підключенням до 

мережі Інтернет не є рідкістю. Це відкриває широкі можливості по використанню цих пристроїв для 

вирішення задач в корпоративному сегменті.  

Лідером на ринку ERP-систем є система програм 1С:Підприємство, що в сегменті малого та 

середнього бізнесу є стандартом де-факто [1]. З виходом технологічної платформи 1С:Підприємство 8.3 для 

користувачів стала доступною можливість розробки мобільних додатків на базі цієї платформи для 

вирішення бізнес-задач. 

Мобільна платформа 1С: Підприємства 8 – це загальна назва технології, що дозволяє створювати 

додатки, що працюють на мобільних пристроях під управлінням операційних систем Android або iOS. 

Мобільний додаток, встановлений на пристрої, являє собою сукупність мобільної платформи та 

інформаційної бази. Інформаційна база на мобільному пристрої містить аналог файлової бази даних (для 

зберігання даних, з якими працює користувач) і мобільний додаток (програмний код , що виконується на 

мобільному пристрої). Детальніше технологічна концепція мобільної платформи показана на рис. 1. 

Мобільний пристрій

Мобільний додаток 1С

КонфігруаціяКонфігруація База данихБаза данихМобільна платформа 1СМобільна платформа 1С

Інформаційна база

Рис. 1. Схема мобільного додатку 1С 

Джерело: розроблено автором на основі [2]. 

Основним призначенням мобільних додатків є організація віддалених робочих місць для прикладних 

рішень, що функціонують на стаціонарних комп'ютерах. З такими додатками стандартними засобами 

платформи організовується постійний обмін даними в режимі off-line. Також мобільний додаток може 

працювати одночасно з декількома бек-офісними додатками (рис. 2). 

Найбільш актуальними задачами, що може вирішувати мобільна платформа є задачі оперативного 

обліку. Наприклад, автоматизація роботи складських працівників, проведення інвентаризації, робота 

кур’єрських служб. Крім того, мобільні додатки можуть бути цікавими з точки зору організації системи 

моніторингу ключових фінансових та виробничих показників організації для управлінського складу.  
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Додаток А

Додаток Б

Off-line обмІн даними:
- веб-сервіси;
- файловій обмін;
- електронна пошта;
- ...

Мобільний 
додаток

 
Рис. 2. Обмін даними між мобільним додатком та настільними інформаційними базами 

Джерело: розроблено автором на основі [2]. 

Розробка мобільних додатків ведеться так само, як і розробка «звичайних» додатків, з тією лише 

різницею, що необхідно враховувати обмеження, які накладає мобільна платформа. До таких, зокрема, 

відноситься: 

 немає можливості роботи із запитами, можна використовувати тільки об'єктні вибірки;  

 у динамічних списках можна використовувати лише основну таблицю, довільний запит 

заборонений; 

 відсутність підтримки СКД, звітів і як наслідок необхідність перетворення звітів в інші форми 

виведення інформації; 

 відсутність відладки. 

Список використаних джерел 

1. По данным IDC, всего три компании контролируют 81,5% украинского рынка ERP-систем 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idcukraine.com/ru/about-idc/press-center/53644-

press-release. 

2. Мобильная платформа 1С:Предприятия 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000818.htm 
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Чехомський А. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Тестуванням програмного забезпечення називають процес знаходження недоліків у роботі 

програмного забезпечення та виявлення розбіжностей між поведінкою програми (отриманим результатом) 

та очікуваним результатом. 

Тестуванням програмного забезпечення займаються інженери по контролю якості. 

Перший офіційний звіт про дефект в роботі комп'ютера датований дев'ятого вересня 1947 року.Грейс 

Хорпер, працюючи з релейним комп'ютером помітила збій в його роботі. Розібравши комп'ютер вона 

виявила, що між частинами комп'ютера застрягла комаха, що і було причиною несправності. З того часу 

дефекти в роботі програмного забезпечення називають багами (bug – від анг. «жук»), а дев'яте вересня 

рахується професійним святом інженерів по контролю якості. 

