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JEL A23; M12; O32 

METHODICAL PROVISIONS OF CHOOSING THE LEADERSHIP STYLE FOR 

INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT 

Jamal Y. 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics /  

Management and Business Department, Marocco 

 

 

Abstract — This paper describes the 

methodical provisions of choosing the 

leadership style for innovation activity 

management, which include determinants of 

leadership style and principles of choosing the 

leadership style for innovation activity 

management. 

Key Terms — leadership, leadership style, 

innovation, innovation activity management.  

Managing innovations is very challenging in 

contemporary business conditions. First of all, 

that is because innovation processes are barely 

predictable as are mostly related to new product, 

technology, method etc., introduced in new 

conditions. This means innovation managers 

each time face new, original tasks, where 

previous experience can be not really helpful. 

Another point is that innovations is creative 

process, and, opposite to routines, people 

involved to innovations cannot guarantee its high 

performance even being instructed well and 

technically backed for doing their job. So these 

specific features of innovation processes require 

specific approaches to manage it.  

Another specific feature of innovations is that 

it’s key success factor is people. So the more 

effective human resource management for 

innovation activity is, the more motivated, 

creative, inspired, and, finally, the more 

productive innovators are. That means the 

necessity to shift from management to leadership. 

In turn, the way leaders deal with their 

subordinates is defined by the leadership style he 

or she uses. So it is important to make correct 

choice of the leadership style for innovation 

activity management.  

But teams involved to innovation activity are 

usually cross-functional and even cross-cultural, 

consisting of employees with different culture 

imperatives, values, temper, etc. So not only 

different teams, but even different people within 

the same team require different leadership 

styles [4]. Moreover, analysis of fundamental 

works on leadership styles ([1; 2; 6; 7] etc) 

detects there is still no single approach to classify 

the leadership styles and to develop clear 

recommendations to choose the particular style in 

different managerial situations. 

Aforementioned makes choice of correct 

leadership style for innovation activity 

management a difficult task. So in this paper 

we’ll describe the respective methodical 

provisions. 

The purpose of this research is to describe the 

methodical provisions of choosing the leadership 

style for innovation activity management by 

integrating determinants of leadership style and 

principles of choosing the leadership style for 

innovation activity management. 
Methodical provisions of choosing the 

leadership style for innovation activity 
management integrate determinants of leadership 
style and principles of choosing the leadership 
style for innovation activity management, 
developed in papers [3; 4; 5]. Integrating 
aforementioned components, we’ve received 
such a result (fig. 1). So the driving force for 
choosing the leadership style for innovation 
activity management are respective principles. 
Following these principles, explained in work 
[4], and basing on contingency factors, the values 
(grades) for leadership style determinants are to 
be defined and so leadership style to be formed.  

Contingency factors consist of 2 groups: 

 external; 

 internal. 

External contingency factors include 

volatility, uncertainty, complexity and ambiguity 

(VUCA) of external environment (including 

macro- and microenvironment). We disclose the 

way to evaluate this factors in work [5]. 
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Fig. 1. Methodical provisions of choosing the leadership style for innovation activity 

management 
 

Internal factors, in turn, include: 

 the level of strategy innovativeness of a 

company; 

 stage of innovation process, the required 

level of innovativeness and creativity. 

To conclude, it is necessary to say that 

suggested methodical provisions of choosing the 

leadership style for innovation activity 

management includes determinants of leadership 

style and principles of choosing the leadership 

style for innovation activity management, and is 

additionally based on external and internal 

contingency factors. Further researches must 

disclose how exactly contingency factors impact 

on choice of the leadership style for innovation 

activity management. 
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Principles to choose the leadership style for 

innovation activity management: 

1. Optimal level of innovativeness. 

2. Contingency approach to choosing the 

leadership style for innovation activity 

management. 

3. Context orientation. 

4. VUCA environment requires more 

innovations. 

5. Focus on team, not on organization. 

6. Environment has different effect on leadership 

style depending on the company’s goals. 

7. Leader should keep the balance between the 

discipline and agility, between processes and 

people. 

8. Personal approach to subordinates. 

9. Leader must develop innovative culture. 

10. Filtered and unfiltered leaders have 

significantly different characteristics and can 

produce different leadership styles. 

11. Innovation activity management is applicable 

not for R&D only. 

Leadership style determinants: 

1. Delegation of authority and responsibility.  

2. Decision making style.  

3. Way of formulating the tasks.  

4. Operational independence of employees.  

5. Leader's consultation, support.  

6. Confidence and trust in subordinates.  

7. Rigidity or flexibility in internal procedures.  

8. Work climate.  

9. Communications distance, approachability of a 

leader.  

10. Innovations acceptance.  

11. The way how plans are communicated.  

12. Motivational approach.  

13. Way of subordinates' assessment and criticism.  

14. Orientation on task or people.  

15. Stimulation of intra-team competition or 

teamwork. 

Contingency factors 

External Internal 
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JEL 330.342 

MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE ECONOMIC 

SYSTEM DEVELOPMENT 

Kanova O. A., S. Kuznets Kharkiv National University of Economics 

Kharkiv, Ukraine 

  

Abstract — This paper describes main 

modern approaches to the evaluation of the 

development of the economic system of 

regions. Three most commonly used in 

Ukraine approaches are considered, as well as 

their advantages and disadvantages. 

Examples of the given approaches are studied. 

Key Terms — comprehensive indicator, 

development, economic system, evaluation. 

In modern conditions, the formation of 
practically acceptable and effective methods and 
tools for the study of socio-economic 
development of the territories, which allow to 
give an unambiguous assessment of their status, 
is of high value from both research and 
management positions. 

The concept of the economic system 
development is multidimensional and 
multicriteria. Existing methods and approaches 
can be summarized in three groups: 1) methods 
in which a qualitative and quantitative 
assessment is carried out on a set of certain 
parameters; a generalized comprehensive 
indicator is constructed; 2) methods in which 
expert evaluations are used; 3) models of cause 
and effect relationships [3]. 

The first group of methods is to calculate a 
comprehensive indicator of the socio-economic 
development of the region. The essence of such 
methodological approaches lies in the formation 
of a system of baseline indicators characterizing 
the socio-economic development of the 
economic system of the state, which, then, are 
reduced to a single integrated indicator. The 
reason for criticizing such methods is usually 
subjectivity in the selection of indicators, the 
need to weigh each of the indicators in order to 
calculate a single index based on them. Such 
methodological approaches to the study of the 
development of the economic system of the state 
are quite common in Ukraine. 

For example, the legislation of Ukraine 
proposes a methodology for assessing the socio-
economic development of regions [2], which is 

used to monitor and evaluate the effectiveness of 
the implementation of state regional policy in 
order to monitor its implementation, identify 
problems of development of regions and reasons 
for their emergence, and improve the 
effectiveness of administrative decisions. This 
approach is based on the calculations of the rating 
of regions in a particular direction and in all 
directions by comparing the deviation of the 
values of indicators for each specific region from 
their best values for the regions for the respective 
period. According to the results of the obtained 
estimates, the corresponding ranking of regions is 
carried out. In general, 27 indicators are used to 
calculate the rating score for the quarterly 
assessment, which are grouped in 6 directions: 
1) economic efficiency; 2) investment 
development and foreign economic cooperation; 
3) financial self-sufficiency; 4) labor market 
efficiency; 5) infrastructure development; and 
6) renewable energy and energy efficiency [2]. In 
order to provide the annual assessment, the list of 
indicators is expanded to 64 indicators 
characterizing 11 directions: 1) economic and 
social cohesion; 2) economic efficiency; 
3) investment and innovation development and 
foreign economic cooperation; 4) financial self-
sufficiency; 5) development of small and 
medium-sized enterprises; 6) labor market 
efficiency; 7) infrastructure development; 
8) renewable energy and energy efficiency; 
9) education services availability and quality; 
10) health services availability and quality; and 
11) sustainable environmental management and 
environmental quality [2]. 

Another example of a comprehensive 
assessment is the approach used by the Research 
Center for Industrial Development Problems of 
the NAS of Ukraine to monitor the socio-
economic development of Ukrainian regions. A 
methodological approach to the calculation of the 
rating scores [1] is used to analyze the current 
situation in the regions to make management 
decisions and take measures to improve the 
situation and address existing issues. The rating 
is based on 50 key indicators in the following 
directions: 1) economic development (industry, 
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agriculture, and construction); 2) foreign 
economic activity (export of goods, export of 
services; 3) investment activity (capital 
investment, foreign investment); 4) finance (local 
budget revenues, corporate finance); 5) the 
consumer market; 6) utilities; 7) effective 
demand of the population (wages, payments 
utilities); 8) the labor market; and 9) the 
population [2]. According to the results of the 
calculations, the integral rating score is defined 
as the arithmetic mean of the sum of the rating 
scores of a particular region in all directions of 
activity . 

The second group of methods is to determine 
the level of socio-economic development of the 
region using expert evaluation. Such 
methodological approaches aim at eliminating 
the shortcomings of the first group, namely an 
attempt to address the situation in dynamics. 
Typically, such approaches form the system of 
qualitative indicators, which are expertly 
appraised, sometimes accompanied by a selected 
list of quantitative (objective) indicators. The 
results are reduced to a point score. The 
disadvantages of such approaches are typical – 
the imposition of high expert qualification 
requirements and the complexity of the 
evaluation procedures. 

An example of such approach is the method of 
ranking regions by level of development through 
expert evaluation [3]. First, starting positions of 
each region are determined on the basis of 
statistical indicators in three directions: social 
sphere, economic development, and social and 
economic infrastructure. Then, experts monitor 
important events in regions and assess their 
potential impact on regional development. The 
final rating determines the movement of regions 
in the ranking. 

The third group of methods is the construction 
of cause and effect models. When constructing 
cause and effect models, a system of equations is 
formed, which should characterize the impact of 
individual indicators on the level of development 
of regions. The disadvantage of such approaches 
is the limited list of indicators of analysis, so it is 
impossible to talk about the complexity of 
assessing the socio-economic development of 
regions. In addition, the evaluation procedures 
are quite complex, as is the interpretation of its 
results. 

An example of such methods is the 

construction of a model, which assumes that the 

level of development of a region is determined by 

a limited list of factors, among which human 

capital plays the largest role [3]. Within this 

approach, a system of regression equations is 

built. The results determine the impact of each 

factor on the development of regions and model 

possible changes. 

Despite the wide range of existing methods, a 

conventional theoretical and methodological 

approach to the analysis and assessment of the 

socio-economic development of regions has not 

been developed. The most common methods of 

determining the level of regional development is 

the calculation of the integral index, which is due 

to the relative simplicity of this method and the 

availability of source information. 
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Abstract — This paper is devoted to disclosure 

of causes of corruption in Ukraine and its 

effects on business. The key causes of 

corruption are: poverty, Soviet heritage, 

Ukrainian mentality, convenience of 

corruption, sabotage of anticorruption 

reforms by officials. Key corruption outcomes 

are decrease in amounts and efficiency of 

public and private investments, decreasing 

the quality of governance, decreasing the 

productivity of business and sophistication of 

managerial technologies, decrease in 

customer demand, and numerous social 

effects. 

Key Terms — Corruption, Causes of 

Corruption, Corruption effects on Business.  

 

It is not a secret that corruption is considered 

one of the biggest problem of Ukraine’s 

development. The Global Competitiveness 

Report 2017–2018 [7] states corruption has the 

second position out of the most problematic 

factors for doing business in Ukraine (the first 

position belongs to inflation). Such a high 

position of corruption among the major problems 

a business faces in Ukraine makes struggling 

corruption an important task for the government. 

In order to do this, it is necessary to understand 

the causes of corruption. 

Also, it is necessary to understand the effects 

of corruption on doing business. This, along with 

understanding the causes of corruption, makes a 

purpose of this paper. 

So it is important to understand the causes of 

corruption. First of all, this is poverty. In 

November 2019, average salary in Ukraine was 

10679 UAH (about $440) [3], which is one of the 

lowest value in Europe.  

The next reason lies in the command 

centralized system of governing the state in 

former Soviet Union, which drew on more than 

one generation of officials accustomed to their 

privileged position in society.  

On the other hand, the deficit forced the 

working class, deprived of preferences, to 

tricking to obtain material benefits. Thus, there 

was a system gradually being formed, in which 

the population was forced to actually support 

corruption in power, to feed officials with bribes. 

Officials, in turn, duplicated the legal conflicts 

and made all administrative processes as difficult 

as possible in order to conceal the abuse of 

power. Such system did not disappear with the 

collapse of the USSR, on the contrary, business 

mixed with politics, creating a surprisingly 

symbiosis [2]. 

Another reason of corruption lays in mentality 

of Ukrainians. Neglecting laws and rules is a 

component of national culture. Moreover, 

traditionally Ukrainians are not politically active, 

driven by the proverb “My house is aside”.  

People in Ukraine are not really trying to fight 

corruption. More than 72% of Ukranians are 

involved into corruption [2] because they 

consider it convenient. Officials, who earn on 

corruption, also consider it convenient and try to 

block anticorruption reforms. 

Negative consequences of corruption are as 

follows [5]: 

destroying  trust in society; 

undermining set of values; 

promotion of oligarchization and illegal  

wealth accumulation at the expense of average 

citizens; 

decreasing amounts and efficiency of public 

investments; 

decreasing amounts and efficiency of 

government expenditure;  

slowing down private investments;  

decreasing the quality of governance; 

decreasing the productivity of business and 

national economy in general;   
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decreasing citizens’ welfare (quality of 

education and healthcare, poverty, resource 

allocation), their purchasing power and, as a 

result, demand. 

According to research of Centre for Economic 

Strategy [5], if the level of corruption in Ukraine 

decreased to the corresponding level of 

corruption in Poland, then GDP per capita over 

the last 10 years would be higher by up to 2824 

dollars per capita. That means almost doubling 

the GDP in Ukraine, increasing productivity for 

business, demand on consumer market etc. First, 

of all, such effect can be expected because 

increase in efficiency of public investments. The 

same amounts of investments, being not stolen, 

can lead to better improvements of infrastructure, 

business support, development in social capital, 

so business productivity will be increased. 

The same kind of effect could be obtained by 

increase in efficiency of public expenses. It is 

estimated Ukrainian losses on governmental 

purchases are about $2 billion annually [4]. 

In the same time, decreasing corruption can 

lead to increase in budget revenues. In Ukraine, 

2/3 of enterprises avoid paying taxes [5]. Losses 

from customs only are about $5 billion [1]. 

Actually, corruption in customs is one of the 

most dangerous for /Ukrainian business. Unfair 

importers minimize taxes they pay while 

importing goods to Ukraine, which leads to 

decrease of total costs for such goods. As a result, 

imported goods become more competitive than 

those produces locally. So, the competitiveness 

of Ukrainian business suffers strongly. 

The next important way of corruption impact 

is private investments. Corrupted countries  have 

lower inflow of  private investments because of 

higher risks and higher capital value [5]. 

Also, quality of governance suffers from 

corruption. As a result, decisions are made in 

favor of corrupted businessmen by restricting 

others, making borders for fair competition. 

Finally, the quality of companies’ 

management in Ukraine suffers from corruption, 

as instead of using progressive managerial 

technologies, companies try to abuse corruption 

to generate their profits. 

So the main causes of corruption in Ukraine 

are: poverty of population, Soviet heritage, 

Ukrainian mentality, convenience of corruption, 

sabotage of anticorruption reforms by officials. 

As a result, Ukrainian economy lost up to almost 

half of its GDP.  
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Abstract — Organizational culture is not only 

an important part of the strategic competitive 

advantage of an enterprise, but also an 

important content of change management. 

Therefore, it is of great significance to study 

the construction and regularity of 

organizational culture in the context of 

change. This paper puts forward the four-

level stucture of culture: idea culture; 

emotional culture, institutional culture, and 

material culture from the logical perspective 

of organizational member recognition of 

organizational culture. This paper analyzes 

internal and external factors affecting the 

formation of organizational culture, and 

considers social culture and industry culture; 

leaders, employees, and Asia Culture, 

enterprise system, organizational structure, 

stories about important events and important 

figures, and organizational cultural 

exchanges have important research value for 

the formation of organizational culture. 

Key Terms — organizational culture, 

organizational culture formation, influencing 

factors. 

With the intensification of global competition 

and the rapid development of the knowledge 

economy, the basic assumptions of 

organizational operations and the external 

environment have undergone fundamental 

changes, and innovation and change have 

become a theme for corporate survival and 

development. As an important intangible 

resource for enterprises Organizational culture 

can bring lasting competitive advantages [1]. 

Many empirical studies at home and abroad have 

also confirmed that companies with a strong 

organizational culture perform better than other 

companies [2-5]. 

    The American scholar Edgar H. Schein sees 

organizational culture as a model of basic 

assumptions. He pointed out: Culture is learned 

by a specific organization in the process of 

internal integration and external adaptation, and 

it is an organization Invented and developed 

basic types of assumptions, and these basic types 

of assumptions can play a better role and can be 

accepted and learned by new members. 

I. Structural levels of organizational culture 

    According to Schein: Culture is mainly 

composed of the following three levels: one is the 

physical layer, the observable organizational 

process and the organizational structure; the other 

is the values, which mainly include guiding 

philosophy, strategy, quality awareness, goals, 

etc. The third is the basic subconscious 

hypothesis, some of the subconscious feelings, 

thoughts, beliefs, perceptions, etc. 

    At present, there are three ways to divide the 

organizational culture structure: (1) two-level 

division: dividing the organizational culture into 

two parts: explicit culture and implicit 

culture [6]; (2) three-level division: dividing the 

organizational culture into three levels :material 

culture, behavioral culture, and spiritual 

culture [7], and some scholars believe that the 

three levels include institutional culture but not 

behavioral culture [8]; (3) four-level division: 

dividing organizational culture into material 

cultural layers There are four levels: institutional 

culture layer, spiritual cultural layer and 

comprehensive cultural layer [9]. Some scholars 

believe that organizational culture includes four 

layers: material culture, behavioral culture, 

institutional culture, and spiritual culture. [10]. 

From the perspective of development, By Fan 

Yun the organizational culture is divided into 
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four levels: idea, system, personality, and 

background. At the same time, the organizational 

culture at different levels shows different cultural 

characteristics, and each has its own personality 

representative, that is, the cultural adoption at 

different levels To specific interest groups in the 

organization. 

    This article divides organizational culture into 

four levels from the perspective of the internal 

logic of organizational members' identification of 

organizational culture: idea culture; emotional 

culture, system culture, and material culture. Idea 

culture refers to what kind of ideas an 

organization does and its pursuit of truth, 

goodness, and beauty For example, business 

philosophy, values, organizational philosophy; 

organizational vision, etc .; institutional culture 

refers to how the organization does things, and is 

a system norm and code of conduct that members 

of the organization must abide by; material 

culture refers to materials that meet the survival 

and development needs of organizational 

members Products and the culture they represent, 

including food, clothing, architectural styles, 

tools, etc .; emotional culture is the process of 

culturalizing emotions based on the emotional 

needs of employees, including employees' 

awareness of affection, friendship and love, and 

transmission of love among members , such as 

unity, friendship, harmony, etc. 

II.Factors affecting the formation of 

organizational culture 

(I) External factors 

    The corporate culture is formed under the 

interaction of the external and internal 

environment of the enterprise. Therefore, to 

examine the process that affects the formation 

and development of the corporate culture, it is 

necessary to start from the influencing factors 

from both the internal and external environment. 

The external factors affecting the formation of 

corporate culture mainly include social culture 

and industry culture. 

    Culture is a historical category, different 

countries and nations, and different histories have 

produced different cultures. Corporate culture, as 

an important part of social culture, with the mark 

of social and historical development, and is the 

history of national culture in the production and 

management process of enterprises. 

National culture can explain the attitudes and 

behaviors of employees to a certain extent. The 

American management Peter.Druck believes that 

by creating a strong organizational culture, 

organizations will have a greater impact on 

employees' behavior. 

Corporate culture and industry culture are 

interactions. On the one hand, the formation of 

industry culture depends on the development of 

corporate culture; on the other hand, once the 

industry culture is formed, the corporate culture 

will actively absorb and transform it. In a sense, 

corporate culture is the reconstruction and 

rebuilding of industry norms by enterprises. 

(II) Internal factors 

     Schein (1985) argues that the diversity of 

corporate culture cannot be explained solely by 

environmental factors. We should complicate 

between the personality of leaders, group 

members and the environment to seek the most 

basic explanation of the interactive relationship. 

Leaders. Many studies have shown that corporate 

culture often has a direct relationship with the 

entrepreneurial consciousness, business thinking, 

work style,  management style ,will, courage, 

courage, and character of the basic entrepreneurs 

who are the founders of a company. 

Employees and subcultures. A cultural 

community, as long as it is not a collection of a 

single isomorphism, as long as it has a multipolar 

and multicultural body, or as long as there is a 

cultural individual such as a single person with 

rich cultural creation, it must be It will form the 

basis for the coexistence and coexistence of the 

main culture and subcultures, and corporate 

culture is no exception. Organization members 

are incompetent and may successfully break 

down the mainstream culture of the organization 

and establish a new culture (Schein, 1985). 

    Enterprise system. Enterprise system is a 

prelude to corporate culture. It plays a very 

similar role to formal structure: it makes 

corporate activities predictable, which can reduce 

ambiguity and reduce anxiety ((Schein, 1985); 

Reward and punishment standards enable 

managers to send a strong signal showing their 

interest and commitment to corporate culture 

change. 

Organizational structure. As Gram Baviski once 

pointed out, without the support of an appropriate 
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organizational structure, the idea of a leader to 

develop an effective organizational culture will 

inevitably fail. The important assumptions about 

how to organize a company's apparent internal 

relations with the company and how The theory 

of getting the job done is closely related (Schein, 

1985).  

    Stories about important events and important 

people. Important events or important people-

whether expressed in the form of fables, legends 

or myths-reinforce the assumptions of the 

business and teach them to new members. Of 

course, Shain is also pointed out that preaching in 

this way may have counterproductive results. 

When the onlookers know the truth, they are 

more distrustful and sneer at the leader. 

Organizational cultural exchange enables an 

organization's culture to spread within the 

organization, and the means and content of the 

communication are of great significance to the 

development of organizational culture. Leaders 

and members of the organization must fully 

understand the organizational cultural exchange 

and the existing communication methods And 

content to evaluate whether it is necessary to 

develop organizational culture, and at the same 

time, any organizational culture development 

requires the effective dissemination of 

organizational culture, which obviously depends 

on the exchange of organizational culture. 

Common slang, circulating songs, slogans in 

organizations, Proverbs, and jokes all effectively 

spread organizational culture. 
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Abstract — The different points of view on the 

conflict nature are given. The common causes 

of a conflict are considered. The practical 

measures for increasing the conflict level in 

the organizations are proposed. 

Key Terms — conflict, conflict causes, conflict 

level, cohesion.  

The essence of the conflicts aroused curiosity 

among scientists for a long time. However, the 

nature of this phenomenon was seen differently 

by different scientists. Supporters of the School 

of Human Relations believed that conflict was 

evil and should be avoided. Determining the 

possibility of contradictions between the goals of 

the individual and the organization, between the 

line and function links, between the powers and 

capabilities of officials, etc., they viewed the 

conflict as a sign of inefficient activity of the 

organization and the management system. 

Therefore, in their view, conflicts do not arise if 

the organization has good relations between its 

members. 

Contemporary views on the nature of conflicts 

are that, even with effective governance in 

organizations, some conflicts are not only 

possible but even desirable. Of course, conflict is 

not always positive. In some cases, it may 

interfere with the individual's needs and even the 

goals of the organization. However, in many 

cases, conflict helps to identify a diversity of 

views, provides additional information, and helps 

to identify alternative solutions to problems. This 

makes group decision-making more effective and 

empowers people to meet their own concerns in 

respect and power. This can also lead to more 

effective implementation of plans, strategies and 

projects, as discussing different views on these 

documents will bring them to life. 

Consequently, conflicts can be constructive 

and contribute to the organization's effectiveness 

or destructive and can lead to a decrease in 

personal satisfaction, group collaboration and 

production efficiency. The role of conflict 

depends on how effectively it is managed. In 

order to manage the conflict, one must 

understand the causes of the conflict. Most often, 

executives believe that personal conflicts are the 

main cause of conflict. However, the analysis 

shows that often the fault must be translated into 

other factors that are related to the work process, 

the imperfection of modern production, the 

distribution of the created product, different 

interests. 

According to different scholars [2, 5, 6] the 

conflict is characterized by the following specific 

features: 

1. The opposite of the views of the conflicting 

parties, or the opposite of positions in the mind of 

the individual, and this contrast must be 

expressed explicitly, so to speak, to the "boiling 

point". 

2. The confrontation of the subjects of social 

interaction, characterized by the infliction of 

mutual damage (moral, material, physical, 

psychological, etc.). 

3. Lack of communication between its 

participants when the conflicting parties not only 

do not listen but also hear each other. In the 

absence of communication, the interaction is 

devastating. 

4. Blocking the normal functioning of the 

social system or personality. 

Thus, the necessary and sufficient conditions 

for the occurrence of conflict are the presence of 

subjects of social interaction contrary to motives 

or judgments, as well as the state of confrontation 

between them. 

In order to successfully resolve conflicts that 

arise in an organization, it is necessary, first of 

all, to determine the causes, type, nature, and 

participants of the conflict. Based on the results 
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of such an analysis, it is necessary to select the 

most appropriate list of conflict resolution 

measures. However, it should be noted that 

measures should be taken not only to resolve pre-

existing conflicts, but also during ongoing 

activities to prevent conflicts. 

In the analysis of the conflicts causes in 

different organizations, it was found that the most 

common cause is lack of coherence in the team. 

According to the author, the following measures 

are necessary to increase the level of coherence 

in the team: 

1. The abolition of the rules of the working 

day, according to which employees are 

prohibited from any interpersonal contacts except 

working hours. This will allow colleagues to 

know each other better, show teamwork skills, 

that is, work behavior will be clearer and, as a 

consequence, the approach to a particular 

employee will be understood. 

2. Management should be allowed to develop 

in the team its traditions and norms without 

imposing them against will. Performing common 

rituals will increase team cohesion. The absence 

of coercion to enforce certain rules will increase 

the independence of the team. 

3. Head training. As often during the analysis 

of the conflict level in the team, it was revealed a 

negative attitude of the staff to the manager, as 

well as his negative attitude to his subordinates. 

In essence, the manager should not be out of 

conflict, he should try to warn, and in case of 

failure to warn, to intervene for successful 

management and resolution of such situations. 

For effective resolution of controversial 

issues, managers need to fulfill a number of 

requirements [1, p. 80]: 

to know the essence of the conflict; 

have great patience and tolerance; 

to be positive to both parties, to emotionally 

support the parties of the conflict, which should 

not mean agreeing with anyone; 

to give opponents the opportunity to express 

their feelings freely; 

find out the interests (what the opponents 

offer) and the interests (why they offer it); 

be able to find common ground in their 

interests; 

be able to transform conflict from emotional 

state into rational weighing and analysis of 

proposals. 

One aspect of the manager's rational behavior 

in conflict is effective criticism of subordinates, 

because in dealing with them, managers are often 

confronted with the need to express disagreement 

with certain actions of subordinates, and this 

often leads to different types of conflicts. It 

should be noted that in order to criticize 

subordinate managers, it is necessary to master 

the art of criticism, which requires the acquisition 

of skills in effective criticism based on 

understanding the peculiarities of using different 

forms of criticism. 

4. Creating a working team by influencing the 

personality of the leader. In most cases, such 

teams are staffed with research, product 

production, sales, customer service and most of 

the work that adds value to the product. 

To this end, the following action program is 

proposed: 

1. The overall mission and goals of the 

company should be known to every employee of 

the company. This will provide a sense of 

commitment in the company of employees, 

awareness of common cause, common purpose. 

The company philosophy is as follows: one 

world, one philosophy. Providing employees 

with special training is lead to team cohesion, 

team building. This training will help solve the 

following tasks: 

stimulate awareness of the relationship in 

achieving goals and objectives; 

identify and resolve interpersonal conflicts, 

improve the psychological climate in the team; 

to increase efficiency and discipline. 

As a coach can be: 

first, the manager of the team, but only after 

he has received the appropriate training and 

change his attitude to work; 

second, the manager of another team that is 

effective in its place. In such case, the manager of 

the research team as a trainee should also 

participate in such training. 

2. Implementation of measures to improve the 

social and psychological climate: 

1) Development of organizational culture of 

the enterprise (a system of common values for 

staff values and norms). By using this measure, 
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the following can be achieved: understanding and 

recognizing the goals of the enterprise, 

orientation towards the prospect, coordination of 

mutual interests between the employees of the 

enterprise. 

2) Informing employees (bringing to the 

employees the necessary information about the 

affairs of the enterprise). Tools: production 

documentation, team meetings, work reports. 

The goals are achieved: awareness of the affairs 

of the enterprise, thinking and activities in the 

interests of the enterprise. 

3) Involvement of staff in decision making 

(coordination with employees of certain 

decisions made in the workplace, in the working 

group). Tools: delegation of responsibility, 

voluntary participation in decision-making. 

Objectives are achieved: participation in 

decision-making in the workplace, involvement 

in the affairs of the enterprise. 

4) To reduce the level of conflict within an 

organization, it is first and foremost necessary to 

overcome the barrier of misunderstanding. To do 

this, employees need to develop such skills [3, p. 

339–342]: 

The ability to listen, which requires: 

stop talking because you cannot listen during 

the conversation; 

focus on what the interlocutor says – tracking 

the meaning of words; observation of hands, 

facial expression, eyes; controlling their 

emotions as they interfere with understanding; 

respond, that is, provide feedback; 

pay attention both to the feelings of the 

interlocutor and the content of what he / she said. 

Ability to speak: 

defining the task should be given clear, 

concise, specific instructions instead of vague 

instructions; be confident but not self-confident; 

develop sufficiently detailed instructions to make 

them understandable; ask questions to make sure 

the listener understands the message; involve 

subordinates in the discussion of problems; 

expressing dissatisfaction, objection, 

disapproval must choose the right time and place, 

as well as accept constructive criticism; 

reporting unpleasant news cannot be held 

responsible; it should be done orally; no need to 

postpone and avoid the annoying message; you 

need to start talking in a friendly tone, talk about 

the possible positives, but before you check the 

unpleasant information; it is advisable to create 

conditions for discussion and to choose the most 

convenient time for a person. 

Ability to communicate without words – it is 

necessary to follow gestures, posture, intonation 

in order not to send conflicting signals. 

Using these skills will quickly overcome the 

barriers of misunderstanding that emerged in the 

communication process and maximize mutual 

understanding, constructive engagement and 

empathy in communication. It should be noted 

that empathy is a consideration for other people's 

feelings. The good use of empathy can 

significantly reduce the possibility of 

misunderstanding the message, because when 

one tries to focus on another person's feelings 

during communication, the interlocutors become 

closer and a stronger understanding arises. 

Applying these skills will allow you to achieve 

rational behavior, which in turn will reduce the 

level of conflict in the team. 

4. Implementation of a "code of conduct" in 

conflict to achieve rational behavior in the 

organization 

5. In order to increase the moral 

encouragement of employees, it is necessary to 

take measures in the following areas: 

instilling a sense of belonging to the company 

by: explaining the organizational mission, values, 

strategies and encouraging employees to discuss 

and express their comments on these issues; 

timely and honest communication with 

employees, with an emphasis on personal 

communication, such as through briefing groups; 

adopting ideas and proposals at the expense 

of: systematically seeking and taking into 

account the views of employees on labor issues; 

providing opportunities for employees to express 

their ideas about improving work systems; 

implementing changes to the organization and 

work only after consultation and discussion with 

staff; 

recognition of employees' achievements and 

results; 

career planning that can be handled by an 

employee in the organization, by his / her 

immediate supervisor [4]. The employer is 

obliged to plan career opportunities by: 
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providing conditions for workers to gain 

greater experience; 

introducing more systematic procedures for 

identifying work potential, such as assessment or 

development centers; 

promotion of promotion from the internal 

reserves; 

developing procedures based on the principle 

of equality; 

providing career counseling and professional 

advice. 

Thus, in order to solve the problem of high 

conflict level in the team, it is necessary to 

organize a training, which should increase the 

cohesion of the team and ensure the accepted 

values of the company. 
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Abstract — The paper is devoted on 

investigation the particular qualities of 

managing consumer behaviour for 

organisational buyers. Moreover, this paper 

tries to find underlying aspects of decision-

making process of organisational buyers and 
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behaviour. 
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Along with the consumer market, there is a 

market for purchasing by organizations that 

acquire products for use during the operation of 

these organizations. Organizational buyers are 

commercial structures, governmental institutions 

and non-profit organizations that buy goods and 

services in order to reproduce them and/or 

transfer them to other consumers (paid or free of 

charge, with or without processing). The specific 

behaviour of the buyer-organization is different 

compared to the end user consumer in following 

aspects: 

– demand of organizations is derived from 

the needs of subsequent consumers; 

– number of buyers is usually small, and 

their purchases are large; 

– purchases are made by professionals; 

– objective parameters serve as the 

selection criteria for the purchase (there are 

practically no impulsive purchases, the influence 

of emotions is minimal); 

– organizational purchasing decisions are 

more complex and last longer, accompanied by 

an extensive search for information and greater 

risk; 

– greater the number of people involved in 

making purchasing decisions; 

– purchases imply closer and long-term 

interaction (negotiations) between the buyer and 

the seller; 

– buyer requires closer and long-term after-

purchase contacts with the seller (after-sales 

service, consultations, training); 

– one buyer usually has several suppliers at 

the same time. 

Peculiarities of consumer behaviour can be 

explained by the market type of organizations 

(manufacturers, intermediate retailers, 

government agencies). For enterprises procuring 

industrial goods, market is characterized by the 

presence of small number of large buyers, which 

are rather densely concentrated geographically. 

The demand of such enterprises for products is 

inelastic in price, but can change quite quickly 

and significantly under the influence of non-price 

factors [1]. 

The model of purchasing behaviour of 

organizations includes the following steps [4]: 

awareness of the need, formation of the 

procurement centre, development of product 

specification, supplier search, request for 

commercial offers, evaluation of offers, supplier 

selection, making an order, evaluation of 

supplier’s performance. 

Awareness of the need. The reasons for the 

emergence of such needs may include a decrease 

in stocks and a shortage of certain goods; changes 

in the range of products; changes in production 

technology; fluctuations in the overall level of 

business activity; dissatisfaction with current 

purchases and more. External factors can also 

have a significant impact, including the seller’s 

marketing efforts. 

Formation of the procurement centre 

(decision-making centre). The choice of option 

depends primarily on the type of goods 

purchased, size of the enterprise, existing 

management structure. In small enterprises, 
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purchases are usually made by their managers. It 

may also be fully or partially entrusted to one of 

the employees of the enterprise. Most medium-

sized enterprises, as a rule, have a small 

purchasing department consisting of two to three 

employees. Large enterprises have specialized 

purchasing units. However, in enterprises of any 

size, final decisions on the purchase of essential 

goods are usually made on the level of top 

management. 

Decision centre is a group of employees drawn 

from a wide range of functional areas of an 

organization to make a purchasing decision 

[3].There are five main roles to be considered, 

distributed among the participants of the 

procurement centre [4]: 

1. users, who will use the product or service 

(persons, who aware on the need); 

2. influencers, who are determining the most 

important criteria and conditions of purchase 

(specialists); 

3. buyers, who formally charged with 

choosing a supplier and conducting negotiations; 

4. decision makers, persons who have a 

formal duty or informal right to finally approve 

the choice of a particular supplier; 

5. goalkeepers, who control the flow of 

information in the purchasing centre (offering 

sources of information, list of suppliers, etc.). 

Search for suppliers. For this purpose, buyers 

study various sources of information containing 

data on commercial structures that are directly 

related to the desired product [5]. According to 

these sources of information, a list of possible 

suppliers for each of the required products is 

compiled. 

Request for commercial proposals. On this 

stage, suppliers are informed that they can submit 

bids for the supply of relevant products. Suppliers 

can submit their proposals in writing, make an 

official presentation of the products, send a 

salesman or send a catalogue. 

Evaluation of proposals. On this stage 

employees of the enterprise-buyer conduct their 

technical and commercial evaluation of the 

proposals. 

Choosing the supplier. As a result of the 

analysis of suppliers' proposals conducted at the 

previous stage, a limited number among them are 

pre-selected, and after rounds of negotiations, 

contract with one of them is concluded. In most 

cases, the buyer chooses two or three suppliers of 

the products it needs and ensures uninterrupted 

and regular deliveries to the enterprise-buyer. 

Making an order (signing the contract). The 

degree of detailing of contracts depends on the 

type of product, its quantity, intended services 

and is largely determined by the level of existing 

business relationships. 

Evaluation of the supplier’s performance. 

Buyer is analysing the actual result of meeting the 

needs of the enterprise. If the buyer is satisfied 

with this result, then, as a rule, company makes 

repeated purchases. Otherwise, necessary 

adjustments are made to the established supply 

process or supplier change occurs. 

Business communication takes place in two 

forms: business negotiations and business 

conversation [2]. Business negotiations are 

devoted to reaching an agreement between the 

parties for the transaction. In this case, the 

objectives of the parties are often the opposite. 

Business conversation takes place in the initial or 

final stages of the transaction and is dedicated to 

solving small specific issues. Stages of business 

communication are the following [6]: 

preparation, beginning of communication, 

formulation of the problem, question and 

answers, argumentation and counter 

argumentation, search for and making the 

decision, end of communication and exit out of 

contact. 

Preparation (development of a plan, 

composition of participants, appointment of a 

place and time). On this stage, it is necessary for 

manager (-s) to formulate goals, arguments, 

gather the necessary information. Researches [1] 

are stating that time should not be scheduled on 

the end of the working day or week, before and 

immediately after important events. The venue is 

usually the territory of the stronger side. 

Beginning of communication. It is necessary 

to create a favourable atmosphere for the 

participants, to make a good impression on the 

partner. People tend to overestimate the business 

qualities of interlocutors who are attractive, 

demonstrate excellence or are known for their 

good attitude towards a partner. 

Problem formulation by one of the parties. 

Researches [3] are stating that effective use of 
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visual forms of information presentation, 

repetition of especially difficult moments and 

their alternation with less complex ones highly 

influence on the negotiation process. When 

listening to the interlocutor, it is necessary that 

opposite party feels feedback. Most common 

methods of feedback are nodding, asking 

clarifying questions or expressing the reaction in 

other ways, choosing more active or passive 

forms of listening according to the situation. 

Questions and answers stage. The following 

types of questions are distinguished:  

– closed – to receive a quick confirmation 

or refutation; 

– open – allows negotiator to get new 

information, while control of the conversation 

can go to the listener; 

– rhetorical – direct the listener's thinking; 

– turning points – used for switching to 

another topic; 

– questions for reflection – creating a 

favourable atmosphere, encourage the listener to 

comment on what has been said. 

Argumentation and counter argumentation. 

The optimal number is 3 or 4 logical arguments, 

depending on the situation, it can be increased to 

5-7 [2]. The following sequence of arguments is 

effective: strong, then medium, then the 

strongest. The strongest argument may be a 

reference to an irrefutable fact or to the 

arguments of a recognized expert. 

Search for and making decision. There are two 

approaches to finding a common solution: 

positional bargaining (gradual successive 

reduction of initial requirements by each side, 

which may be slightly overestimated) and 

principled negotiations (when partners make 

decisions based on jointly selected objective 

criteria that meet each scope of supply, maximum 

unit price, delivery deadlines) [6]. 

Completion of communication and exit out of 

contact is being the last stage of negotiation 

process. 

Thus, for effective cooperation with the buyer 

organization, it is necessary to take into account 

both the specifics and requests of the 

organization itself, as well as the behavioural 

factors of its constituent people, especially those 

who actually make the decision on purchase. 
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Анотація — В умовах економічних 

реформ ринкових значних перетворень 

зазнають і правові норми. Дана робота 

присвячена висвітленню вектору змін у 

нормативно-правовому регулюванні 

систем мотивації праці.  

Ключові слова — заохочувальні заходи, 

заробітна плата, матеріальне заохочення, 

медіація, мотивація праці.  

В сучасних умовах появи тенденції до 

зростання трудової і споживацької 

пасивності особливого значення набуває 

організація мотивації праці.  

При організації мотивації праці необхідно 

комплексно задіяти всі існуючі важелі 

впливу на трудову поведінку людини, в тому 

числі і правові.  

Правове забезпечення організації 

мотивації праці виходить перш за все із норм, 

які містяться в: Конституції України, Кодексі 

законів про працю України (КЗпП), Законі 

України “Про оплату праці” та інших 

законодавчих та підзаконних актах, а також 

локальних нормативно-правових актах  

колективних угодах, контрактах, що 

регулюють питання праці, її оплати, робочий 

час та ін.  

Діюче трудове законодавство передбачає 

матеріальні мотиваційні заходи у вигляді 

заробітної плати, премії, матеріального 

заохочення, а також заходи нематеріальної 

мотивації  заохочення, просування по роботі 

(ст. 144-146 КЗпП України) [2]. 

У КЗпП України заохочувальні заходи 

розглядаються в главі “Трудова дисципліна”. 

Однак сфера їхнього застосування не 

обмежується лише забезпеченням трудової 

дисципліни і заохоченням за сумлінну працю 

(ст. 140 КЗпП). У наступних статтях КЗпП 

заохочувальні заходи виступають як засоби 

підвищення зацікавленості працівників у 

кінцевих результатах своєї діяльності, 

шляхом прив'язки заохочення до реальних 

трудових досягнень. Наприклад, ст. 143 

КЗпП “Заохочення за успіхи в роботі”, ст. 146 

КЗпП “Заохочення за особливі трудові 

заслуги” [2].  

Щодо розробки конкретних заходів з 

організації мотивації праці держава надає 

ініціативу самім підприємствам (ст. 97, ст. 

143 КЗпП України). У відповідності із ст.143 

КЗпП до працівника можуть бути застосовані 

будь-які заохочення, що містяться в 

затверджених трудовими колективами 

правилах внутрішнього розпорядку. 

Наприклад, пільги в галузі соціально-

культурного і житлово-будівельного 

обслуговування (путівки в санаторії і 

будинку відпочинку, поліпшення житлових 

умов і ін.), переваги при просуванні по 

службі (ст. 145 КЗпП). Згідно ст. 146 КЗпП за 

особливі трудові заслуги працівники 

представляються у вищі органи для 

заохочення, нагородження орденами, 

медалями, почесними грамотами, 

нагрудними значками і до присвоєння 

почесних звань і звання кращого працівника 

даної професії. 

Наразі на розгляді у Верховній Раді 

України знаходиться законопроект №2708 

«Про працю» від 28.12.2019 р. [3], який має 

на меті замінити застарілий КЗпП. 

Законопроект №2708 взагалі не містить 

розділу про трудову дисципліну і, відповідно, 

заходів заохочення щодо її дотримання та 

одержання особливих результатів у роботі. В 

поданій редакції законопроекту 

роботодавець (а не трудовий колектив, 

профспілки) має право самостійно визначати 

норми праці та формувати систему оплати 

праці, а розмір та елементи заробітної плати 

мають встановлюватися у трудовому 

договорі. 
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Отже, якщо законопроект №2708 замінить 

КЗпП, то трудове законодавство більш не 

буде регулювати матеріальні, а також заходи 

нематеріальної мотивації. 