Методологія тестування. Найпопулярнішою методологією тестування є методологія SCRUM. Дана 

методологія передбачає розподілення проекту на ітерації (модулі, блоки), при чому кожен блок 

розробляється,документується та тестується незалежно від інших. При такому підході досягається 

найбільша гнучкість у розробці, тестуванні та документації проекту. 
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Методи тестування. Існує велика кількість методів для тестування програмного забезпечення. Для 

інженера по контролю якості варто розбиратись в кожному. Основна причина цього – не тільки перевірити 

програму на наявність дефектів, а ще й мінімізувати появу нових в майбутньому. 

Методи тестування розділяють на види. Класифікація залежно від розуміння системи. 

Метод чорного ящика – використовується для тестування лише клієнтського інтерфейсу. 

Метод білого ящика – використовується для тестування внутрішніх модулів системи. 

Метод сірого ящика – поєднання білого та чорного ящиків, тобто тестування клієнтського інтерфейсу 

з можливими перевірками коду системи. 

Наступною по розповсюдженістю є класифікація видів тестування залежно від автоматизації 

тестування.  

Ручне тестування – тестування програмного забезпечення за допомогою інженера. Тестується лише 

клієнтський інтерфейс, при чому всі маніпуляції з інтерфейсом проводить людина. 

Автоматизоване тестування – тестування програмного забезпечення для допомогою спеціально 

написаних програм, в яких закладений алгоритм перевірки роботи програми. 

Напівавтоматизоване тестування використовується в тих випадках, коли автоматизована лише 

невелика частина всіх тестів, або коли для виконання, чи перевірки тестів потрібна наявність інженера. 

Можна перевіряти якийсь один компонент з програми, або перевірити відразу декілька компонентів, 

весь додаток в цілому. У зв'язку з цим види тестування поділяють за ступенем ізольованості компонентів. 

Модульним тестуванням – називається перевірка мінімально функціональної автономної одиниці 

програми. Найчастіше це перевірка функцій і процедур всередині коду програми. Таке тестування 

найчастіше автоматизують. 

Компонентне тестування – це тестування одного окремого компонента в програмі. Іноді компонентне 

і модульне тестування об'єднують в один вид. Компонентне тестування має на увазі перевірку якийсь 

логічно узагальненої частини функціоналу системи. 

Інтеграційне тестування – це перевірка взаємодії між різними компонентами системи. Виконуючи 

таку перевірку перевіряється не власне компоненти, а функціональні зв'язки між ними. 

Системне тестування – це тестування повністю зібраної системи в тому вигляді, в якому вона буде 

поставлятися замовнику. Тестування проводиться в умовах наближених до реальних. У рамках цього 

тестування проводяться як функціональні, так і нефункціональні тести всієї системи. Так само перевіряється 

продуктивність і надійність системи. 

Список використаних джерел 
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УДК 025.5:7.072.2 

Шатрова М. Б. 

ПОВНОТЕКСТОВІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ФОНДИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

БІБЛІОТЕК 

Оцифрування історико-культурної спадщини, що сконцентрована у фондах наукових бібліотек 

України має на меті: надання можливості вільного доступу до повних текстів унікальних документів; 

забезпечення оригінальних видань, які мають історичну та мистецьку цінність, від руйнування або 

викрадення, щляхом створення цифрових копій; інтеграція цифрових інформаційних ресурсів до єдиного 

науково-інформаційного простору країни та світу. 

Електронні колекції стародруків і рукописів принципово відрізняються від традиційних бібліотек 

тим, що містять не текстову інформацію, а безпосереднє зображення сторінок. Це пов’язане з тим, що для 

фахівців цінним є не тільки зміст документа, а також шрифт, фактура паперу, елементи оформлення 

видання. Тому технологія створення електронної колекції стародруків, окрім традиційного бібліографічного 

опису, перш за все передбачає електронну копію видання. 