Це з одного боку, зробить мотиваційні 

системи більш гнучкими, і дозволить 

кожному роботодавцю розвивати власні 

ефективні мотиваційні заходи, проте з іншого 

боку позбавить найманих працівників 

державної регламентації і уніфікації у цій 

сфері і вимагатиме від них високої 

автономності і обізнаності, бо в нових умовах 

будуть діяти і нові інструменти. 

Так, через те, що у проектних нормах 

законодавства відсутні положень щодо 

державного регулювання умов праці із 

матеріальної і нематеріальної мотивації 

праці, у законопроекті №2708 закріплена 

можливість працівника звертатися до суду з 

позовом про встановлення умов праці та їх 

зміну, що дещо незвично не тільки для 

працівників, але й для судової практики 

України, коли працівник в судовому порядку 

самостійно буде вимагати встановити йому 

певний розмір заробітної плати. 

Представляється, що суттєво 

впливатимуть на матеріально-організаційний 

аспект мотивації праці [1] нові підходи до 

організації праці, які передбачають 

можливість комбінації фіксованого і змінного 

часу в межах гнучкого режиму робочого часу, 

а також дистанційної роботи. Вони нададуть 

змогу працівнику самостійно планувати свою 

робочу активність у зручний для нього час і, 

відповідно, підвищуватимуть рівень 

самомотивації, свідомості і відповідальності.  

Саме на такого працівника – автономного, 

свідомого і відповідального, зорієнтований 

законопроект «Про працю». Про це свідчить 

зміна процедури розгляду індивідуальних 

трудових спорів, в якій на заміну комісіям по 

трудовим спорам приходить новий для 

України інститут медіації. Медіацією у сфері 

трудових відносин є досудова та позасудова 

процедура врегулювання трудового спору 

шляхом переговорів сторін трудових 

відносин за допомогою одного або декількох 

медіаторів [3]. 

За результатами медіації, у разі, якщо 

учасники медіації дійшли згоди, укладається 

мирова угода у письмовій формі, яка 

підписується учасниками медіації. 

У разі невиконання однією із сторін 

трудових відносин взятих на себе зобов’язань 

за мировою угодою або не укладання такої 

угоди, інша сторона має право звернутися до 

суду у встановленому законодавством 

порядку. На відміну від формального 

судового процесу, під час медіації сторони 

доходять згоди самі – медіатор не приймає 

рішення за них [4]. Отже, такий підхід 

передбачає позбавлення працівника 

підтримки трудового колективу, профспілки, 

держави і повну його автономність при 

захисті своїх інтересів.  

Запровадження нового порядку розгляду 

трудових спорів в межах морально-

психологічного аспекту мотивації праці [1] 

може стати інструментом, що розвиває в 

працівника самоповагу, самомотивацію та 

мобільність. 

Таким чином, проектні зміни у правовому 

регулюванні трудових відносин докорінно 

змінюють підходи до правового регулювання 

використання заохочувальних заходів для 

мотивації праці, віддаючи їх на 

саморегулювання працедавця, а також 

створюють нові інструменти мотивації через 

гнучкий режим роботи та розгляд 

індивідуальних трудових спорів за 

допомогою інституту медіації. 
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УДК 338.984 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Баркова Катерина Олександрівна, аспірант, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна 

  

Анотація — Методи оцінки та аналізу 

організаційної культури набувають все 

більшої важливості. Існує декілька 

методів аналізу даної області, проте вони 

відрізняються як якісною складовою так і 

затратами пов’язаними із дослідженнями. 

Проаналізовано змістовність процесу 

діагностики організаційної культури та 

представлено найвідоміші методи її 

оцінки. 

Ключові слова — Організаційна культура, 

методи, , оцінка, аналіз, показники.    

 

З кожним роком увага до важливості 
організаційної культури набирає все більших 
обертів. Адже вона є одним із джерел 
нематеріальної мотивації, а отже і стимулює 
економічне зростання підприємства. Окрім 
того моніторинг динамічного розвитку 
підприємства дозволяє контролювати навіть 
незначні зміни в поточному стані, побачити 
тенденції розвитку та результативність вже 
проведених заходів. Саме тому впровадження 
діагностики організаційної культури має 
важливу практичну значимість на будь-якому 
підприємстві. 

Процес діагностики має чітку 
послідовність та інструментарій, адже згідно 
із матеріалом викладеним в праці А.О. 
Овчаренко [4] діагностика корпоративної 
культури – це цілісна система теоретичних та 
емпіричних, логічно послідовних 
методологічних, методичних  і організаційно-
технічних процедур, головною метою яких є 
отримання достовірних даних про стан 
корпоративної культури на підприємстві, що 
сприяють отриманню  нових знань для 
вирішення конкретних завдань та подальшого 
практичного їх використання.  

Згідно з К. Камерон [2] змістовність 
процесу діагностики корпоративної культури  
визначається методологічними принципами, 
які представлені на рисунку 1. 

Окрім того в працях А.О. Овчаренко [4] 
описані найпоширеніші підходи до оцінки та 
діагностики корпоративної культури: 
холістичний, метафоричний, етнографічний 
та кількісний. Проте представлені підходи є 
досить трудомісткими та займають багато 
часу. У реальних умовах  найбільш 
придатними є методики Е. Шейна, К. 
Камерона та Р. Куїнна, Д. Денісона, Т. Діла і 
А. Кенеді, методика Г. Захарчиної. 

Таким чином, Е. Шейн пропонує 
«зануритись» у соціально-культурні процеси 
підприємства і не спиратися на кількісні 
методи діагностики, бо вони є недостатньо 
достовірними і адекватними щодо 
корпоративної культури. Проте з іншого боку 
дане дослідження займає багато часу, 
передбачає використання лише зовнішніх 
консультантів, а отже має високу вартість. 

Наступний метод запропонований К. 
Камерон та Р. Куїнн – метод ОСАІ 
(Organizational Culture Analysis Instrument) 
[Камерон]. Він передбачає проведення 
опитування працівників  підприємства на 
основі якого визначаються шість ключових 
ознак: 1) найважливіші характеристики 
організації; 2) загальний стиль лідерства в 
організації; 3) управління найманими 
працівниками; 4)об’єднувальна сутність 
організації; 5) стратегічні цілі; 6) критерії 
успіху. Слід зауважити, що даний метод 
доцільно використовувати, щоб відрізнити 
його культуру від інших та вказати на 
найважливіші характеристики діяльності 
підприємства. Тож даний метод також не є 
ідеальним адже не задовольняє в повній мірі 
потреби економічної діагностики. Проте як 
експрес-оцінка організаційної культури дана 
методика є достатньо ефективною. 

У свою чергу Д. Денісон [3] запропонував 
шкалу конкуруючих цінностей, яка 
характеризується 12-ма індексами – чотири 
прояви організаційної культури: місія,  
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стійкість, ступінь залучення в діяльність 
організації, адаптивність і кожен із чотирьох 
проявів характеризується трьома 
показниками. Таким чином дане дослідження 
має багато переваг стосовно часу та витрат. 

У методиці діагностики корпоративної 
культури за Т. Ділом і А. Кенеді [1] виділяють 
два критерії для опису «чистих» типів 
культур: швидкість зворотного зв’язку і 
ступінь ризику. В результаті утворилось 
чотири  групи корпоративних культур: мачо, 
інвестицій, наполегливої роботи та процесу. 

І ще одна відома методика – це методика Г. 
Захарчиної [1], яка дає можливість оцінити 
корпоративну культуру на основі реалізації її 
функцій. Вона включає аналіз таких 
показників: коефіцієнт освітнього рівня 
персоналу, коефіцієнт стабільності персоналу 
підприємства, коефіцієнт трудової 
дисципліни, коефіцієнт задоволення від 
роботи та коефіцієнт конфліктності. Та крім 
узагальнювальних показників, що 
характеризують безпосередньо економічну 
ефективність і рівень корпоративної культури 
підприємства, розраховуються показники, що 
визначають соціальний ефект заходів із 
удосконалення корпоративної культури. 
Наприклад: зниження плинності кадрів, 
підвищення трудової дисципліни, зростання 
освітнього і професійного рівня 
співробітників, підвищення рівня оплати 
праці, збільшення числа претендентів на 
отримання місця роботи і в даній організації і 
т.п. Додатково пропонується розрахувати такі 
показники як задоволення від роботи,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівень покращення соціально-психологічного 
клімату в організації, рівень  

трудової та виконавської дисципліни, рівень 
організаційної «відданості», рівень активності 
персоналу, рівень розвитку персоналу. Та 
окремої уваги треба приділити показникам 
ефективності корпоративного іміджу та рівню 
ділової репутації, які покажуть враження, які 
справляє організація на цільову аудиторію та 
ділові і суспільні кола. 

 

Список використаної літератури 

1. Захарчин Г.М. Корпоративна культура: 

навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. 

Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – 

Львів: 2011. – с. 278-288. 

2. Камерон К. Диагностика и изменение 

организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн. – 

СПб: Питер, 2001. – 320 с. 

3. Методика діагностики організаційної культури 

Д. Денісона / Denison Consulting [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http / www.denisonconsulting.com 

4. Овчаренко О.А. Методика та процес 

діагностики корпоративної культури  в умовах 

інтернаціоналізації бізнесу [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http / www.confcontact.com / 2007nov / 

ovcharenko.html   

Автори 

Баркова Катерина Олександрівна, 

викладач, аспірант кафедри менеджменту та 

бізнесу Харківського національного 

економічного університету імені Семена 

Кузнеця (katerina.barkova@hneu.net).  

Тези доповіді надійшли 08 січня 2020 року. 

Опубліковано в авторській редакції. 

Рис.1. Змістовність процесу діагностики корпоративної 

культури 

http://www.denisonconsulting.com/
http://www.confcontact.com/


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 29 

УДК 65.012.8 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Бутенко Дар'я Сергіївна, к.е.н., доцент, ст. викладач кафедри менеджменту та бізнесу, 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

  

Анотація. Розглянуто проблеми мотивації 

праці та її вплив на розвиток 

підприємницької діяльності. 

Проаналізовано показники соціально-

економічного розвитку України. Наведено 

рейтинги індексу людського розвитку та 

середньої заробітної плати країн Світу. 

Виокремленні основні проблеми в системі 

мотивації. 

Ключові слова. Заробітна плата, індекс 

людського розвитку країн, мотивація, 

підприємницька діяльність, якість життя.  

З точки зору теорії мотивації головним 

стимулом до праці для люди є необхідність 

задоволення матеріальних потреб. Якщо в 

економічному суспільстві спостерігається 

рівновага мотиваційних механізмів, тобто 

інтереси підприємця та робітника 

задовольняються, то спостерігається 

прогресивний розвиток підприємницької 

діяльності. 

Це обумовлено, по-перше, прагненням 

робітників до удосконалення власної 

особистості з метою підвищення свого 

добробуту та якості життя. По-друге, 

необхідністю робітників розвивати навики 

для отримання конкурентних переваг на 

ринку праці, бо однією з складових 

підприємництва є впровадження інновацій. 

Останнє твердження базується на концепції 

Й. Шумпетера згідно якої, підприємець – це 

новатор, який руйнує сформовану економічну 

рівновагу, стимулюючи її розвиток. [1] Таку 

думку також розділяють П. Друкер і Р. 

Рамелт, які стверджують, що впровадження 

інновацій є визначальною характеристикою 

підприємництва. [2] 

Актуальність проблеми та напрямів 

удосконалення мотивації для країни 

визначається сукупністю соціально-

економічних факторів. До таких показників 

можна віднести Індекс людського розвитку 

(Human Development Index). Це комбінований 

показник, що характеризує розвиток людини 

в країнах і регіонах світу, який складається 

Програмою розвитку Організації Об'єднаних 

Націй (ПРООН) та використовується в рамках 

спеціальної серії доповідей Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) про розвиток 

людини. [3] 

Індекс людського розвитку - це сукупний 

показник рівня розвитку людини в тій чи 

іншій країні, тому іноді його використовують 

як синонім таких понять як «якість життя» 

або «рівень життя». Показник характеризує 

рівень стану здоров’я, освіти і фактичного 

доходу громадян. [3] 

У табл. 1 представлено рейтинг країн Світу 

за рівнем Індексу людського розвитку. 

Таблиця 1 

Індекс людського розвитку країн Світу у 

2019 році (складено автором за даними [3]) 

Місце у 

рейтингу 

Країна  Значення 

індексу 

1 Норвегія 0,954 

2 Швейцарія 0,946 

3 Ірландія 0,942 

4 Німеччина 0,939 

5 Австралія 0,938 

88 Україна 0,750 

 

Отже, згідно дослідження ПРООН у 2019 

році Україна посідає 88 місце в рейтингу 

серед 189 країн Світу. Це безумовно є 

низьким результатом та свідчить про низьку 

якість життя населення. 

Для аналізу системи матеріальної 

мотивації необхідно розглянути рівень 

заробітної плати в країні. Так, на 1 січня 2020 

року в Україні відбулось збільшення 

мінімальної заробітної плати на 13,2%, проте 
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незважаючи на поступове збільшення оплата 

праці в країні залишається на низькому рівні.  

У табл. 2 наведено рейтинг середніх 

заробітних плат країн Світу у 2019 році. 

Таблиця 1 

Рейтинг середніх заробітних плат країн 

Світу у 2019 році  

(складено автором за даними [4]) 

 
Місце у 

рейтингу 

Країна  Рівень середньої 

заробітної плати в 

місяць, дол. 

1 Швейцарія  6244 

2 Данія 6192 

3 Люксембург 5854 

4 Норвегія 5450 

5 Ісландія 5436 

6 Німеччина  4392 

7 Японія 3998 

8 Бельгія 3930 

9 США 3921 

10 Фінляндія 3908 

68 Україна 480 

 

На думку Проданова Л. В. та  

Котляревського О. В. [5], одним із ключових 

чинників незадовільного соціально-

економічного становища в Україні є 

зруйнований механізм мотивації праці. 

Автори наголошують, що в Україні 

спостерігається послаблення трудової 

мотивації, яке в свою чергу негативно 

вплинуло на рівень свідомості більшої 

частини працівників, і з часом проявилося в 

байдужості їх до кінцевих результатів праці, у 

пасивному, безініціативному ставленні до 

виконання своїх трудових обов'язків. 

Отже, можна стверджувати, що сьогодні в 

нашій країні існує низка проблем, які 

пов’язані з відсутністю належної трудової 

мотивації. До них можна віднести: низька 

оплата праці, яка обумовлення зниженням 

вартості робочої сили; відсутність 

регулювання ринку праці; незадоволеність 

соціальним становищем в суспільстві. На 

думку автора, вирішенню цих проблем 

допоможе розробка та впровадження 

ефективного механізму мотивації, який 

необхідно використовувати вітчизняним 

підприємцям з метою забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЗМІН УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ  

Вацьковські Казімеж Станіславович, д.е.н., професор, Варшавський технологічний 

університет «Варшавська політехніка», м. Варшава, Польща 

Гордієнко Лариса Юріївна, к.е.н., доцент, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Проаналізовано сучасні 

тренди змін управлінської думки. Наве-

дено та охарактеризовано п’ять видів 

трендів: технологічні, економічні, 

екологічні, суспільні та комунікацийні.  

Ключові слова — економіка, зміни, 

управлінська думка, суспільство, тренди.  

 

Формування управлінської думки має 

тисячолітню історію, що пов’язана з 

розвитком людства на тому чи іншому 

історичному етапі. Кожен з етапів 

характеризується відповідними уявленнями 

про управління людьми та організаційними 

утвореннями.  

Дослідники управлінської думки 

виділяють певні історичні періоди, яким 

притаманні ті чи інші концепції управління. 

Наприклад, у [1] наведено сім етапів 

розвитку управління/менеджменту, а саме: 

перший етап - релігіозно-комерційний (4 – 5 

тис. років тому) – відбувався в період 

формування рабовласницьких держав на 

Давньому Сході і привів до виникнення 

влади жреців, зародженню писемності та 

калькуляції; другий етап – пов'язаний з ім’ям 

вавілонского правителя Хаммурапі (3 – 4 тис. 

років тому), який вивів управління з 

побутового на державний рівень і ввів 

елементи нормотворчості; третій етап – 

належить за часом до царювання 

Навуходоносора ІІ (2,5 тис. років тому) – 

отримав назву «виробничо-будівельного», 

з'єднав державні методи регулювання з 

виробничою діяльністю; реалізовано низку 

технічно складних проектів; четвертий етап 

(так званий предіндустріальний) – (XII – 

XVII століття) – відбувався в середні віки і 

спочатку характеризувався доміну-ванням 

професійних гільдій і співпрацею («спіль-

нота головніше особистості»). Дещо пізніше 

(в так званому епосі Ренесансу) посилився 

мотив прибутку і прагнення торгових класів 

до влади. У більш пізній період Реформації 

виникла нова релігійна доктрина, яка 

об'єднала зазначені тенденції – прибуток став 

свого роду показником шансів тієї чи іншої 

людини до набуття чесноти. Акцент у сфері 

виробничих відносин різко змістився до 

конфлікту; прийняття рішень стало інди-

відуальною справою; П'ятий етап (так зва-

ний  індустріальний) – (XVIII – XIX сто-

ліття) – збігся за часом з великою 

індустріальною революцією XVIII– XIX 

століття н. е. і довів, що управлінські функції 

не менш важливі, ніж технічні та фінансові: 

дав початок системі акціонерного капіталу. 

На початковій фазі етапу стало помітно  

прагнення  робітників посилити свій вплив на 

розподіл функцій, в основному за допомогою 

об'єднання в спілки (профспілки); Шостий 

етап (так званий бюрократичний) – (XIX – 

70-ті роки ХХ століття) – відомий під назвою 

«бюрократ-тичний»; знаменував прихід 

нової соціальної сили – професійних 

менеджерів, класу управлінців. Ця сила 

перешкоджала бажанням робітничого класу 

досягти максимуму гарантій, претендуючи на 

свою частку відповідальності за кардинальні 

питання виробництва і розподілу; Сьомий 

етап (так званий постіндустріальний) – (з 80-

х років XX  століття) – технічний прогрес 

породив новий виклик, який почав 

перебудовувати і перенацілювати теорію 

менеджменту. На зміну акценту на 

технологію (що породила, до речі, 

мікропроцесор – основу нової революції) 

прийшла суспільно-економічна думка, що 

зробила можливим вступ суспільства в 

постіндустріальну епоху, засновану на освіті, 
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розвитку особистості. Після досяг-нення 

певного рівня матеріального добро-буту 

службовцям стає більшою мірою потрібним 

вільний час, ніж подальше підвищення 

зарплати. Звідси виникла не- обхідність у 

створенні нових моделей організаційних 

структур, які забезпечують можливість 

реалізації зазначеної потреби. Таким чином, 

індустріальна революція переростає в 

постіндустріальну революцію. 

Традиційні моделі та інструменти 

управління людьми, які об’єднуються в ті чи 

інші організації, та такі, що були притаманні 

тому чи іншому етапу розвитку людства і 

відповідали певному підходу до управління, 

який виникав під впливом: розвитку 

реального суспільного, а пізніше – 

промислового виробництва; появи новаторів 

і теоретиків-ідеологів, які узагальнювали 

досвід і прокладали нові шляхи; розвитку 

внутрішньої (власної) логіки менеджменту, 

що приводить спільно з двома вищеза-

значеними причинами до зміни парадигми 

(системи принципів і підходів у менеджменті 

як науці), отримували в  кожному з наступних 

етапів розвитку управлінської думки 

прискорення в часі появлення нових 

концепцій та теорій. 

Мета статті – проаналізувати сучасні 

тренди змін управлінської думки та виявити 

основні з них, які мають бути враховані в 

умовах турбулентних змін зовнішнього 

середовища. 

Польща, яка увійшла до Європейського 

Союзу у 2004 році, та Україна, в Конституції 

якої визначений європейський напрямок 

розвитку, ставлять перед менеджментом 

завдання здійснювати управління, в тому 

числі на рівні підприємства, з урахуванням 

європейських і світових поглядів, а також 

нових концепцій, теорій, напрямків і систем 

управління.  

Типові характеристики європейської 

системи поглядів на менеджмент, серед яких: 

інтеграція різноманітності в управління; 

суспільна відповідальність; внутрішньо 

організаційні переговори; орієнтація на 

людей; обмеження ступеня формалізації; 

чутливість до змін; продуктова й марке-

тингова орієнтація; більше лідерства в 

управлінні; розуміння країни й ринку; повага 

цінності екології; еволюція методів 

управління  та сучасні погляди на менедж-

мент у світі (орієнтація менеджменту на 

людину; культурна природа менеджменту; 

інтегрування інтересів працівників органі-

зації навколо загальних цілей; розвиток 

здібностей усіх працівників організації й 

ефективне їхнє використання на всіх рівнях 

менеджменту тощо) наведені в [2]. 

Новітні тренди змін управлінської думки 

надані на мапі трендів 2019 [3], розробленої  

інститутом передбачення (Іnfuture hatalska) і 

опублікованої в лютому 2019, згруповані у 

п’ять видів трендів: технологічні, економічні, 

екологічні, суспільні та комунікаційні. При 

цьому кожен з трендів відповідного виду єсть 

включений до однієї з чотирьох зон зрілості: 

передбачення (foresight), інновації 

(innovation), реактивний (reactive), новий 

нормальний (new normal). Найбільше часу 

щоб стати провідною тенденцією   (відпо-

відно актуальному стану знань і темпів 

розвитку), мають тренди групи  «передба-

чення», далі йдуть тренди групи «інновації», 

за якими слідують тренди групи «реактивні» і 

«новий нормальний». 

Тренди з різних категорій також вступають 

у відносини один з одним - чим ближче межа 

тренда до категорії, тим більше вона пов'язана 

з останньою категорією. 

В табл. 1  надана характеристика трендів 

змін управлінської думки за групами 

(категоріями) і зонами зрілості. 

Виходячи з вищенаведеного при 

здійсненні управління організованими 

соціально-економічними системами та їх 

компонентами вважаємо за доцільне 

спостерігати за трендами європейської та 

світової управлінської думки, в тому числі 

сучасними трендами змін поглядів на 

управління і менеджмент.  
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Таблиця 1 

Характеристика сучасних трендів змін управлінської думки за групами і зонами 

зрілості* 

Тренд змін Характеристика тренду за групою Зона зрілості 

1 2 3 

Тренди технологічні 

1. Гіпер-

реальність 

Тренд, в якому завдяки технологічним рішенням (VR, AR) посилюється 

сприйняття фізичної реальності і реальний світ 

новий нормальний 

2. Оцифро-

ваність 

Перенесення почуттів (смаку, запаху, дотику) до цифрового світу; 

оцифрування органів чуття, окрім зору. 

інновації 

3. Штучний 

інтелект 

Рішення на основі штучного інтелекту, великих даних і нейронних 

мереж. 

реактивний 

4. Діалогові 

інтерфейси 

Рішення на основі open air design, voice control, sound interface реактивний 

5. Інтерне-

тизація 

Всі види рішень, підключені до Інтернет, розумні та даючи можливість 

спілкування 

новий нормальний 

6. Роботи-

зація життя 

Використання автоматизації та роботів у повсякденному житті для 

допомоги у щоденних обов'язках, у догляді за людьми похилого віку, в 

освіті, терапії тощо 

реактивний 

7. Wearables Пристрої, які здійснюють всі види вимірювань активності, функціону-

вання організму тощо. 

на стику зон «новий 

нормальний» і 

«реактивний» 

8. Блокчейн Всілякі рішення на основі blockchain; Ця технологія в даний час 

використовується в основному у фінансовій галузі, але її потенціал, 

безумовно, ширший 

інновації 

9. Цифрове 

здоров'я 

Цифрові рішення в галузі широкого розуміння здоров'я. реактивний 

10. 5G Мобільна технологія 5-го покоління, новий стандарт мобільної мережі на стику зон 

«реактивний» і 

«інновації» 

11. Роздріб-

на торгівля 

Торгові рішення, що дозволяють безпроблемно, швидко, автоматично 

здійснювати покупки 

реактивний 

12. Розумне 

життя 

Рішення (в основному засновані на нових технологіях), які дозволяють 

нашому повсякденному житті бути простішим, приємнішим, більше 

енергозберігаючим та дешевшим 

реактивний 

Тренди суспільні/соціальні 

13. 

Tangibility 

З анг. відчутність, тренд, який гармонується з більш широким трендом 

«почуття», в якому споживачі мають сильну потребу у фізичному 

сприйнятті світу 

реактивний 

14. Crafts-

manship 

В епоху глобалізації, де скрізь все однаково, люди починають цінувати 

працю людських рук, місцевих майстрів. 

новий нормальний 

15. Senses Один з найсильніших трендів сьогодні у світі, заснований головним чином 

на відчутті зору, люди підсвідомо рухаються в напрямку сприйняття світу 

іншими органами чуття: слухом, смаком, дотиком і запахом. 

інновації 

16. Aging 

Society 

Старіюче населення - люди не тільки живуть довше, але все більше і 

більше старих людей (і буде) в суспільстві 

новий нормальний 

17. Fight 

Insomnia 

Технологічні рішення для боротьби з однією з найбільших 

цивілізаційних захворювань на даний момент, безсонням 

новий нормальний 

18. 

Empowered 

Women 

Ця тенденція також називається #girlpower, #womenomics - вона говорить 

про зростаючу роль жінок у соціальному, економічному та політичному 

житті тощо. 

реактивний 

19. Inclusion 

& Diversity 

Інклюзивність та різноманітність, надзвичайно важлива тенденція завдяки 

інноваційній економіці, яка притаманна сьогоденню; свідчить про 

різноманітність соціальних груп та необхідність залучення їх до активної 

діяльності 

реактивний 

20. Sexuality 

On 

Тенденція, в якій секс і сексуальність більше не табу, все частіше гово-

риться про них відкрито. 

новий нормальний 
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21. To-

getherness 

(social 

gatherings) 

Чітка тенденція проводити час разом з іншими людьми, у фізичному 

світі, у міському просторі 

новий нормальний 

22. 

Localism 

Антитренд до глобалі-зації підкреслює, що місцеве краще, є більш досто-

вірним, ціннішим 

новий нормальний 

Тренд екологічний/оточуючого середовища 

23. Sustain-

ability 

Сталий розвиток, турбота про природне середовище, виснажуючи 

ресурси, свідоме споживання 

на стику зон «новий 

нормальний» і 

«реактивний» 

24. Air 

Pollution 

Усі дії, пов'язані з протидією забрудненню навколишнього середовища. новий нормальний 

25. Urban 

Gardening 

Тенденція, пов’язана з вирощуванням садів у містах, на балконах, 

підвіконнях, дахах, у міському просторі 

на стику зон «новий 

нормальний» і 

«реактивний» 

26. Life 

After Plastic 

Екологічна тенденція, яка привертає увагу до над-мірного використання 

пластику, особливо одно-разового використання; пошук альтернативи 

пластику 

інновації 

27. Refill 

Culture 

Субтренд в тренді Life after Plastic та свідомого споживання; що має на 

увазі багаторазове використання ресурсів; спостерігається в галузі 

харчової, краси та моди 

на стику зон 

«реактивний» і 

«інновації» 

Тренд економічний 

28. 

Microliving 

Тенденція, пов'язана з прогресуючою урбанізацією, передбачає, що в 

майбутньому ми будемо жити на щораз менших площах 

на стику зон 

«реактивний» і 

«інновації» 

29. 

Globalizacja 

4.0 

Новий підхід до економіки, розвитку суспільства, полі-тики - відхід від 

виробництва та споживання до "обміну та піклування". 

реактивний 

30. 

Blockchain 

Economy 

Рішення, продукти та послуги, засновані на блокчейн, входять у новий 

тренд економіки на основі прозорості 

 

інновації 

Тренд комунікаційний 

31. 

Redefined 

Art 

Використання мистецтва та художніх інсталяцій як нової форми 

спілкування, зміцнення співпраці між комерційними брендами та 

художниками різних областей 

реактивний 

32. Being 

Good 

Тенденція, в якій бренди беруть на себе відповідальність за світ, в якому 

вони функціонують; проводять соціальну та проекологічну діяльність 

новий нормальний 

33. 

Immersive 

Experiences 

Тенденція, пов’язана з необхідністю відчувати світ усіма почуттями; 

діяльність, що здійснюється брендами, які на це дають можливість 

реактивний 

 * Складено на підставі [3] 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Грузіна Інна Анатоліївна, к.е.н, доцент, Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, Харків, Україна 

  

Анотація — у статті розглянуто 

переваги застосування теорій управління 

персоналом в управлінні сучасними 

підприємствами.  

Ключові слова — персонал, 

підприємство, теорії управління 

персоналом, управління.  

 

У сучасних умовах господарювання 

управління персоналом набуває суттєвого 

значення у зв’язку з підвищенням ролі 

працівника у діяльності підприємства, воно 

стає фактором підвищення 

конкурентоспроможності та перспективного 

розвитку як окремих підприємств, так і країни 

в цілому. Отже, створення ефективної 

системи управління підприємством, що є 

актуальним завданням для всіх 

господарських утворень, неможливе без 

використання існуючих теорій з управління 

персоналом. 

Проблеми у галузі управління персоналом 

протягом багатьох десятиріч турбували 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них 

Ф. Тейлор, Е. Мейо, А. Файоль, В. М. 

Гриньова, О. С. Віханський та ін. [1 – 3, 8, 10]. 

Але, нажаль, і до теперішнього часу безліч 

питань залишається невирішеними. 

Мета статті полягає у дослідженні 

основних тенденцій розвитку існуючих 

теорій з управління персоналом, виявленні 

їхніх переваг та недоліків, аналізі 

можливостей застосування в управлінні 

вітчизняними підприємствами. 

Суттєві зміни в управлінні людськими 

ресурсами, що обумовили зміну ролі людини 

на підприємстві, активізували розвиток 

теорій управління персоналом. На теперішній 

час в літературі [1, 3, 6, 8] виділяють дві 

основні групи теорій: «одномірні» вчення про 

управління та «синтетичні» вчення про 

управління. 

Перша група теорій акцентувала увагу на 

вдосконаленні технологій та намагалася 

зробити їх незалежними від кваліфікації та 

інших характеристик робочої сили. Можна 

сказати, що за даного підходу управління 

персоналом ніби поглиналося процесом 

управління виробництвом і зводилося лише 

до підбору робітників з відповідними 

професійними характеристиками та їхньої 

розстановки, виходячи із завдань організації 

виробництва та праці. Засновником та 

основним розробником класичних ідей є Ф. 

Тейлор, який намагався розв’язати завдання 

підвищення продуктивності праці шляхом 

раціоналізації трудових операцій на базі 

наукової організації здійснення робітником 

своєї трудової діяльності [3]. 

М. Вебер намагався теоретично 

обґрунтувати праці Ф. Тейлора та розробив 

теорію бюрократичної побудови організації 

[8], згідно з якою, задля ефективного її 

функціонування необхідний жорсткий 

порядок, підкріплений відповідними 

процедурами та правилами поведінки у будь-

якій ситуації та визначенням прав та 

обов’язків кожного робітника. Недоліком 

даної теорії є повна відсутність особистості 

робітника у концепції організації. 

Слід сказати, що теорія та практика Ф. 

Тейлора та його прибічників могли 

виникнути лише при певних виробничих 

умовах – подальший розвиток промисловості 

вимагав розробки іншого практичного 

вчення, найбільш адекватного умовам, що 

склалися. Взагалі регламентувати виключно 

всі виробничі процеси, а, особливо за 

активною участю людини, неможливо через 

саму природу людини, яка завжди прагне до 

певної самостійності та чинить опір 

примушенню. 

Подальший розвиток концепції управління 

персоналом призвів до поступової зміни 

ставлення до людини як до машини, 
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підключення мотиваційних та соціально-

психологічних факторів зростання 

продуктивності праці, врахування інтересів 

робітника як особистості. Відзначені зміни 

обумовили появу школи людських відносин, 

відмінною характеристикою якої є перенос 

центру тяжіння в управлінні з завдань на 

людину. Засновником даної школи 

вважається Е. Мейо, який стверджував про 

залежність продуктивності праці не стільки 

від методів організації виробництва, скільки 

від взаємовідносин між робітниками та 

управлінцями, тобто від людського фактору 

[6]. Слід сказати, що висновки вченого значно 

відрізнялися від тверджень представників 

класичних теорій, оскільки підкреслювали 

важливість і цінність системи взаємовідносин 

у колективі.  

А. Файоль намагався визначити умови 

ефективного управління організацією в 

цілому та вивчав саме зміст діяльності з 

управління організацією [8]. Вчений, 

розглядаючи організацію як одне ціле, 

виділив основні функції управління, які, на 

його думку, характерні для будь-якої ділової 

організації [2], та принципи управління, від 

яких залежить успіх даного процесу [1, 3, 4, 6 

– 8, 10]. 

У 1960 році Д. Макгрегор підставив під 

сумнів висновки школи «наукового 

управління», основні положення якої, на його 

думку, вбивали творчість, обмежували 

самостійність робітників, гальмували їхній 

розвиток, що, у свою чергу, негативно 

впливало на продуктивність праці. Вчений 

розробив рекомендації для менеджерів, 

сутність яких полягала в необхідності 

створення умов, за яких робітник, 

витрачаючи зусилля для досягнення цілей 

організації, одночасно найкращим чином 

досягає своїх особистих цілей [11]. 

Найяскравішим прихильником даної точки 

зору був А. Маслоу [9]. Отже, нова концепція 

управління персоналом має базуватися на 

мотивації робітника, відношення до праці 

якого формується під впливом прагнень, 

життєвих цілей, можливості самовираження 

та самореалізації. 

Так звані «синтетичні» вчення про 

управління [1] виходять із багатомірності 

організації та наполягають на необхідності 

врахування в управлінській діяльності впливу 

та взаємодії внутрішніх та зовнішніх стосовно 

організації факторів, визнають наявність 

системного ефекту, який обумовлений тим, 

що ціле завжди якісно відрізняється від суми 

його складових. 

Ситуаційні теорії, які займали помітне 

місце серед «синтетичних» вчень, 

акцентували увагу на різноманітних 

ситуаціях, в яких результати тих самих 

управлінських дій можуть суттєво 

відрізнятися. Отже, виконуючи всі необхідні 

управлінські функції, менеджери мають 

враховувати умови конкретної ситуації [8]. 

У 80-ті роки було розроблено теорію «7-

С», яка передбачала, що ефективна 

організація базується на семи 

взаємопов’язаних компонентах, зміна однієї з 

яких потребує обов’язкової зміни інших. 

Отже, менеджери, що прагнуть до ефективної 

діяльності організації в цілому, повинні 

намагатися утримувати у гармонійному стані 

систему, що складається з семи компонент 

[8]. Трохи пізніше інший вчений – У. Оучі, 

переслідуючи на меті створення загальних 

принципів управління, висунув теорію «Z» 

[5], що являла собою спробу відмови від 

ситуаційного підходу на користь створення 

узагальненого опису управління, тобто 

дослідник намагався сформулювати 

найкращий підхід до управління 

організацією. 

З огляду на вищевикладене, можна 

стверджувати про постійний розвиток вчень 

про управління персоналом, появу нових 

думок вчених стосовно ефективного 

управління. Однак, практика управління 

завжди виявляється більш складним, 

глибоким та різноманітним процесом, ніж 

відповідна теоретична думка. Поява нових, 

раніше невідомих боків управління 

призводило до того, що положення та теорії, 

які претендували на кінцеві істини про 

управління, вже не забезпечували ефективне 

використання ресурсів організації та її 

конкурентоспроможності. Таким чином, 

внаслідок зміни зовнішніх та внутрішніх умов 

функціонування організації постійно виникає 

об’єктивна необхідність у теоретичному 
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осмисленні змін, які вже відбулися або тільки 

відбуваються, що, у свою чергу, обумовлює 

розробку нових підходів до управління. 
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Анотація — тези присвячені дослідженню 

принципів корпоративного управління в 

Україні.   

Ключові слова — Корпоративне управління, 

акціонери, загальні збори, наглядова рада.  

Успішний розвиток та діяльність компанії 

значною мірою залежить від принципів 

управління. Саме наявність ефективної 

системи управління та дотримання 

міжнародних принципів сприяє збільшенню 

вартості капіталу, підвищенню довіри 

інвесторів. 

Корпоративне управління – система 

відносин, яка визначає правила та процедури 

прийняття рішень щодо діяльності 

господарського товариства та здійснення 

контролю, а також розподіл прав і обов'язків 

між органами товариства та його учасниками 

стосовно управління ним [1]. 

Корпоративне управління слід розглядати 

як систему, що дозволяє спрямовувати та 

контролювати діяльність підприємства.   У 

рамках корпоративного управління 

регламентується порядок впливу інвесторів 

на діяльність менеджерів, визначається 

відповідальність менеджерів за результати 

діяльність перед вкладниками. 

Підприємство не може функціонувати 

автономно від суспільства, адже результат 

діяльності залежить від вкладу всіх 

зацікавлених осіб. Державою розробляться 

принципи управління, що  передбачають 

урахування законних інтересів та активну 

співпрацю з іншими учасниками, які мають 

легітимний інтерес у діяльності товариства 

(державою, партнерами, працівниками, 

клієнтами, кредиторами тощо).  

«У світі існують загальноприйняті 

принципи (стандарти), якими повинні 

керуватися усі менеджери корпорацій для 

ефективного корпоративного управління і 

застосовуються в широкому спектрі 

правових, економічних та політичних умов. 

Серед міжнародних документів 

найавторитетнішим є принцип 

корпоративного управління, розроблені 

Організацією економічного співробітництва 

та розвитку, які були розроблені в 1999 році 

за ініціативою низки міжнародних 

організацій та 22 розвинених країн світу» [4]. 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку України (НКЦПФР) від 

22.07.2014 року ухвалила рішення № 955 

«Про затвердження принципів 

корпоративного управління» [2]. Розглянемо 

детально визначені шість принципів. 

1. Мета товариства – його суть 

нарощувати власний капітал з метою 

збільшення вартості акцій, забезпечення 

виплати дивідендів. 

2. Права акціонерів – система 

корпоративного управління повинна 

захищати права акціонерів та забезпечувати 

однакове ставлення до всіх акціонерів. 

До основних прав акціонерів можна 

віднести: 

- надійні методи реєстрації власності; 

-  вільне розпорядження акціями; 

- регулярне та своєчасне отримання 

інформації про загальні збори та 

підприємство; 

- вплив на діяльність підприємства шляхом  

участі в обговоренні та голосуванні на 

загальних зборах; 

- визначати питання порядку денного на 

зборах; 

- обирати членів наглядової ради та 

ревізійної комісії, впливати на корпоративні 

зміни; 

- назначати замість себе представника; 

- отримувати частку прибутку корпорації. 

3. Наглядова рада і виконавчий орган – 

система повинна забезпечити чіткий та 

раціональний розподіл повноважень між 

структурними елементами підприємтсва. 

3.1. Наглядової   ради –   система  
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корпоративного управління має 

забезпечувати стратегічне та поточне 

керівництво компанією, ефективний нагляд за 

діяльність виконавчого органу та їхньою 

відповідальністю перед акціонерами. 

Наглядова рада зобов`язана: 

- повинна ухвалювати стратегії товариства, 

бізнес-плани, політику управління ризиками, 

контролювати фінансово-господарську 

діяльність; 

-  кожного року обов’язково звітувати 

перед акціонерами на загальних зборах; 

- для виконання своїх обов`язів, члени ради 

повинні мати доступ до інформації, яка є 

точною, своєчасною і стосується справи; 

- якщо рішення ради можуть по різному 

впливати на різні групи акціонерів, вона має 

однаково справедливо ставитися до всіх 

акціонерів. 

3.2. Виконавчий орган – має забезпечувати 

поточне керівництво, реалізацію стратегії, 

політика та мети підприємства. 

Функції виконавчого органу: 

- розробляє стратегії товариства та річні 

бюджети; 

- самостійно визначає поточні плани та 

оперативні задачі підприємства; 

- повинен забезпечити дотримання 

відповідного законодавства та врахування 

інтересів зацікавлених осіб; 

- кожного кварталу подає звіт про 

фінансово-господарський стан підприємства  

у письмовій формі наглядовій раді; 

- щонайменше 1 раз на рік звітує на 

загальних зборах акціонерів. 

4. Розкриття інформації та прозорість – 

повинно забезпечуватися своєчасне і точне  

розкриття інформації про фінансовий стан, 

продуктивність, власність та управління  

підприємством. Інформація, що є 

обов`язковою для розкриття: 

- стратегії та цілі підприємства; 

- звіти результатів фінансової та 

операційної діяльності; 

- фактори ризику, що впливають на 

діяльність; 

- структура власності та контролю над 

товариством; 

- перелік   юридичних    та    фізичних  

організацій, чиїми  послугами  підприємство  

користується; 

- перелік усіх посадових осіб та їх 

винагород; 

- питання пов’язані з працівниками та 

іншими заінтересованими особами; 

- дотримання підприємством принципів 

корпоративного управління, що встановлені 

законодавством. 

    5. Контроль за фінансово-господарською 

діяльністю – може здійснюватися зовнішнім 

аудитором, який звітує на загальних зборах, 

або внутрішнім. Публічне акціонерне 

товариство обов`язково проводить щорічну 

аудиторську перевірку зовнішнім аудитором.  

6. Заінтересовані особи – підприємство 

поважає інтереси та дотримується 

законодавчих прав заінтересованих осіб. 

В умовах міжнародної глобалізації ринків 

необхідно звертати увагу на міжнародні 

«привила гри». Затвердження принців 

корпоративного управління є одним з кроків 

інтеграції даних правил в Україні, які 

необхідно  продовжувати. 
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Анотація — В статті розглядаються 

стратегічні аспекти, щодо адаптивних 

управлінських рішень в умовах економіки 

вражень. Запропоновано шляхи 

удосконалення управлінських рішень 

підприємства за допомогою підвищення 

його конкурентних переваг в умовах 

економіки вражень.  

Ключові слова — стратегія адаптації, 

управлінські рішення, адаптаційні 

можливості, конкурентні переваги, 

стратегічне управління, адаптивне 

управління, економіка вражень.  
 

В ринковій економіці зміцнювання 

положення підприємства потребує 

постановки цілей і розробки стратегії 

розвитку для цього підприємства. Розробка 

стратегії розвитку, в свою чергу, потребує 

перегляду ряду можливих шляхів досягнення 

цих цілей і еталонних стратегій, які відомі 

теорії управління на сьогоднішній момент, а 

також, за необхідністю, розробки нових 

стратегій згідно сучасним умовам розвитку 

економіки країни. 

Визначення стратегії розвитку 

підприємства передбачає знання і 

використання основних принципів 

планування та управління. Правильне 

дотримання принципів планування створює 

передумови для ефективної роботи 

підприємства та зменшує можливість 

від'ємних результатів планування. Проблема 

адаптації управлінських технологій для 

нормального  функціонування українських 

підприємств в умовах економіки вражень є 

дуже популярною темою в нашій країні. 