Сьогодні в НБУВ (станом на 18 лютого 2014 року) формуються тематичні електронні колекції, що 

включають такі складові: Історія (історичний Київ), Держава і право (право України, постанови уряду), 

Наука (історія науки), Культура (бібліотекознавство, етнографія, психологія, релігія), Мова і література, 

Мистецтво (музика, живопис). НБУВ вже представила окремі електронні повнотекстові колекції в межах 
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інформаційного ресурсу «Історико-культурні фонди НБУВ»: «Кириличні стародруки» (20 назв), «Українські 

стародруки» (20 назв), «Прижиттєві видання» (10 назв), «Історичний Київ» (20 назв).  

Цікавим для бібліотекарів є розділ «Культура» з підрозділом «Бібліотекознавство» (15 назв), в якому 

представлено видання М. Комарова, Є. Пеленського, Ф. Максименка, Д. Балики, В. Ігнатієнка, «Труди 

Українського наукового інституту книгознавства», які є бібліографічною рідкістю.  

У колекції кириличного книгодрукування в електронному вигляді зберігаються копіїзначущих для 

української духовності та культури видань — львівського «Апостола» (1574 р.) та «Острозька Біблія» 

(1581 р.) Івана Федорова.  

У розділі «Культура», підрозділі «Релігія» містяться електронні копії почаївських стародруків ІІ 

половини XVIII століття, рукопис «Слова монаха Дамаскіна: 1585—1595». Колекція почаївських 

стародруків НБУВ є найбільшою в світі та частково представлена в електронній колекції відділу стародруків 

та рідкісних видань поруч із електронною колекцією інкунабулів (видань XV століття).  

Інститут рукопису НБУВ в електронних колекціях історико-культурного фонду представив 

повнотекстовими колекціями: «Золота колекція Євразії: рукописи» (6 назв), «Сербські рукописи із фондів 

Інституту рукопису» (17 назв), В.Л. Модзалевський «Малоросійський родословник» (5 випусків).  

На увагу заслуговує одна з найдавніших пам’яток кириличної писемності слов’янських народів і 

водночас один з найдавніших щедро ілюстрованих білоруських рукописів в складі «Золотої колекції 

Євразії» — «Оршанське Євангеліє» другої половини ХІІІ століття.  

Відділ образотворчих мистецтв на сайті бібліотеки представив електронну колекцію «Радянський 

лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—1958)» та «Архітектура 

України на поштовій листівці», де репрезентовані кращі зразки різних видів українського образотворчого 

мистецтва ХV — XIX ст. в 13 серіях циклу «Українське мистецтво» (видавництва «Друкар» та «Галицька 

накладня», 1918—1919 рр.). 

Національна парламентська бібліотека України з 2011 року представляє свої історико-культурні 

фонди в електронній бібліотеці «Культура України». Остання (станом на 18 лютого 2014 року) налічує 2892 

електронні версії видань, що представлені у розділах «Культурологія», «Мистецтво», «Етнографія», 

«Заклади культури».  

У розділі «Культурологія», підрозділі «Друкарство» представлені книги з історії друкованої книги, 

видавничої справи та книгознавства. Окрема увага приділяється радянській пресі, особливостям її створення 

та поширення. Особливу цінність колекції складають дослідження з історії українських стародруків. Кожен 

електронний ресурс має бібліографічний опис, анотацію та електронну версію представленої книжкової 

пам’ятки.  

Досить корисним для дослідників теорії книгознавства та історії книги є представлення в електронній 

версії часопису Українського наукового інституту книгознавства «Бібліологічні вісті», окремих праць 

дослідників інституту: Левка Биківського, Данила Щербаківського, Івана Огієнка, Сергія Маслова, Степана 

Сірополка та ін. 