Цьому науковому напрямку присвячені 

роботи багатьох учених. Іншим напрямом є 

визначення поняття адаптивного управління 

та адаптивних процесів, які відбуваються на 

підприємстві. 

Середовище, в якому функціонують 

підприємства України, характеризуються 

великим ступенем невизначеності, внаслідок  

чого у своїй діяльності підприємства 

постійно стикаються з неочікуваним впливом 

зовнішнього середовища. Успіх 

підприємства на ринку значною мірою 

залежить від того, як підприємство навчиться 

швидко адаптуватися до цих впливів. Одне з 

основних завдань науки у сфері адаптації на 

даний момент допомогти управлінцям й 

насамперед дати чітке пояснення самої 

адаптації, адаптивного управління та 

адаптивних процесів, що дасть змогу більш 

результативно проводити адаптацію на 

підприємстві.  

В сучасному світі формуються тенденції 

підвищення інвестиційної привабливості 

національної економіки, толерантності 

суспільства та акцентується увага на 

розвитку соціальної сфери. Основним 

трендом економічного розвитку є перехід до 

нового мислення та сприйняття сучасного 

етапу суспільних відносин, в якому 

пріоритети для споживачів полягають не 

стільки у товарах та послугах, скільки у 

враженнях, які вони від цього отримують. 

Перехід до нової економіки, коли споживач 

хоче та може купити не сировину, товари, 

послуги, бо в принципі вони рівнозначні, а 

враження, тобто час, проведений в певній 

сфері матеріального або нематеріального 

виробництва може бути визначено як 

пріоритетний напрям стратегії соціально-

економічного розвитку секторів національної 

економіки. Це стосується, в першу чергу, 

нематеріальної сфери виробництва – розваг, 

ресторанів, готелів, банків про що свідчить 

досвід розвинених країн світу та 

спрямованість їх пріоритетів на 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
41 

глобалізаційний наднаціональний розвиток, 

відповідно й появу нових наукових напрямів 

та понять таких як: сервісна індустрія, 

індустрія гостинності, креативна економіка 

тощо. На фоні створення нових економічних 

моделей, нових типів соціальних відносин та 

нових підходів до збереження та розвитку 

культурних традицій актуалізуються питання 

визначення основних засад розвитку 

економіки гостинності та вражень. 

Зараз немає необхідності затрачувати 

багато коштів та часу на одержання основних 

повсякденних послуг. У випадку, коли 

послуги звичайного обслуговування не 

відповідають стандарту (по якості та 

кількості), то враження від них та від 

гостинності буде низьким. На нашу думку, 

враження складаються зі звичайного 

комплексу послуг (першого рівня) та зі 

специфічного обслуговування (другого 

рівня). Гостинність – це враження, які 

одержують люди від послуг першого та 

другого рівнів, які поділяються на проміжні 

та кінцеві, які формують продукт гостинності 

[8]. 

Нова економіка – це те, що виникає на 

наших очах, тому ще не могло з'явитися її 

вичерпного розуміння. Можна говорити про 

два процеси, які відбуваються одночасно. По-

перше, йде дуже швидке зростання інновацій, 

не тільки технологічних, але самих різних: 

постійно відкриваються і закриваються 

підприємства, створюються нові соціальні 

комбінації і т. Д. Якщо темпи змін не 

знизяться, ми опинимося в становищі 

людини, який зайшов в калейдоскоп і 

перестав сприймати світ як ціле. 

По-друге, йде дуже швидкий процес 

збагачення приблизно 1/3 світу. А тому різко 

збільшуються можливості людини, які він 

використовує в більш цікавій роботі, більш 

різноманітним відпочинку і, зрозуміло, різко 

змінюється споживання, причому не тільки 

кількісно, але, перш за все, якісно. І на цій 

основі виникає кілька нових феноменів. Цей 

феномен викликає до життя нові сервіси, нові 

галузі економіки, які можна назвати 

економікою вражень. Вся ця економіка 

виникає і розвивається тому, що люди хочуть 

і вимагають нових вражень. 

Поняття «економіка вражень» було 

запропоновано у книзі Б. Джозефа Пайна та 

Джеймса Гілмора «Економіка вражень. 

Робота – це театр, а кожний бізнес – сцена» 

[8]. Спочатку здавалося, що це всього лише 

підхід у маркетингу (щоб продати товар або 

послугу, потрібно створити про неї 

сприятливе враження), однак з'ясувалося, що 

всі набагато цікавіше та складніше. 

Концепція, яка полягає в ньому, висуває на 

перший план не сам продукт або послугу й не 

підприємство, а враження, які одержуватиме 

споживач від використання цього продукту 

або послуги. Відтепер вирішальний фактор у 

стратегії просування – це емоційна складова. 

Економіка вражень – це підхід до 

виробництва та просування товару або 

послуги, заснований не на задоволенні 

конкретної потреби, а на створення 

позитивного враження як від виробництва та 

просування, так і від одержання товару або 

послуги, а також від наступних за цим 

відчуттів, одержуваних споживачем товару 

або послуги [1].  

Так, поява потреби у враженнях цілком 

відповідає теорії ієрархії потреб, відомої за 

назвою «піраміда Маслоу». У міру 

задоволення базових фізіологічних потреб і 

потреб у безпеці та комфорті, приналежності 

до спільності, індивідуальній повазі (перші 4 

рівні піраміди Маслоу), ростуть потреби, 

описувані верхніми поверхами піраміди: 

пізнання, естетика, самореалізація [12]. 

На відміну від послуги, враження не несе 

прямої економічної користі, його не можна 

негайно «спожити». При споживанні 

враження накопичуються, формується «база 

вражень» окремої людини, які згодом можуть 

або стиратися з пам'яті, або під впливаємо 

різних обставин.  

Другий аспект, який розглядається в 

контексті аналізу економіки вражень, 

пов'язаний з тією обставиною, що споживач в 

умовах задоволення первинних потреб 

(відповідно до класифікації Маслоу), все 

частіше шукає нових вражень, а не реалізації 

потреб за рахунок придбання товарів і 

одержання послуг. Враження стає в певному 

змісті «споживчою метою». Виникнення 

економіки вражень, а також ріст інтересу до 
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аналізу цієї сфери економічної дійсності, 

обумовлений не тільки, і може бути не 

стільки, необхідністю пошуку нових 

маркетингових стратегій. [12]. 

Перш ніж розробити будь-який механізм 

адаптації потрібно з’ясувати що представляє 

собою поняття адаптація.  

В даний час в економічній літературі 

висловлюються різні думки про суть 

адаптивного підходу до управління і методи 

адаптації. 

На думку Р. Акоффа «Адаптуватися 

означає реагувати на внутрішню або 

зовнішню зміну так, щоб підтримувати або 

покращувати продуктивність. Зміна, 

відповідною реакцією на яку є адаптація, 

може бути або небезпекою, або додатковою 

можливістю» [1]. 

Для адаптації фірми і управління 

конкурентоспроможністю Р. Акофф 

пропонує використовувати системний підхід 

до планування. На думку  

Р. Акоффа система – це сукупність двох або 

більше елементів, що задовольняє наступним 

трьом умовам [1]: 

По-перше – поведінка кожного елементу 

впливає на поведінку цілого. 

По-друге – поведінка елементів і їх дія на 

ціле взаємопов‘язані. 

По-третє – жоден з елементів не повинен 

впливати на систему як ціле незалежне. 

Слід погодитися з автором, що дійсно, 

будь-яка зміна зовнішнього середовища є для 

підприємства або можливістю, або загрозою. 

Процес адаптації повинен використовувати 

системний підхід до планування. Проте, 

продуктивність як критерій 

конкурентоспроможності організації 

виправдана лише якщо є ринкові можливості 

збуту продукції, сама по собі продуктивність 

не є критерієм конкурентоспроможності 

організації в умовах швидких змін 

зовнішнього середовища. Крім того, 

системний підхід необхідно використовувати 

не лише в плануванні, але й в реалізації 

адаптивної реакції, при відстеженні змін 

середовища. 

Вона охоплює всі дії стратегічного 

характеру, які покращують стосунки 

компанії з її оточенням. Компаніям необхідно 

адаптуватися до зовнішніх як сприятливим 

можливостям, так і небезпекам, виявити 

відповідні варіанти і забезпечити ефективне 

пристосування стратегії фірми до 

навколишніх умов. [2]. 

Крім того, під час розробки методики для 

забезпечення ефективного управління 

процесами адаптації промислових 

підприємств до змін зовнішнього середовища 

слід враховувати, що сьогодні фахівці у сфері 

стратегічного менеджменту виділяють певну 

ієрархію рівнів адаптації на підприємстві, кожен 

з яких має свою цінність, відповідає за 

вирішення конкретних ключових питань 

адаптації та обумовлює застосування 

відповідного інструментарію.   
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Анотація — Доведено важливість 

визначення ризику невиконання цілей 

організації в управлінні змінами. 

Визначено фактори ризику невиконання 

цілей. Запропоновано послідовність 

оцінки ризику невиконання цілей 

організації та запобіжні дії щодо його 

попередження.  

Ключові слова — ризик, опір змінам, цілі 

організації, управління змінами.  

 

Умови існування сучасного бізнесу 

характеризуються бистроплинними змінами 

зовнішнього середовища, які обумовлені. За 

таких умов на перше місце виходе 

конкурентний фактор як досконалий процес 

управління, і в першу чергу – технологія його 

виконання. 

Не зважаючи на те, що питання 

економічної діагностики та оцінюванню 

ризиків всебічно досліджуються багатьма 

науковцями, технології діагностики 

стратегічних ризиків приділено значно 

менше уваги, що утруднює їх виявлення та 

розробку запобіжних дій. 

Технології управління представляють 

собою сукупність формалізованих знань про 

виконання процесу. У такий спосіб вона 

надає можливість менеджерам виконувати 

чітко скоординовані дії без додаткових 

вказівок. Якщо оволодіння управлінськими 

навичками розвивається за принципом 

„навчання під час роботи“, то знання, що є в 

основі їх виконання, залишаються у неявній 

формі, відтак вони складно відтворюється. 

Для їх ефективного відтворення необхідно 

систематизувати знання, тобто 

формалізувати типові процедури. Це 

завдання і виконує технологія управління. 

У відповідності із принципами побудови, 

функціонування й розвитку системи 

управління безпосередньо процес управління 

починається зі стадії цілепокладання, яка 

дозволяє сконцентрувати увагу на головних 

результатах діяльності.  

Оскільки цілі встановлюються на етапі 

стратегічного управління, то під час 

формування довгострокових планів, 

виникають ризики, пов’язані з їх 

невиконанням. 

Ризик невиконання цілей пов'язаний із 

тим, що реалізація стратегічних цілей не є 

автоматичним процесом. Кожен співробітник 

розуміє необхідність змін в організації. Разом 

з тим далеко не всі робітники визнають 

потребу змінюватися відповідно до 

поставлених цілей. Нові цілі організації і 

відповідно до них зміни в організації планує 

топ-менеджмент, проте здійснюють їх 

підлеглі, яким доводиться змінювати свою 

поведінку. На цій основі й виникає опір. 

Під опором І. Ансофф розуміє 

багатогранне явище, що викликає 

непередбачені відстрочки, додаткові витрати 

і нестабільність процесу стратегічних змін [1, 

с.456]. 

Як довели сучасні науковці у явищі опору 

немає нічого неістотного.  Більшість людей 

прагнуть до стабільності і передбачуваності 

свого існування, тому порушення їх звичного 

способу праці визиває побоювання. До того ж  

чисельні співробітники мають своє власне 

уявлення щодо здійснення розвитку 

організації.  
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Опір змінам з боку персоналу нерідко 

може бути потужною силою, яка істотно 

впливає на виконання цілей організації і 

таким чином стає потужним фактором 

ризику. 

Крім того, цілі встановлюються на етапі 

стратегічного управління, тому під час 

формування довгострокових планів, 

виникають ризики, пов’язані з 

комунікаційними бар’єрами, а саме – 

неправильну передачу або неправильну 

інтерпретацію інформації щодо постановки 

цілей від вищої ланки керівництва 

підприємства до основних працівників через 

середню та нижню ланки менеджерів, що 

призводить до нерозумінням персоналом 

цілей організації. Як результат – нові 

орієнтири не підтримуються робітниками і 

мають ризик бути недосягнутими. 

Таким чином, можна виокремити два 

фактори, що впливають на ризик 

невиконання цілей: 

-прийняття працівниками цілей 

організації, що є згодою слідувати їм; 

- правильне розуміння цілей. 

Невиконання цілей організації можна 

розглядати як окремий випадок опору 

змінам. У даному разі це будуть будь-які 

вчинки працівників, спрямовані на 

дискредитацію, затримку або протидію 

здійсненню стратегічних цілей організації. 

Цей опір може мати різну силу й 

інтенсивність. Шляхом логічних міркувань 

ми приходимо до правомірного висновку, що 

можна трансформувати відому матрицю  

«зміни – опір» [2]. 

Для визначення до якої категорії 

відносяться співробітники доцільно 

розробити спеціальні тести з двох типів 

питань: на перевірку розуміння й лояльності 

співробітників та контролю правдивості 

відповідей. На підставі обробки тестів та з 

використанням наведеної матриці всіх 

співробітників по відношенню до цілей 

організації можна розділити на чотири групи: 

прихильники, пасивні прихильники, 

супротивники та небезпечні елементи. 

Перелічені дії дозволяють обґрунтувати 

низку заходів, що підвищують готовність і 

знання персоналу та керівників організацій до 

змін і в кінцевому разі протидіють ризику 

невиконання цілей. 
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НЕМОНЕТАРНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ  

Мельник А. О., PhD студент, Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, Харків, Україна 

  

Анотація – Розглянуто та проаналізовано 

сучасні підходи до немонетарного методу 

мотивації працівників підприємства 

враховуючи кризові умови. Визначено 

головні методи немонетарного 

стимулювання персоналу, враховуючи 

економічний стан країни.  

 

Ключові слова – мотивація, немонетарні 

види мотивації, підприємство, 

антикризове управління, персонал. 

 

В наші часи вже не виникає сумніву в 

важливості мотивації персоналу, які б 

поліпшували показники  підприємства та 

залишали би 

Мотивація не є виключно матеріальним 

фактом, який можна побачити на власні очі 

чи визначити емпірично. Суть її його 

конкуренто спроможнім серед інших 

іноземних та вітчизняних підприємств. В 

сучасних кризових умовах ще більше 

керівників не маючи можливість робити 

постійний акцент на монетарних способах 

мотивації персоналу звертаються за 

допомогою до немонетарних методів. Якщо 

раніше немонетарна мотивація йшла як 

другорядне заохочення до матеріальної, то 

зараз вона починає відігравати значущу роль 

для заохочення спеціалістів вищої ланки.  

В сучасному суспільстві, враховуючи 

економічні показники розвитку країни, 

актуальність минулих нематеріальних 

методів мотивації та несерйозне ставлення до 

них знижує показники ефективності на 

підприємствах. 

Проблемами ефективних підходів до 

немонетарної мотивації персоналу займалося 

багато вчених з усього світу а саме: О. 

Єгоршин, О. Грішнова, Ф. Гілбрет, А. 

Маслоу, А. Врум, Я. Пустовар, О. Власенко, 

Ю. Чарикова, С. Пучкова, О. Сардак та інші. 

Кожен з цих науковців відводить свою 

певну роль та виділяє свої методи 

немонетарної мотивації, але детально не було 

розглянуто підхід до немонетарної мотивації 

персоналу, який би враховував та 

переосмислював сьогоднішні вітчизняні 

особливості.  

Тому метою даної статті є спроба чітко 

визначити немонетарні показники мотивації 

які б найбільшим чином впливали на рівень 

мотивації сучасного персоналу та 

підвищували конкуренто спроможність між 

підприємствами на ринку праці.  

В роботі А. Колота [4] автор зазначає, що  

формування трудової поведінки людини не 

стандартний процес. Трудова поведінка 

людей надзвичайно різноманітна, оскільки 

вона є наслідком складного 

взаємосполучення широкого кола потреб, 

інтересів, мотивів, ціннісних орієнтацій, 

переконань, поглядів, умов трудової 

діяльностіможна збагнути тільки 

проаналізувавши поведінку людей, 

порівнюючи її під впливом різноманітних 

спонукальних причин. Саме це дасть змогу 

знайти найважливіші немонетарні методи 

мотивації. 

В роботі О. Єгоршина [3] автор дійшов 

до висновку, що оскільки поліпшення умов 

роботи  потребує технічних, соціально-

економічних  та суспільних заходів, то 

система немонетарного стимулювання буде 

нерозривно пов’язана з усіма з них. А самі 

немонетарні блага визначаються автором як, 

поліпшенні умови праці, які б підвищували 

мотивацію працівника, спонукаючи його до 

певних позитивних дій. Важливо, щоб ці 

поліпшення чітко відповідали уявленню 

працівника, про те, яким має бути його 

робоче місце, режим його праці, та ступінь 

взаємовідносин з керівником та інше, що 

буде приносити блага працівникові в 

немонетарній формі. 

На думку Я. Пустовар в роботі [5] 

важливий критерій немонетарної мотивації 

це можливість працівника отримувати 
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компенсацію вільним часом. Особливість цієї 

мотивації полягає в тому, що розходження в 

навантаженні працівників, які обумовлені 

роботою в різний час доби і тижня, 

компенсуються безпосередньо наданням 

вільного часу, а не традиційними 

матеріальними надбавками. 

В роботі [1] О. Власенко та Ю. Чарикова 

автори виділяють до основних немонетарних 

факторів можливість визнання, кар’єрне 

зростання, медичне обслуговування, 

страхування працівника, можливість 

харчування, гнучкий графік роботи та строк 

тривалості відпустки. Також автори 

наголошують, що такі фактори як 

організаційний хаос, неповага керівництва, 

непорозуміння більшості членів колективу, є 

основними демотивуючими факторами, 

заважаючими розвитку підприємства. 

Аналізуючи роботу О. Грішнової [2], 

можно зауважити, що для грамотного 

мотивування персоналу необхідно 

враховувати не тільки рівень працівників, 

треба враховувати соціальний статус, вік, 

стать працівника, а також його психологічні 

особливості та потреби. Саме це зробить 

систему мотивування працівників 

економічно ефективною. Також автор 

наголошує, що для грамотної побудови 

системи мотивування, в першу чергу, слід 

пам’ятати про неможливість однакового 

підходу до кожного працівника 

підприємства, їх потреби різняться. 

Отже можна сказати, що сьогодні, 

враховуючи сучасний економічний стан 

нашої країни, все частіше на місце 

монетарних методів мотивації долучають и 

немонетарні заохочення.  Однак при виборі 

немонетарних методів мотивування треба 

чітко розумітись, що неможливо створити 

єдиний мотиваційний підхід до усіх 

працівників на підприємстві.  Ефективним 

можна вважати такий механізм поєднання 

монетарних та немонетарних методів 

мотивування, який би міг охоплювати сфери 

інтересів та потреб кожного працівника, бо 

усі люди різняться в своїх потребах. 

Необхідність застосування на підприємстві 

грамотно підібраних немонетарних 

мотиваційних чинників допоможе 

підприємству зробити працівників більш 

відданими та енергійними, також зменшить 

плинність кадрів та допоможе залучити 

кращих спеціалістів галузі завдяки не тільки 

матеріальної мотивації а і грамотно 

підібраного соціального пакету. 

 

Список використаної літератури 

 
1. Власенко О. С. Мотивація персоналу в умовах 

кризи /  О. С. Власенко, Ю. В. Чарикова // Глобальні та 

національні проблеми економіки. . – 2017. – № 17. – С. 

224–229. 

2. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-

трудові відносини : підручник. / О. А. Грішнова. – К. : 

Знання,2004. – 535 с.  
3. Егоршин А. П. Мотивация трудовой 

деятельности: учебное пособие. / А. П. Егоршин. – 

Н. Новгород: НИМБ, 2003. – 320 с. 

4. Колот A.M. Мотивація персоналу: підручник. / 

А. М. Колот. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 

340 с. 
5. Пустовар Я. П. Мотиваційний аспект 

менеджменту персоналу // Вісник ХДУ.-Харків. -2001. 

– № 508. – С. 314.  
 

Автори 

 Мельник Антон Олегович, PhD 

студент, Харківський національний 

економічний університет імені Семена 

Кузнеця.   

  
Тези доповіді надійшли 10 січня 2020 року.   

  

Опубліковано в авторській редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
47 

УДК 007:02 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Оліх Леся Анатоліївна, к.е.н., доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 

Корнілова Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна  

  

Анотація. Публікація присвячена 

питанню цифровізації економіки України. 

Мова йде про необхідність впровадження 

основних її інструментів, зокрема 

інтернету речей, в інформаційно-

аналітичну діяльність провідних суб’єктів 

науково-технічної сфери. 

 

Ключові слова: інтернет речей, 

інформаційно-аналітична діяльність, 

суб’єкти інформаційно-аналітичної 

діяльності, цифровізація економіки.  
 

В основі розвитку людського суспільства 

знаходяться знання. У різні історичні періоди 

шляхи отримання, збереження, обробки, 

трансформації та поширення знань залежали 

від рівня технологізації. На початку ХХІ ст. 

розвинені країни вступили в епоху 

інформаційної економіки. Інформація 

перестала бути лише результатом діяльності. 

А почала використовуватись як ресурс. 

Згідно із Законом України «Про 

інформацію»: інформація - будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді [2]. Сукупність 

інформації за певним напрямом формує 

знання. Його накопичення створює 

можливості для відкриттів, винаходів, їх 

трансформації у новинки, нововведення та 

інновації. У сучасному світі стадії 

інноваційного процесу давно вже 

реалізуються паралельно. Це 

характеризується наявністю зворотних 

зв’язків. На перший план виходить діяльність 

з акумулювання, обробки, збереження і 

поширення інформації. З'являються нові 

напрями діяльності, які раніше не виділялись 

як самостійні. А отже, виокремлюються й 

суб’єкти їх реалізації. У той же час існуючі 

види діяльності набувають нових ознак, 

реалізуючи свої завдання через використання 

нового інструментарію, що відповідає 

вимогам цифрової економіки. Одним з 

невід’ємних видів діяльності в економіці, є 

інформаційно-аналітична. Жодне 

підприємство, організація, установа не 

можуть функціонувати без інформації. Тому 

даний вид діяльності не є новим. Однак для 

ефективного його здійснення за умов 

цифрової економіки необхідне використання 

інструментарію шостого технологічного 

укладу, впровадження сучасних досягнень 

четвертої промислової революції та 

відповідних методів організації й управління. 

Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) 

– це специфічний різновид інтелектуальної, 

розумової діяльності людини, в процесі якої 

внаслідок певного алгоритму послідовних 

дій з пошуку, накопичення, зберігання, 

обробки, аналізу первинної інформації 

утворюється нова, вторинна аналітична 

інформація у формі аналітичної довідки, 

звіту, огляду, прогнозу тощо [1, с. 14]. За 

умов активної цифровізації економік 

розвинених країн розширюється й 

інструментарій реалізації інформаційно-

аналітичної діяльності. Доцільним стає її 

поділ на дві рівноправні складові. 

Інформаційна компонента відповідає за 

інформаційне наповнення, доступність 

даних. А сукупність економіко-

математичних моделей аналітичної 

компоненти визначає інтелектуальність 

обробки даних [5, с. 76]. 

Основними суб’єктами інформаційно-

аналітичної діяльності виступають 

бібліотеки, аналітичні центри, інформаційно-

аналітичні структури. За статусом суб’єктів 

діяльності можна виділити [3]: підрозділи 

інформаційно-аналітичного забезпечення у 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
48 

структурі органів державної і місцевої влади; 

підрозділи інформаційно-аналітичного 

забезпечення у структурі Національних 

бібліотек; відокремлені суб’єкти професійної 

аналітичної діяльності (інститути і центри 

досліджень, аналітичні центри); громадські 

аналітичні центри. 

В Україні основними суб’єктами 

національного масштабу, які реалізують 

інформаційно-аналітичну діяльність як один 

з основних напрямів, є Національна 

бібліотека України імені В.І.Вернадського та 

Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації. У своїй діяльності 

вони співпрацюють з вітчизняними 

науковими та науково-дослідними 

установами, державними органами влади і 

державними структурами, представниками 

бізнесу. Результати їх діяльності 

використовуються у всіх галузях 

національної економіки.  

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського – головна всеукраїнська 

книгозбірня, загальнодержавний 

комплексний бібліотечно-інформаційний, 

науково-дослідний, науково-методичний та 

культурно-просвітницький центр, найбільше 

за обсягом документно-інформаційних 

ресурсів книгосховище України. Одна з 

найбільших національних бібліотек світу. 

Підпорядкована НАН України, входить до її 

відділення історії, філософії й права. Як 

особливо цінний об’єкт культури перебуває 

під охороною держави [6]. Структурним 

підрозділом Національної бібліотеки 

України імені В.І.Вернадського є служба 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади (СІАЗ). Це науково-

дослідна інституція, предметом спеціальної 

наукової уваги якої є дослідження 

електронних інформаційних технологій у 

бібліотечній сфері. Практична діяльність 

СІАЗ полягає у підготовці інформаційно-

аналітичної та аналітико-прогностичної 

продукції на базі використання інформації 

електронних і друкованих ЗМІ, всіх видів 

фондів НБУВ, інших відкритих джерел. 

Зокрема основною інформаційно-

аналітичною продукцією СІАЗ є [7]: 

- Інформаційно-аналітичний журнал 

"Україна: події, факти, коментарі", 

присвячений висвітленню та аналізу 

найактуальніших подій суспільного життя в 

економічній, політичній та соціальних 

сферах, проблемам ефективності 

державотворчого процесу в Україні. Значна 

його частина базується на матеріалах з 

регіональної проблематики. Журнал 

видається двічі на місяць. 

- Соціальні мережі як чинник інформаційної 

безпеки - інформаційно-аналітичний 

бюлетень інтернет-ресурсів, в якому 

представлені матеріали з питань розвитку 

соціальних мереж, їх взаємодії з бізнесом, 

проблеми захисту даних, вплив мережевого 

спілкування на особистість, а також 

проблеми суспільної безпеки. Виходить двічі 

на місяць. 

- Шляхи розвитку української 

науки - інформаційно-аналітичний бюлетень, 

в якому висвітлюються проблеми 

підвищення ефективності наукової 

діяльності, проблеми реформування 

української науки, подається інформація про 

здобутки вітчизняної науки та висвітлюється 

досвід розвитку наукових досліджень за 

кордоном. Видається щомісяця. 

Ще однією державною установою, що 

здійснює експертну, інформаційну та 

консалтингову підтримку наукового, 

науково-технічного та інноваційного 

розвитку, є Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації 

(УкрІНТЕІ). Його основні напрями 

діяльності [8]: наукові дослідження та 

науково-технічні розробки; організація та 

проведення наукової та науково-технічної 

експертизи; збір, аналіз та поширення 

науково-технічної інформації; 

супроводження трансферу технологій. Даний 

Інститут є класичним суб’єктом надання 

науково-технічних послуг. Його відділи 

опосередковують науково-технічну 

діяльність від підбору актуальної теми 

дисертації до трансферу технологій. Також 

аналітична діяльність УкрІНТЕІ реалізується 

через підготовку щорічних аналітичних 

довідок «Стан інноваційної діяльності та 

діяльності у сфері трансферу технологій в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.nas.gov.ua/UA/NASUDepartment/Pages/org.aspx?DepartmentID=0002175
http://d.zaix.ru/42iA.pdf
http://d.zaix.ru/42iA.pdf
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Україні» та «Реалізація середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня». 

Інститут також є одним із засновників 

наукового журналу «Наука, технології, 

інновації». 

У контексті цифровізації економіки 

України загалом та науково-технічної сфери 

зокрема доцільним є впровадження і 

використання у установах даної сфери 

діяльності технології інтернету речей. Однак, 

оскільки згадані організації є державними, то 

важливим кроком у впровадженні даної 

технології є нормативно-правове 

забезпечення процесів цифровізації загалом 

та науково-технічної сфери зокрема. Що, з 

одного боку, зробить безпечним 

використання цих технологій з точки зору 

витоку інформації або здійснення кібератак. 

А з іншого боку – розширить можливості 

вітчизняних установ щодо доступу до 

міжнародних баз не лише статистичної 

інформації, але й результатів досліджень й 

аналітичних оглядів у значно коротші 

проміжки часу.  
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА  

Онащенко Дмитро Володимирович, аспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана», Київ, Україна  

 

Анотація — В роботі розкрито концепцію 

архітектури підприємства як сучасної, 

цілісної та системної методології 

проектування та управління 

організаціями в умовах високої 

складності, волатильності та 

невизначеності навколишнього 

середовища. Розглянута сутність та 

ключові підходи до моделювання 

архітектури підприємства.  

Ключові слова — архітектура 

підприємства, бізнес-процес, системний 

підхід, фреймворк 

Згідно з Майклом Портером [8] більше ніж 
80% організацій не досягають успіху при 
реалізації своїх стратегій, при цьому у 70% 
випадків провал пов'язаний не з самою 
стратегією, а з її реалізацією. Нездатність 
компаній успішно реалізовувати свої стратегії 
- один з ключових викликів, що стоять перед 
організаціями у 21 столітті [6]. 

Причини такого стану справ криються в 
тих змінах, які зазнає середовище, з одного 
боку конкуренція стимулює постійне 
ускладнення бізнес-моделей та вимог до 
продукту, з іншого боку ринкова 
волатильність, непередбачуваність та 
невизначеність вимагають від підприємств 
високої гнучкості та пристосовності, що з 
ростом масштабу організацій стає все більш 
складним завданням. 

Будь-яка організація є складною техніко-
економічною та соціокультурною системою з 
великою кількістю елементів та зв'язків, що 
вимагає цілісного підходу в проектуванні та 
управлінні архітектурою підприємства. У 
зв'язку з цим виникла потреба в розробці 
підходів, які б структурували організацію і 
пов'язували б між собою стратегію, систему 
управління, персонал, IT тощо. 

Поняття «архітектура підприємства» 
(Enterprise architecture) прийшло до нас зі 
сфери IT, та вперше було згадано Джоном 
Захманом (John A. Zachman) в його статтях 
[1;2] “A Framework for Information Systems 

Architecture” (1987р.) та “Extending and 
Formalizing the Framework for Information 
Systems Architecture” (1992р.). На той момент 
в компанії IBM, де працював Джон Захман, 
назріла необхідність в підході, який би 
узгоджував IT систему та потреби бізнесу, 
Джон Захман запропонував структуру опису 
архітектури IT, але, як пізніше з'ясувалося, 
його схема виявилася універсальною для 
розгляду всієї архітектури підприємства і 
була взята за основу для всіх наступних 
розробок в цій сфері. Його підхід пропонував 
послідовний опис кожного аспекту системи в 
прив'язці до всіх інших елементів, що 
дозволяло одночасно розглядати кожен 
аспект функціонування організації, не 
втрачаючи загального контексту. 

Поняття «архітектура підприємства» 
комплексне та має багато визначень, 
розглянемо декілька з них: 

• Композиція взаємоузгоджених 
принципів, методів і моделей, які 
використовуються при розробці та реалізації 
організаційної структури підприємства, 
бізнес-процесів, інформаційних систем та 
інфраструктури. Марк Ланхорст (Marc 
Lankhorst) [7]; 

• Цілісний аналіз, планування, дизайн та 
управління змінами для реалізації стратегії 
спираючись на принципи і практики, які 
інтегрують всі складові елементи організації. 
FEAPO (Federation of Enterprise Architecture 
Professional Organizations)[3]; 

• Архітектура підприємства - це 
дисципліна для проактивного та цілісного 
керівництва підприємством за допомогою 
реагування на руйнівні сили, завдяки 
виявленню та аналізу необхідних змін в 
напрямку бажаного бачення бізнесу. Gartner 
[4]; 

• Архітектура підприємства встановлює 
шлях до досягнення місії організації завдяки 
оптимальному функціонуванню її ключових 
бізнес-процесів усередині ефективного ІТ 
оточення. Jaab Schekkerman, IFEAD (Institute 
For Enterprise Architecture Development) [5]. 
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Узагальнюючи, можна сказати, що 
архітектура підприємства - це системний та 
цілісний опис моделі організації, якій 
включає в себе стратегічну, організаційну, 
інформаційну та технологічну архітектури, з 
метою реалізації стратегії та досягнення 
бізнес-цілей підприємства. 

Побудова архітектури підприємства 
базується на вимогах, керівних принципах та 
концептуальних моделях, які описують 
наступний етап еволюції організації. 
Аналізуючи розриви між поточним та 
майбутнім станом, створюється дорожня 
карта, яка дозволяє провести на підприємстві 
необхідні зміни.  

Моделювання підприємства як цілісної 
системи дозволяє зробити організацію 
зрозумілою для всіх стейкхолдерів, опис 
архітектури створює загальний 
комунікаційний простір, що дозволяє 
поліпшити ефективність та результативність 
взаємодії в команді. 

Суттю підходу до моделювання 
архітектури підприємства є скоріше 
інтеграція вже існуючих методів, технологій і 
моделей для досягнення оптимального 
результату від взаємодії всіх систем, ніж 
розробка нових систем як таких. Ключовим 
чинником ефективності цілісного підходу до 
архітектури підприємства є синергетичній 
ефект, який виникає за умов,  коли всі частини 
організації синхронізовані та націлені на 
єдину мету.  

Технології моделювання, які 
використовуються при формуванні 
архітектури підприємства, універсальні та 
можуть бути застосовані для будь-яких типів 
організацій: комерційних, військових, 
урядових, громадських тощо. Ці методи так 
само релевантні і для будь-якого рівня в 
організації, будь то відділ філіалу або штаб 
квартира транснаціональної компанії. 
Архітектура керує ланцюжками створення 
цінності, які пронизують підприємство на 
всіх рівнях і виходять за її межі, контактуючи 
з усіма стейкхолдерами: клієнтами, 
постачальниками, інвесторами, державою 
тощо. 

Найбільш важливою характеристикою 
архітектури підприємства є цілісний погляд 
на організацію. Всередині окремих 
підрозділів організації може бути досягнута 
оптимальна ефективність, але це не означає, 
що така локальна оптимізація є оптимальною 

з точки зору всієї організації. Наприклад, 
жорстко зарегульована система оплат з точки 
зору фінансів забезпечує високий контроль і 
не допускає нецільових витрат, при цьому 
така система не дозволяє зробити бізнес-
процеси в організації достатньо гнучкими, як 
того вимагає ринкова ситуація. У цьому 
випадку більш м'яка фінансова політика може 
компенсуватися більш відповідальною та 
підприємницько налаштованою 
корпоративною культурою. 

Для кращого розуміння суті архітектури 
підприємства її можна порівняти з 
плануванням міста. Архітектор будівлі 
подібний архітектору рішення, обидва як 
правило відповідають за будівництво одного 
об'єкта або системи. При цьому міський 
планувальник аналогічний архітектору 
підприємства, він повинен розуміти весь 
контекст, з яким зіткнеться архітектор 
будівлі: бачення, як повинен розвиватися 
міський район, придатність для життя, 
безпеку, інфраструктуру, інтеграцію міських 
систем і багато іншого. Фахівці в побудові 
архітектури організації є містобудівниками 
підприємства. 

Будь-яка складна система складається з 
великої кількості елементів і ще більшої 
кількості зв'язків, описати все це різноманіття 
не є можливим, тому на допомогу приходить 
структурний підхід для моделювання 
складних систем. В його основі лежать так 
звані фреймворки (frameworks) які 
розглядають систему в розрізі одних і тих же 
аспектів, але під різними кутами зору. 
Наприклад, в методології Джона Захмана [2] 
розглядається 6 аспектів побудови 
архітектури: 

• Навіщо? Бізнес-цілі, стратегія, правила. 
Мотивація для чого створено підприємство; 

• Що? Об'єкти і дані, які будуть 
перетворюватися; 

• Як? Функції та бізнес-процеси; 

• Хто? Персоналії та організації, які 
керують бізнес-процесами; 

• Де? Місце, де виконуються бізнес-
процеси; 

• Коли? Вимоги до часу виконання 
бізнес-процесів та подій. 

Кожен з цих аспектів розглядається через 
призму ролей, які беруть участь в процесі 
проектування моделі архітектури 
підприємства: планувальник, 
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власник/менеджер, конструктор/архітектор, 
проектувальник, розробник та субпідрядник. 

На сьогоднішній момент провідними 
методологіями [9] опису архітектури 
підприємства є: 

• TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework) - Методологія міжнародної 
організації з технологічної стандартизації 
Open Group; 

• The Zachman Framework – Методологія 
Джона Захмана, засновника Архітектури 
підприємства; 

• FEA (Federal Enterprise Architectural 
Framework) – Методологія для структур уряду 
США; 

• Business Outcome-Driven EA. 
Методологія дослідницької і консалтингової 
компанії у сфері інформаційних технологій 
Gartner.  

Архітектура підприємства - це унікальна 

методологія, що дозволяє цілісно 

застосовувати системний підхід до 

моделювання організації, що дозволяє 

одночасно фокусуватися на окремих 

елементах системи та не втрачати загального 

контексту, створюючи тим самим 

збалансовану та оптимальну систему на всіх 

рівнях управління, що підвищує гнучкість і 

конкурентоспроможність організації в 

довгостроковій перспективі. 
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УДК 658.89 

СУТНІСТЬ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ТА 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Перерва Іванна Миколаївна 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
кафедра менеджменту та бізнесу, Харків, Україна 

  

Анотація — Автором розглянуті основні 

теоретичні підходи до поняття 

«клієнтоорієнтованість», в результаті 

морфологічного аналізу сформульована 

дефініція даного поняття. Указано основні 

принципи клієнтського підходу до 

розвитку організації.  

Ключові слова — клієнтоорієнтованість,  

клієнтоорієнтований підхід, конкуренція, 

клієнт.  

 

Останнім часом клієнтоорієнтований 

підхід стає основою ведення бізнесу. Це 

обумовлено тим, що унікальні конкурентні 

переваги, які повинні забезпечувати 

конкурентоспроможність організацій 

змінюються і на перший план виходить 

інтелектуальний потенціал та ефективне його 

використання. З підвищенням ролі 

інтелектуального потенціалу відбуваються 

зміни в менеджерських та маркетингових 

аспектах практики діяльності організацій. 

З'являються нові підходи, які 

конкретизуються в інноваційних прийомах 

роботи з нематеріальними активами. Зокрема, 

помітно зростає увага організацій до стратегії 

клієнтоорієнтованості бізнесу.  

Дослідженню сучасних проблем 

клієнтоорієнтованості присвячені роботи 

таких вчених як Манн І., Дайнеки О., 

Рижківський Б., Семернікова О., Хруцький 

В., Корнєєва І., Мухортова О., Ніконова І., 

Шамгунов Р., Франке, Парк та ін.  

Орієнтація на клієнтів обов'язково 

повинна призводити до збільшення 

результативності організації. Якщо немає 

додаткового прибутку від більш якісного 

обслуговування, то немає і 

клієнтоорієнтованості. Нерозуміння цього 

факту призводить до невиправданих витрат, 

тому що ресурси використовуються 

неефективно. Існує безліч понять 

клієнтоорієнтованості, проте не існує єдиної 

дефініції і саме тому нами зроблено спробу її 

систематизації. Основні поняття 

клієнтоорієнтованості представлені в 

таблиці. 
 

Таблиця 1 

Аналіз визначення поняття 

«клієнтоорієнтованість» 
Науковець Поняття клієнтоорієнтованості 

Манн І. ініціація позитивних емоцій і захвату 

у потенційних і існуючих клієнтів, що 

веде до вибору товарів і послуг вашої 

компанії серед безлічі конкурентів, 

до повторних покупок і отримання 

нових клієнтів за рахунок 

рекомендацій існуючих клієнтів [2] 

Рижківський Б. інструмент управління 

взаємовідносинами з клієнтами, 

націлений на отримання стійкого 

прибутку в довгостроковому періоді і 

базується на трьох критеріях: 

ключова компетенція, цільові клієнти 

і рівність позицій» [7] 

Хруцький В.Є., 

Корнєєва І.В. 

інструмент управління 

взаємовідносинами з споживачами, 

націлений на отримання стійкого 

прибутку в довгостроковому періоді і 

базується на трьох критеріях: 

ключова компетенція, цільові клієнти 

і рівність позицій [ 8] 

Мухортова О.  стратегія бізнесу, яка має на меті 

задоволення потреб клієнта. 

Результати стратегії 

кліентоорієнтованості: лояльність, 

прибуток, стабільний грошовий 

потік, підвищення рівня 

передбачуваності поведінки клієнтів 

[3] 

Ніконова І.А., 

Шамгунов Р. 

М. 

перехід від фокусування зусиль 

підприємства на конкурентній 

боротьбі до впровадження 

унікальних продуктів для 

задоволення майбутніх потреб 

клієнтів, шляхом використання 

нетрадиційних підходів [4] 
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Франке, Парк набір поведінкових індикаторів 

підприємства з концентрацією на 

інтересах клієнта та його потребах 

для досягнення довготривалої 

задоволеності клієнта [5] 

 

Аналізуючи думки авторів (Табл.1), 

відзначимо що не має єдиної думки стосовно 

того, чим є клієнтоорієнтованість – 

інструментом, процесом, результатом зусиль, 

стратегією тощо. Найбільш вдало термін був 

охарактеризований О. Дейнеки, яка 

досліджує практичні аспекти реалізації 

стратегії клієнтоорієнтованості підприємств, і 

визначає клієнтоорієнтованість, як пріоритет 

маркетингової стратегії підприємства (фірми 

чи банку), що дозволяє досягти лояльності 

ключових клієнтів шляхом формування 

унікальних стосунків із ними [1]. У контексті 

такого визначення необхідно дослідити 

клієнтів окремого підприємства та виділити 

ключових з них і налагодити роботу з ними у 

такий спосіб, щоб викликати у них почуття 

лояльності. Саме формування унікальних 

стосунків з цією групою клієнтів дозволить 

досягти балансу інтересів. Інші групи клієнтів 

(потенційних, випадкових) можна 

перетворити на клієнтів [1], за умови 

здійснення пропозиції, адекватної їх 

очікуванням. 

Клієнтоорієнтованість як інтегративний 

процес спрямований на підвищення якості 

сервісного обслуговування клієнтів. Стан 

клієнтоорієнтованості в першу чергу 

визначається вигідним поєднанням всіх 

характеристик послуг, що надаються 

споживачеві. Наявність в організації окремих 

компонентів клієнтоорієнтованості не 

дозволяє говорити про організацію, 

спрямованої на клієнта, що використовує 

клієнтоорієнтований підхід. Даний підхід 

передбачає дієву співпрацю з клієнтами 

організації на стадії продажу товару або 

надання послуги, але також на всіх стадіях 

життєвого циклу клієнта, включаючи 

комунікативну складову в період до і після 

продажного взаємодії. 