Простежується поступова тенденція приєднання до цього проекту інших провідних наукових 

бібліотек України. Серед них: Харківська державна наукова бібліотека імені В. Короленка, НБ 

національного університету «Києво-Могилянська академія», НБ імені М. Максимовича Національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

УДК 028:004.7 

Ясьмо В. Д. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

В умовах формування інформаційного суспільства (суспільства знань) важливим напрямом 

реформування вищої освіти є запровадження дистанційного навчання, що передбачає активне спілкування 

між викладачем і студентом за допомогою новітніх інформаційних технологій і надає можливостей свободи 

вибору місця, часу, ресурсів та темпів навчання. Основою організації дистанційного навчання студентів має 

бути сучасне технічне, навчально-методичне і інформаційне забезпечення навчального процесу. Це 

використання:  

  комп’ютерних засобів та активних методів навчання (комп’ютерний клас, модемний зв'язок, 

мультимедійна, аудіовізуальна, видавнича, розмножувальна, організаційна техніка, технічне 

оснащення аудиторії (проектор, екран, відеомагнітофон і т. д.); 
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 Інтернет-технологій в поєднанні з навчальними програмами і кейс-технологіями, електронних і 

мультимедійних навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, комп’ютерних 

навчальних програм, відеофільмів, аудіо – і відео-лекцій і т. д.); 

  інформаційних ресурсів інформаційних установ – бібліотек, архівів, інформаційних центрів, музеїв 

(документальних фондів, електронних документів, баз даних, електронних бібліотек, веб-сайтів 

тощо). 

Особлива роль у дистанційному навчанні відводиться інформаційним ресурсам, які подаються 

студентам інформаційними установами на відстані незалежно від їх місцезнаходження. Доступ до 

інформаційних ресурсів здійснюється за допомогою різних інтернет-послуг (електронний інформаційний 

пошук, веб-довідка, міжбібліотечний абонемент, електронна доставка документів та ін.). 

Електронні технології посилюють освітню функцію інформаційних установ, забезпечуючи 

підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб студентів у документованих 

знаннях. Її зміст виявляється в практичній діяльності з розвитку навичок самоосвіти та самостійної роботи 

студентів – користувачів інформаційними ресурсами, у сприянні формування навичок роботи з 

електронними інформаційними ресурсами у мережі Інтернет, інформаційного пошуку та використання 

електронних документів, у наданні інформаційних консультацій і проведенні інформаційного навчання 

студентів. 

Вивчення нами використання електронних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет студентами 

РДГУ спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» показало, що 90% респондентів 

звертаються до них при пошуку необхідної інформації з метою навчання і 46% – проведення наукової 

роботи. Найчастіше вони користуються інформаційними ресурсами Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського – 94%, Національної парламентської бібліотеки України – 68,3%, Рівненської 

публічної обласної бібліотеки – 52,6%. Для пошуку профільної інформації студенти переважно 

використовують веб-сайти бібліотек – 100%, електронні каталоги – 80%, електронні БД – 46%, електронні 

фонди – 32%. Доступ до електронних інформаційних ресурсів 78% студентів здійснюють за допомогою 

особистих комп’ютерів, а 48% – також комп’ютерів, однак у бібліотеці. Майже 30% студентів користуються 

мобільним Інтернетом. Сьогодні студенти потребують введення у практику діяльності інформаційних 

установ активних інформаційних сервісів щодо доступу до інформаційних ресурсів – це електронних 

бібліотек, замовлення та отримання документів через Інтернет, надання довідкової інформації в 

дистанційному режимі, отримання вичерпних консультацій в інтерактивному режимі та ін. 

Отже, стрімкий прогрес у галузі технологій передачі даних через комп’ютерні мережі зумовлює 

розвиток дистанційного навчання, інформаційною підтримкою якого стає дистанційна форма 

інформаційного обслуговування студентів шляхом формування доступу до інформаційних ресурсів та 

використання засобів телекомунікаційного зв’язку. 
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