В сучасних умовах організації 

перебудовують свою діяльність таким чином, 

щоб створити максимальну цінність для 

клієнта, в результаті чого формуються 

унікальні внутрішні компетенції для 

задоволення потреб клієнтів. 

Основні принципи клієнтського 

(клієнтоорієнтованого) підходу до розвитку 

організацій [6]:  

1. Робота з клієнтами не повинна полягати 

тільки в залученні нових клієнтів. 

Утримувати постійних клієнтів набагато 

вигідніше, ніж залучати нових. Витрати на 

рекламу приносять користь, але якщо ці 

кошти направити на підвищення якості 

обслуговування клієнтів, то результат може 

бути вищим. Часто продавці приділяють 

багато уваги характеристикам продукту, не 

актуальним для клієнтів.  

2. Організаціям, які вирішили розвиватися 

за рахунок оптимізації відносин з клієнтами, 

необхідно аналізувати не тільки загальну 

динаміку продажів, але і динаміку 

споживчого поведінки (зміна кількості 

покупок, кількість звернень, наявність боргів 

по оплаті і т.д.).  

3. Робота з клієнтами - це не тільки 

безпосередні продажу, а й передпродажні та 

післяпродажні відносини. Результативність 

продажів залежить від процесів залучення, 

утримання і обслуговування клієнтів.  

4. Відповідальність за відносини з 

клієнтами повинна ділитися між усіма 

підрозділами. Якість обслуговування клієнтів 

передбачає спільну роботу всіх структурних 

підрозділів, як основних, так і допоміжних. 

Актуальними стають питання розробки 

стандартів обслуговування і вибудовування 

повного ланцюжка обслуговування клієнтів.  

5. Необхідна єдина інформаційна основа 

взаємодії з клієнтами для отримання 

несуперечливої інформації про клієнтів і про 

відносини з ними усіма підрозділами 

організації. 

В результаті проведення теоретичних 

досліджень було доведено, що впровадження 

клієнтоорієнтованого підходу є нагальною 

необхідністю успішного існування сучасної 

організації, оскільки саме клієнти є його 

основною цінністю та джерелом прибуткової 

діяльності.  

Кліентоорієнтованість - це стратегія, 

націлена на потреби обраної групи клієнтів з 

метою максимізації їх довгострокової 
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фінансової цінності, це результат виваженої і 

планомірної реалізації процесу взаємин з 

ключовими клієнтами. Високий рівень 

задоволеності клієнтів створює конкурентні 

переваги на ринку. В сучасних умовах 

клієнтоорієнтований підхід є необхідним 

атрибутом успішного бізнесу. 

При зростанні конкуренції тільки 

високоякісний сервіс і лояльні клієнти 

дозволяють підвищити 

конкурентоспроможність. Саме 

орієнтованість на клієнта і його лояльність є 

основою успіху. Також важливу роль 

відіграють вміння передбачати майбутні 

зміни в потребах цільових клієнтів і адекватна 

оцінка внутрішніх можливостей організації в 

процесі цих змін. Потрібно розуміти, що 

рівень орієнтованості на клієнта в результаті 

впливає на ефективність діяльності 

організації. 
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РИНОК ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Рожко Н.Я., к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу 

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, Україна 

 

Анотація — Досліджено проблеми розвитку ринку овочів та фруктів в Україні 

у сучасних умовах. 

Ключові слова — виробник, продовольчий ринок, ринок, сегмент.  

 

Ринок овочів та фруктів  – це один із 

важливих сегментів продовольчого ринку, 

що характеризується значенням овочів та 

фруктів для споживання та забезпечення 

належного здоров’я населення. Значення 

ринку овочів та фруктів для національної 

економіки має важливе значення в структурі 

ВВП виробництва та продовольства, 

кількістю зайнятих у плодоовочівництві. 

Тобто забезпечення населення якісною 

плодоовочевою продукцією в необхідних 

обсягах є важливим завданням сучасного 

суспільства.  

Фрукти та овочі виробляються сезонно, 

але ринок вимагає наявної продукції 

протягом цілого року.  Багато десятиліть ця 

проблема співставлення доступності товару з 

споживчим попитом вирішувалася двома 

способами: продаж свіжої продукції під час 

збору врожаю та незабаром після цього; 

обробка решти для задоволення попиту 

протягом решти року. 

У міру вдосконалення технології та 

збільшення доходів споживачів стало 

можливим забезпечення свіжої продукції 

цілий рік.  Українські споживачі тепер 

очікують свіжих помідорів, полуниці та 

солодкої кукурудзи щоденно, щомісяця, 

року. Крім того, залишається великий попит 

на перероблені фрукти та овочі. 

Збільшення доходів споживачів та 

цілорічний попит на свіжу продукцію 

виробників встановлювати пункти купівлі як 

у різних зростаючих районах, так і в 

зарубіжних країнах. Деякі роздрібні торговці 

цілорічно укладають контракти зі 

пакувальниками свіжих фруктів та овочів, 

які, у свою чергу, можуть укладати контракти 

із виробниками. Контракти та великі обсяги 

практики купівлі дозволяють пакувальникам 

отримувати достатню кількість 

індивідуальних товарів. 

Будучи дрібним виробником свіжих 

фруктів і овочів, доцільно розглядати 

можливість продажу безпосередньо в межах 

роздрібної торгівлі. Хоча у деяких 

мережевих магазинах та незалежних 

роздрібних торговцях є місцеві програми для 

придбання свіжої продукції, такі магазини та 

програми не є загальними. При цьому 

виробник є одночасно і пакувальником та 

гуртовим реалізатором. 

В результаті на ринку овочів та фруктів 

виникають наступні проблеми, які потре-

бують негайного усунення. Зокрема на ринку 

овочів та фруктів відсутня єдина система 

збуту, логістики та брак коштів на 

запровадження та використання новітніх 

технологій та високу вартість фінансових 

ресурсів, тобто кредитів (рис. 1). 

Відмітимо, що сучасний ринок овочів та 

фруктів України характеризується  трьома 

основними рисами. По-перше, великою 

кількістю малих та середніх виробників, що 

виготовляють продукцію низької якості. По-

друге, малою кількістю професійних гравців 

ринку (господарств), які пропонують високу 

якість, але потребують нових технологій для 

збільшення врожайності продукції. “По – 

третє, підвищення ефективності овочевого 

виробництва потребує введення дієвої 
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системи цінового механізму, який базується 

на поєднанні державного й ринкового 

регулювання.  

Нинішня система ціноутворення в 

овочепродуктовому підкомплексі країни не 

забезпечує саморегулювання, оскільки не 

створює паритетності у міжгалузевому 

обміні й за суттю є гальмом розвитку галузі” 

[3, c.6]. 

Для усунення вищевказаних недоліків 

потрібно сформувати правильну науково – 

обґрунтовану державну політику щодо 

впровадження нових технологій для 

збільшення врожайності продукції, 

створення досконалої інфраструктури ринку 

овочевої продукції, інформованості й 

мобільності виробників та споживачів при 

виборі місця й змісту її реалізації. 

  

 

 

 

Рис.1. Основні проблеми та шляхи їх вирішення на ринку овочів 

                               та фруктів в Україні  
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Анотація – Розкрито особливості 

логістичного управління гастрономічним 

та урботуризмом в умовах овертуризму на 

прикладах з світового та українського 

досвіду.  

Ключові слова – гастрономічний туризм, 

урботуризм, овертуризм, логістичне 

управління, світовий та український 

досвід.  

 

Туристична галузь нині у світі 

динамічно розвивається, зростає чисельність 

туристів, при цьому щільність туристів – не 

однакова, оскільки туристичні потоки 

концентруються  у найбільш популярних 

дестинаціях. До таких місць з підвищеною 

густотою туристів відносяться, насамперед, 

найбільші міста – столичні та історичні. 

Культурно-пізнавальний, архітектурний, 

розважальний та інші різновиди туризму 

притягують до таких міст мільйони туристів. 

Відповідно виникає явище овертуризму, 

якому у сучасному світі приділяється все 

більше уваги. Особливо це актуальне у 

зв’язку з необхідністю забезпечити сталість 

розвитку туристичної діяльності в містах та 

сталість самих міст. Про це свідчать  

документи ООН, ЮНЕСКО та ЮНВТО, де 

проблема сталості міст та урботуризму  

розцінюється, як одна з найбільш актуальних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

теми дослідження показав, що в Україні ця 

тематика є розробленою недостатньо. 

Натомість проблеми сталого розвитку 

урботуризму у світі та в Україні присвячено 

декілька праць автора [2; 3; 4 та ін.]. Також 

про актуальність статті свідчить 

дослідження, виконане на замовлення 

ЮНВТО у 2017 р. «Overtourism? 

Understanding and managing urban tourism 

growth beyond perceptions» (англ. 

«Овертуризм? Розуміння і управління 

зростанням урботуризму» [5]. Мета статті - 

розкрити сутність, логістичні особливості  

управління гастрономічним та урботуризмом 

в умовах овертуризму на прикладах світової 

та української туристичної практики, зокрема 

м.Львова. 

Нещодавно у професійній туристичній 

лексиці з'явився новий термін - 

«овертуризм». Цей термін відображає 

проблему управління зростаючими 

туристичними потоками у містах та вплив 

урботуризму на міста та їхніх мешканців. 

Сьогодні вже понад половини населення 

світу живе в містах і до 2050 р. ця цифра сягне 

70%. Зростаюча кількість туристів збільшує 

споживання природних і туристичних 

ресурсів міст, чинить соціокультурний вплив 

і зростаючий тиск на міську інфраструктуру. 

Тому для урботуризму важливим завданням 

нині є ефективне управління потоками 

туристів для забезпечення позитивного 

ефекту від їхніх візитів до міст як для 

місцевих жителів, так і для самих туристів. 

Туризм є одним з небагатьох секторів 

світової економіки, який постійно зростає, 

забезпечуючи соціально-економічний 

поступ, зростання зайнятості, розвиток 

інфраструктури та експортні (валютні) 

доходи. Тому є важливим, навіть критичним, 

забезпечити координацію розвитку 

урботуризму з розвитком міст у світовому 

порядку денному. Про це нагадує "Нова 

програма розвитку ООН", яка вказує на 17 

цілей сталого розвитку, з особливою увагою 

до цілі 11 "Зробити міста інклюзивними, 

безпечними, пружними та стійкими" [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

свідчить, що в Україні цій темі приділяється 

недостатньо уваги. Натомість є роботи автора 

з сталого розвитку урботуризму [2; 3; 4]. 

Актуальність теми статті підтверджується 

дослідженням ЮНВТО "Овертуризм? 

Розуміння та управління зростанням міського 

туризму за межами сприйняття" [5]. Стрімке 
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зростання урботуризму в останні десятиріччя 

призвело до виникнення різноманітних 

проблем сталого розвитку та практик, що 

мінімізують негативний вплив туризму в 

містах, зокрема з використання природних 

ресурсів, соціально-культурний вплив, 

збільшення навантаження на інфраструктуру, 

управління мобільністю туристів та їхніми 

скупченнями (територіальною 

концентрацією).  Як наслідок, чисельність 

туристів у деяких містах світу зросла до такої 

міри, що з’явились випадки негативного 

ставлення місцевого населення до туристів і, 

навіть, протестів. Це й зумовило виникнення 

таких термінів, як "овертуризм" і 

"туризмофобія". 

Що ж означає назва овертуризм і коли 

з'явився цей термін? У 2016 р. він  вперше був 

запроваджений та запатентований 

консалтинговою компанією «Skift, Inc.». Ця 

компанія надає інформаційні та маркетингові 

послуги у світовій індустрії туризму та 

гостинності з 2012 р. Компанія відразу 

спрямувала цей термін на урботуризм під 

гаслом: "Майбутнє світу – міста. Майбутнє 

туризму - в містах. Майбутнє туризму – 

смарт-міста, зручні як для туристів, так і для 

місцевих жителів. Розвиток смарт-міст веде 

до ери туристичної смарт-мобільності» [6]. 

Існує декілька визначень цього терміну. Так, 

університети - учасники міжнародного 

проекту «Овертуризм? Розуміння і 

управління зростанням урботуризму за 

межами сприйняття» визначили овертуризм, 

як «негативний вплив туризму на дестинацію 

або її  частину, який істотно впливає на життя 

місцевих мешканців та туристів через 

погіршення якості наданих туристичних 

послуг» [5]. Проблема овертуризму нині 

відчутна не тільки у містах - найбільших 

світових туристичних центрах, але й в 

Україні. Це стосується, наприклад, Львова, 

Києва, Одеси тощо. Проблема туристичного 

перевантаження середмістя добре відома у 

Львові, що знайшло відображення у 

публікаціях автора [3;4]. Саме тому є на часі 

розробка комплексної логістичної стратегії 

сталого розвитку урботуризму в умовах 

овертуризму. Ця стратегія, розроблена 

автором, базується на чотирьох концепціях. 

Перша - концепція децентралізації туризму, 

друга - концепція зворотної логістики, третя 

- концепція маркетингового впливу на 

логістику, а четверта - концепція підвищення 

безпекових вимог до туристів. Зазначимо, що 

кожна концепція має важливим складником 

саме гастрономічний, тобто розвиток 

гастрономічного туризму та створення та 

активне використання туристами закладів 

громадського харчування, зокрема 

концептуальних кав’ярень та ресторанів.  

Перша концепція передбачає ефективну 

логістичну організацію туристичного 

простору міста (ЛO TПМ). Основними 

компонентами ЛО ТПМ є: 1) геологістична 

ідентифікація ресурсної бази туризму; 2) 

логістичне планування туристопотоків; 3) 

логістичне проектування туристичної 

інфраструктури, включаючи ресторани та 

кав’ярні ; 4) логістичне проектування 

ланцюжків поставок об'єктів туристичної 

інфраструктури, зокрема ресторанів та 

кав’ярень. Концепція децентралізації 

туризму, прийнята у Львові, передбачає, 

насамперед, туристичне «розвантаження» 

його середмістя (зокрема, площі Ринок та 

проспекту Свободи) за рахунок: 1) створення 

«другого центру» міста шляхом активного 

задіяння у туризмі проспекту Шевченка 

(цікавий об’єкт серед інших тут – кав’ярня 

«Шкоцька» (нині ресторан); 2) розширення 

туристичної території міста за рахунок 

периферійних дільниць – Сихова, Майорівки 

тощо (видано путівник «Туристичний 

Сихів»); 3) запровадження екскурсії 

«Львів+» з відвідинами Жовкви (бувшої 

королівської резиденції) та Дрогобича 

(будинку Бруно Шульца). 

Використання другої концепції має метою 

забезпечення повної переробки загального 

обсягу міських відходів, включаючи 

туристичні, у т.ч. від ресторанів та кав’ярень. 

Зазначимо, що добовий обсяг відходів у 

Львові становить 600 тонн. Недивно, що 

туристичний рекорд Львова (2,6 млн. 

туристів у 2017 р. - перше місце серед міст 

України) збігся з «сміттєвою кризою» у 

цьому місті. Проблему міських відходів 

можна вирішити на основі двох підходів - 

транспортного та логістичного. До 
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недавнього часу у Львові переважав перший 

підхід (коли транспортні компанії 

отримували завдання з вивезення міських 

відходів на сміттєзвалища). І лише 

нещодавно керівництво міста звернулося до 

логістичного підходу, тобто до використання 

"зворотної" логістики. Нині Львів будує 

найсучасніший в Україні сміттєпереробний 

комплекс. Одночасно ще у  листопаді 2018 р. 

місцева влада обмежила використання 

пластикових пакетів, а з 9 квітня 2019 р. у 

місті стартувала трьохмісячна просвітницька 

компанія «Без поліетилену». Зокрема, 

магазини Львова відмовились від 

пластикових пакетів, пропонуючи покупцям 

альтернативну упаковку. Ресторани та 

кав’ярні  Львова також використовують 

екологічні підходи у своїй діяльності, 

зокрема використання та переробки відходів. 

Третя концепція відображає ще один 

проблемний аспект овертуризму,  пов'язаний 

з різким збільшенням кількості туристів у 

Львові, та про який попереджали 

американські експерти, що допомагали у 

розробці «Туристичної концепції Львова»: як 

тільки туризм почне динамічно розвиватися, 

серед гостей міста з’являться  ті, кого 

цікавлять інтимні послуги [1]. Який зв'язок з 

логістикою? Менше буде реклами 

відповідних закладів (нічних клубів, 

джентльмен-клубів тощо) – менше будуть 

відповідні туристопотоки. 

Нарешті, четверта концепція пов’язана з 

необхідністю застосування підвищених 

вимог до безпеки туристів в умовах 

овертуризму. До основних складників цієї 

концепції відносяться: а) розробка 

підвищених вимог до безпеки туристів в 

умовах овертуризму, особливо щодо умов 

їхнього проживання та харчування; б) 

постійний і жорсткий контроль безпеки умов 

проживання туристів, особливо в 

апартаментах та приватних квартирах; в) 

жорсткий контроль безпеки сфери 

туристичного харчування, з особливою 

увагою до функціонування та справності 

обладнання точок «вуличної їжі»  у 

популярних туристичних локаціях; г) 

контроль міського туристичного транспорту, 

у т.ч. туристичних автобусів, екскурсійних 

«потягів», туристичних карет тощо. Слід 

сказати, що львівська влада вже взяла до 

уваги зазначені пропозиції, так, у мера 

Львова з 2019 р. з’явиться заступник з питань 

безпеки, якому буде підпорядковано 

департамент з питань поводження з 

відходами, управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення та управління безпеки міста. 

Свій «рецепт» туристичної 

децентралізації має Київ, де чисельність 

туристів стрімко зростає і за останніми 

даними вже перевищила 4 млн у рік (2019). 

При цьому у здійсненні просторової 

диверсифікації туристопотоків враховуються 

особливості рельєфу міста та історичні 

передумови, тобто київський досвід полягає 

у спрямуванні туристичних потоків з 

головної вулиці Києва – Хрещатика на 

Дніпровські схили. Для цього створено цілу 

систему прогулянкових  сходів, алей та 

мостів, що знаходяться у пішохідній 

доступності один від одного. Серед них одні 

з найбільш знаменитих  столичних сходів 

ведуть від Володимирського узвозу до 

пам’ятника Магдебурзькому праву. Нині тут 

можна не тільки прогулятися, але й 

помилуватися з висоти, оскільки над ними 

знаходиться новий пішохідний скляний міст, 

денна пропускна спроможність якого складає 

50 тис осіб, отже, на Хрещатику на таку ж 

кількість стає менше туристів. Це істотно, 

тому що останніми роками значно 

збільшилась кількість туристів у Києві і 

більшість з них концентрується саме у 

центральній частині міста, зокрема на 

вул.Хрещатик. На відміну від вузьких 

середньовічних вуличок Львова, 

вул.Хрещатик – центральна артерія Києва - є 

досить широкою (до 200 м), але не 

протяжною (1,5 км – від Бесарабського ринку 

до Європейської площі). Тому проблема 

овертуризму, тобто надмірної концентрації 

туристів, відчувається і в Києві.  
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УДК 658 

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Сокуренко Ігор Анатолійович, аспірант, Одеський національний економічний університет, 

Одеса, Україна,  

  

Анотація — Розглянуто класифікацію 

методів прийняття управлінських рішень. За 

результатами аналізу наукової літератури 

встановлено найбільш вживані ознаки 

класифікації. Обґрунтовано складність 

використання ієрархічної класифікації 

методів прийняття управлінських рішень. 

Запропоновано застосувати фасетну 

класифікацію, яка використовує паралельний 

поділ об’єктів на незалежні класифікаційні 

угруповання за певною ознакою і у такий 

спосіб формує фасети, в які об’єкти можуть 

входити багаторазово і незалежно. У якості 

принципу побудови фасетної класифікації 

обґрунтовано використання низки 

узагальнених питань, які вирішують 

менеджери в процесі прийняття 

управлінських рішень.  

Ключові слова — ієрархічна класифікація, 

класифікаційна ознака, методи прийняття 

рішень, управлінські рішення, фасетна 

класифікація.  

Успішність діяльності підприємств малого 

бізнесу безпосередньо залежить від 

ефективних управлінських рішень, що 

пред'являє високі вимоги до їх відповідності 

умов внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Саме ця обставина викликає 

великий інтерес до питань забезпечення, 

розробки управлінських рішень та 

визначення їх теоретичних аспектів, що 

зрештою, визначає ефективність 

менеджменту в організації. Підвищення 

якості та обґрунтованості управлінських 

рішень вимагає  від менеджерів знання 

методів їх прийняття та оволодіння ними. 

Теорія прийняття рішень є одним з 

розділів управлінської науки, що активно 

розвивається.  Разом з тим в роботах 

науковців, що займаються питаннями 

прийняття управлінських рішень 

спостерігається відсутність єдиної думки 

щодо класифікації відповідних методів.  

Як відомо, класифікація є логічним 

прийомом, який певним чином структурує 

емпіричний масив інформації і у такий спосіб 

визначає місце будь-якого об’єкта у системі. 

Огляд сучасних публікацій з проблем 

прийняття управлінських рішень дає змогу 

стверджувати, що питанню їх класифікації не 

приділяється належної уваги. Найчастіше 

автори обмежуються їхнім переліком без 

виділення певних однорідних ознак й спроби 

виявити взаємозв’язки між ними.  

Методи прийняття управлінських рішень в 

наукових працях розрізняють за низкою 

ознак [1; 2; 3]: за суб’єктом прийняття 

рішення; за способом реалізації; за способом 

формування вирішального правила 

оптимізації; за кількістю та якістю доступної 

інформації. 

За результатами аналізу наукової 

літератури нами визначено, що різноманіття 

методів прийняття управлінських рішень не 

має системного характеру, що ускладнює 

процес оволодіння ними.  

Застосувати ієрархічну класифікацію є 

утрудненим через складність виділити 

ознаки, які є вищими або нижчими за 

ієрархією. До того ж, розглянуті методи 

мають певну специфіку та за різними 

ознаками можуть бути віднесені до різних 

груп.  

На наш погляд, найкращим чином для 

відображення різноманіття методів 

прийняття управлінських рішень може бути 

застосована фасетна класифікація, яка 

використовує паралельний поділ об’єктів на 

незалежні класифікаційні угруповання за 

певною ознакою і у такий спосіб формування 

фасет, в які об’єкти можуть входити 

багаторазово і незалежно. 

Для того щоб побудувати фасетну 

класифікацію, нами було узагальнено низку 

питань, які вирішують менеджери в процесі 

прийняття управлінського рішення:  

- який вид проблеми вирішується;  

- які висуваються умови прийняття 
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рішення;  

- в якому циклі управління приймається 

рішення;  

- що є базовим засновком прийняття 

рішення;  

- який  характер використання методу; 

- в якій функціональній сфері діяльності 

підприємства приймається рішення;  

- який  спосіб формалізації рішення 

використано. 

Перше питання пов’язане з видом 

проблеми, що вирішуються керівником. 

Проблеми в залежності від їх 

структурованості поділяють на стандартні 

(мають чітко детерміновані зв’язки між 

елементами), структуровані (з 

кореляційними зв’язками різної повноти між 

елементами), слабо структуровані (низький 

рівень взаємозв’язків між елементами) та 

неструктуровані (ускладнене визначення 

елементів, якісний характер зв’язку між 

ними) [4]. Різні види проблем, які 

вирішуються, вимагають застосування різних 

методів прийняття управлінських рішень, що 

класифікують на евристичні, логічні та 

математичні. Евристичні методи прийняття 

рішень підходять для розв’язання 

неструктурованих проблем. Їх використання 

надає можливість певним чином 

структурувати проблему. Логічні методи 

знаходять використання в процесі вирішення 

слабо структурованих проблем. Для 

вирішення структурованих та стандартних 

проблем використовують математичні 

методи. 

Методи прийняття рішення певним чином 

залежать від умов, в яких їх приймають. 

Зазвичай виокремлюють три умови 

прийняття рішень: визначеність, ризик та 

невизначеність. Визначеність умов прийняття 

управлінських рішень має чітку 

передбачуваність результату кожної 

альтернативи. За таких умов  менеджер, що 

приймає рішення має вичерпні знання щодо 

стану середовища та результатів кожної 

обраної альтернативи. Ситуація визначеності 

на перший погляд виглядає як далека від 

реальності і така, що має суто академічний 

інтерес. Проте на практиці існує чимало 

ситуацій, коли менеджер на 

короткостроковий період приймає рішення і 

володіє вичерпною інформацією. До таких 

завдань відносять пошук варіантів розподілу 

ресурсів. Ризик відповідає стану, коли відомі 

результати за кожною альтернативою з 

певною вірогідністю. В цьому разі менеджер 

має можливість прогнозувати вірогідність 

розвитку альтернатив. В умовах 

невизначеності на відміну від ризику, 

вірогідність альтернатив не відома. 

В залежності від циклу управління, в 

якому приймається рішення, доцільно 

відокремлити методи прийняття 

стратегічних, поточних та оперативних 

рішень. Методи прийняття стратегічних 

рішень достатньо описані в стратегічному 

менеджменті. Їх метою  є визначення 

перспективних напрямків діяльності 

підприємства, оцінювання факторів його 

внутрішнього та зовнішнього середовища 

для реалізації довгострокових цілей. Ціллю 

методів прийняття поточних рішень є 

забезпечення найкращого співвідношення 

між запланованими поточними результатами 

діяльності та потрібними для цього 

ресурсами. Методи прийняття оперативних 

рішень мають забезпечити підтримку 

оптимальної збалансованості планів у 

короткостроковому періоді. 

Ми вважаємо за доцільне ввести 

класифікаційну ознаку базового засновку 

прийняття управлінських рішень. У такий 

спосіб можна виокремити угрупування 

методів: інтуїтивні методи, методи, засновані 

на судженнях, та методи, засновані на 

раціональних процедурах. Інтуїтивні методи 

не містять раціональних дій, свідомого 

розгляду альтернатив та критеріїв їх 

обґрунтованого вибору. Основою для 

прийняття рішення є "шосте почуття" особи, 

що його приймає. Методи, засновані на 

судженнях, припускають раціональний вибір 

альтернатив на підставі знань або досвіду 

особи, що приймає рішення. Рішення, 

прийняті за допомогою методів, заснованих 

на раціональних процедурах, є результатом 

логічно побудованої послідовності дій: 

діагностики проблеми, формування критеріїв 

прийняття рішення, виявлення та оцінки 

альтернатив, остаточного вибору варіанта 
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рішення. 

За характером використання доцільно 

відрізняти загальні та спеціальні методи 

прийняття рішень. Загальні методи можуть 

бути використаними в будь-якій сфері 

діяльності підприємства, а спеціальні – лише 

в одній з них. 

Наступна класифікаційна ознака уточнює 

саме сферу використання спеціальних 

методів – маркетингу, операційної 

діяльності, управління якістю, управління 

персоналом, управління фінансами. 

В залежності від способу формалізації 

рішення доцільно виокремити аналітичну та 

графічну форми. Аналітична форма надання 

рішення припускає його вираз через систему 

математичних рівнянь та нерівностей, що 

дозволяє формалізувати наявні альтернативи 

та спростити вибір одної з них для керівника. 

Представлення рішення в графічному вигляді 

(наприклад, у вигляді логічної схеми) також 

дозволяє обрати найкращий напрямок дій з 

кількох можливих.   

За результатами критичного аналізу 

методів прийняття управлінських рішень 

можна запропонувати їх класифікацію, 

виконану фасетним способом за такими 

ознаками: 

- вид проблеми, що вирішується 

(евристичні, логічні, математичні); 

- умови прийняття рішення (за умови 

визначеності; за умови ризику за умови 

невизначеності);  

- цикл управління, в якому приймається 

рішення (методи прийняття стратегічних, 

поточних  та оперативних рішень); 

- базовий засновок прийняття рішення 

(інтуїтивні методи; методи, засновані на 

судженнях; методи, засновані на 

раціональних процедурах); 

- характер використання (загальні; 

спеціальні); 

- функціональна сфера діяльності 

підприємства, в якій приймається рішення 

(в сфері маркетингу, операційної 

діяльності, управління якістю, управління 

персоналом, управління фінансами);  

- спосіб формалізації  рішення (аналітичні; 

графічні). 

Отже, на підставі критичного аналізу 

наукової літератури та з використанням 

логічного методу нами сформовано фасетну 

класифікацію методів прийняття 

управлінських рішень, яка встановлює сім 

критеріїв на підставі яких можна визначити 

їх відміни та схожості. 
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СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ОСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД»  

В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Спаська І.О., PhD студентка кафедри менеджменту та бізнесу, Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків, Україна  

  

Анотація — В сучасному менеджменті,  

процес визначення сутності та змісту 

особистісного (особистісно-орієнтованого) 

підходу ще далекий до завершення. Метою 

даного дослідження є аналіз сутності 

дефініції «особистісноорієнтований підхід» 

Ключові слова - кар’єра, 

особистісноорієнтований підхід в 

організації, розвиток персоналу, 

управління кар’єрою 

 

В умовах постіндустріального суспільства 

змінюється і система відносин в організації. 

На зміну бюрократичного типу організації, 

властивому індустріальному (промислового) 

суспільству і призначеному для рутинних 

завдань, з характерною жорсткої 

иерархичностью, переважаючою низхідній 

вертикальної комунікацією, постійністю 

організаційних відносин, поступово 

приходить «Адхократіческая організація» (Е. 

Тоффлер). 

Згідно Е.Тоффлера [4] «в адхократичних 

організаціях формується принципово новий 

тип персоналу - «Асоційований Людина». 

«Слово «associate» означає« рівний іншому», 

а не підлеглий йому, і той факт, що воно 

стало широко поширеним, прекрасно 

відображає зрушення від вертикальних 

ієрархічних структур до нових 

комунікаційних об'єднанням з переважно 

бічними зв'язками» 

Асоційована людина [2] «представляє 

мобільний персонал, який прагне 

використовувати власні навички та творчість 

для вирішення проблем, що цікавлять його 

особисто, використовуючи можливості 

організації і перебуваючи в рамках її 

тимчасових колективів. Асоційований 

людина вітає ризик, прагнення до статусності 

за межами організації, натхнення 

можливістю інновацій, значимість власної 

економічної стабільності. Постіндустріалізм 

змушує звернути увагу на саму людину як 

головний ресурс організації, що вміє гнучко і 

адекватно реагувати на виклики часу. Для 

подолання можливих конфліктів цінностей 

різних поколінь і в цілому збільшення 

ефективності управління людиною як 

фактора підвищення 

конкурентоспроможності організації 

актуальною є трансформація концептуальних 

і методологічних підходів до управління 

людиною в організації.»  

Метою даного дослідження є аналіз 

сутності дефініції «особистісноорієнтований 

підхід».  

Прищак М. Д. [3] приводить таке 

визначення: « Особистісний підхід 

(особистісно-орієнтований, особистісно-

психологічний) базуеться на максимальному 

врахуванні закономірностей особистості і 

міжособистісних відносин. Стратегічним 

центром цієї концепції управління є людина 

(особистість) як найвища цінність для 

організації. 

Потрібно зазначити, що існує багато 

запитань до практики формування 

особистісного підходу. У багатьох випадках 

бачимо, що автори досліджень не 

розмежовують психологічний та 

особистісний підходи, зводять особистісний 

підхід до психологічного. В психології 

управління бачимо, в основному, намагання 

виділити ті чи інші концепції психологічного 

підходу.  

Різниця між ”психологічним” підходом та 

”особистісним” полягає в тому, що 

психологічний підхід виділяє базові, окремі 

сфери психологічної сутності людини 

(несвідоме, поведінка, пізнавальна сфера та 

ін.), не розглядаючи людину як цілісну 

сутність – особистість.   
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Ми можемо розглядати психологічний 

підхід як етап особистісного та розглядати ці 

підходи як самодостатні, хоча і нерозривно 

пов’язані.  

В сучасному менеджменті, зокрема в 

психології менеджменту, процес визначення 

сутності та змісту особистісного підходу ще 

далекий до завершення, тому ми 

використовуємо термін ”особистісний” з 

певною поправкою на майбутнє, коли 

особистісний підхід буде сформовано.»   

Андруник А.П., Гагаріна М.В. [1] 

висловлюють наступну думку: «…основи 

системи особистісно-орієнтованого 

управління персоналом (далі - СЛОУП), що 

базується на наступних принципах: принцип 

суб'єктивної волі у виборі змісту, методів і 

форм діяльності (Є. Федотова, Н. Мак-Мен, 

Е. Кросбі); принцип природо-, 

соціосообразності (Платон, Демокріт, Я.А. 

Каменський, І.Г. Песталоцці, В.С. 

Шибінський); принцип подолання 

тривожності, страху, почуття 

неповноцінності підлеглих (Ю.М. 

Кудрявцев, В. Б. Тітов, І. С. Якиманська); 

принцип насичення соціально-економічної 

системи гуманістичним змістом (А.П. 

Андруник, А.М. Печенюк, Р.А. 

Рогожникова); принцип 

культуровідповідності (В.І. Вдовюк, М.Ф 

Сікач, Л.Г. Лаптєв); принцип професійної 

спрямованості, свідомості і активності (В.Г. 

Михайлівський, В.А. Пестов); принцип 

взаємопідключення керівника і підлеглих до 

загальних цілей і завдань (І. Сахно, В.А. 

Машуров). 

Системне уявлення про психологічні 

основи управління поведінкою працівника 

ґрунтується на трьох підходах: 

індивідуально-особистісному, колективно-

групового та управлінському, тобто в міру 

зростання індивідуально-особистісної 

дисциплінованості та формування 

колективної самодисципліни питома вага 

адміністративного (і тим більше 

імперативного) регулювання зменшується. У 

сучасному організаційному управлінні на 

цьому шляху «знаходяться» так звані «м'які» 

методи управління поведінкою в 

організаціях, що об'єднуються концепцією 

особистісно-орієнтованого управленія.Такім 

чином, сутність і найважливіша особливість 

реалізації особистісно-орієнтованого підходу 

в управлінні сучасним підприємством 

полягає в допомозі у вирішенні актуальних і 

особистісно-значущих проблем і завдань 

персоналу, а саме, гармонізації образу «Я» 

працівника і його керівника.»  

Процес визначення сутності та змісту 

особистісного (особистісно-орієнтованого) 

підходу ще далекий до завершення.  В цілому 

посилення гуманістичних тенденцій в 

управлінні персоналом  сприяє формуванню 

нових підходів і поглядів на місце і роль 

людини в трудовому процесі, тому у 

контексті особистісноорієнтованого підходу 

пріоритетною постає проблема розвитку 

особистості сучасного працівника, 

можливості його орієнтації на вдосконалення 

і розвиток особистості, здатності розуміти та 

інтерпретувати «виклики» сучасного 

суспільства, що прагне розвиватися у 

гуманістичному напрямі.  Із системи 

управлінських рішень і завдань робота з 

кадрами повинна перейти в розряд 

особистісно-орієнтованої діяльності, тому 

що справжнім змістом управлінського 

процесу стають духовно-моральні цінності. 

Виходячи з цього, важливо виробити новий 

підхід в даному напрямку, що будується на 

повазі, довірі та успіху, орієнтований, перш 

за все, на створення комфортних умов для 

творчої діяльності особистості.  
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ФОРМУВАННЯ НАБОРУ СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ ВИБОРУ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Щербак Аліна Михайлівна, викладач, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, Харків, Україна 

  

Анотація — розглянуто процес 

формування набору сценаріїв розвитку 

діяльності промислового підприємства які 

ґрунтуються на коригуванні рівнів-

орієнтирів значень показників 

виробничої, трудової та фінансової сфер 

діяльності промислового підприємства, 

дотримання яких дозволить розробити 

обґрунтований набір альтернативних 

стратегій розвитку діяльності 

промислового підприємства.  

 

Ключові слова — інформаційний процес 

управління, сценарне планування, 

результативність, формування.  

 

Основною метою формування та 

використання інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством є 

розроблення та ефективна реалізація дієвої 

стратегії діяльності підприємства. Сценарне 

планування є не просто розробкою сценаріїв 

розвитку діяльності підприємства, воно тісно 

пов’язане зі стратегічним плануванням та 

управлінням. Внесок сценарного планування 

у подальшу розробку стратегії підприємства 

полягає в тому, що сформовані сценарії 

дозволяють розробити розумний набір 

альтернативних стратегій, що сприяє 

досягненню позитивного результату 

діяльності будь-якого підприємства.  

У сучасних умовах недостатність 

використання переваг стратегічного підходу 

в управлінні промисловими підприємствами 

зумовлена не тільки нестабільністю 

політичної та економічної ситуації в країні, а 

й невідповідністю філософії підприємств 

ринковим умовам. Наприклад, керівниками 

часто формується погляд із майбутнього в 

теперішній час, розробляються рекомендації 

на короткостроковий період щодо 

досягнення результатів у майбутньому з 

урахуванням змін у навколишньому 

середовищі, досить часто не 

конкретизуються середньо- та довгострокові 

дії на майбутнє, відсутня проактивність дій. 

На підприємствах використовують, 

здебільшого, короткострокові плани 

розвитку, що суттєво знижує ефективність їх 

функціонування та провокує ризики 

неплатоспроможності. У зв’язку з цим, з 

метою підвищення продуктивності 

інформаційного процесу управління 

запропоновано використання 

детермінованих лімінальних значеннь 

модифікації сценарного підходу до розвитку 

діяльності підприємств галузі 

машинобудування, як компонентної 

складової ефективного стратегічного 

управління. 

Промислові підприємства, які важко 

реагують на зовнішні та внутрішні зміни, 

мають низький рівень ефективності 

управління незалежно від сценарію розвитку 

їх діяльності. З метою підвищення 

ефективності діяльності підприємства 

пропонується визначити лімінальні рівні 

ключових показників інформаційних 

процесів управління на підприємстві. До 

ключових показників віднесено ті, які 

сформували найвпливовіший і значущий, 

фактор забезпечення результативності 

формування інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством за 

трьома сценаріями розвитку: песимістичним, 

оптимістичним і нейтральним. Визначення 

системи лімінальних рівнів передбачає 

розрахунок значень показників 

інформаційного процесу управління, за яких 

відбувається модифікація діяльності 

підприємства від одного сценарію до іншого: 

від песимістичного до нейтрального, від 

нейтрального до оптимістичного, а також 

досягається високий рівень ефективності 

управління промисловим підприємством. 
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У сучасних умовах промислове 

підприємство може розвиватися лише 

еволюційним шляхом, за якого якісні зміни 

відбуваються повільно і послідовно. З огляду 

на це, за песимістичного сценарію розвитку 

досягнення високого рівня ефективності 

управління за допомогою інформаційних 

процесів можливе за рахунок послідовного 

ланцюга модифікації від песимістичного 

сценарію розвитку діяльності до 

нейтрального, від нейтрального – до 

оптимістичного, від оптимістичного – до 

цільового стану (високого рівня ефективності 

управління). За умови реалізації 

нейтрального сценарію ланцюг модифікацій 

має алгоритм реалізації: нейтральний 

сценарій – оптимістичний, оптимістичний 

сценарій – високий рівень ефективності 

управління на підставі використання 

інформаційних процесів управління. За 

оптимістичного сценарію розвитку 

діяльності стани-посередники на шляху до 

досягнення високого рівня ефективності 

управління промисловим підприємством 

відсутні [1]. 

За допомогою факторного аналізу 

визначаються пріоритетні при управлінні 

промисловим підприємством показники, що 

забезпечують модифікацію до нейтрального 

сценарію розвитку діяльності: 

продуктивність праці, фондовіддача, 

фондомісткість, фондоозброєність. Тому 

пропонується визначати лімінальні значення 

саме означених економічних показників, які 

забезпечать перехід до нейтрального 

сценарію[1, 3].  

З метою визначення лімінальних значень 

показників пропонується використовувати 

метод кореляційно-регресійного аналізу (для 

встановлення функцій залежностей 

інтегрального показника результативності 

інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством від 

пріоритетних показників забезпечення 

результативності інформаційних процесів 

управління підприємством та метод 

оптимізаційного моделювання (для 

встановлення лімінальних значень 

показників результативності інформаційного 

процесу [2]. 

Метод кореляційно-регресійного аналізу 

використовується у формуванні набору 

сценаріїв з метою встановлення залежностей 

між частковими та інтегральним показником 

результативності реалізації інформаційних 

процесів управління промисловим 

підприємством. Для встановлення критичних 

значень показників найкращім буде 

використання методу лінійного 

програмування, в основі реалізації якого 

лежить теорема Куна-Таккера [4]. Коли 

йдеться про задачі оптимізації з 

обмеженнями у вигляді рівностей, при 

побудові критеріїв оптимальності необхідно 

використовувати множники Лагранжа. Кун і 

Таккер узагальнили цей підхід на випадок 

загальної задачі лінійного програмування з 

обмеженнями, як у вигляді рівностей, так і у 

вигляді нерівностей [4]. Сутність даного 

методу полягає у пошуку таких значень 

керуючих параметрів моделі, за яких 
досягається оптимальне значення цільового 

показника.   

Для песимістичного сценарію розвитку 

діяльності підприємства з використанням 

кореляційно-регресійного аналізу 

встановлено функції залежностей 

інтегрального показника результативності 

формування інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством (У) 

від показників, які сформували 1-й – 

найбільш впливовий фактор 

результативності формування 

інформаційного процесу – фактор 

ефективності використання засобів 

виробництва: 

продуктивності праці (Х1); 

фондовіддачі (Х2); 

фондомісткості (Х3); 

фондоозброєності (Х4). 

Побудовані функції дадуть можливість 

відобразити прямі та обернені зв’язки між 

показниками результативності формування 

інформаційних процесів з метою визначення 

їх оптимальних значень, при яких 

відбувається перехід підприємства від 

песимістичного сценарію до нейтрального. 

Під модифікацією діяльності 

підприємства від песимістичного сценарію 

до нейтрального розуміється досягнення 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 70 

рівня інтегрального показника 

результативності реалізації інформаційного 

процесу управління, що демонструють 

підприємства, діяльність яких розвивається 

за нейтральним сценарієм [1, 4]. 
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Анотація - В роботі розглянуті основні 

принципи формування стратегії, які 

дозволяють вирішити існуючу проблему 

розробки успішної та сильної стратегії 

підприємства. За результатами аналізу 

описаних принципів та порівняння їх із 

конкурентними стратегіями та 

конкурентною стратегією розвитку 

підприємства, зроблено висновок про 

певну відповідність принципів також 

процесу формування конкурентної 

стратегії розвитку. 

 

Ключові слова — конкурентна стратегія 

розвитку, конкурентна стратегія, 

стратегія підприємства, формування 

стратегії. 

Будь-яке підприємство, яке здійснює свою 

діяльність на ринку, постійно взаємодіє з 

різноманітними  заінтересованими 

сторонами. Незалежно від направленості їх 

інтересів усі ці стейкхолдери 

використовуючи різноманітні фактори з 

різною силою впливають на діяльність 

підприємства і отримані ним результати. 

Шлях ігнорування інтересів цих осіб та сили 

їх впливу, а також впливу факторів, як 

правило, загрожує не лише втратою 

прибутків, але іноді і припиненням існування 

підприємства.  

Одним з інструментів протидії та 

передбачення впливу на підприємство усіх 

гравців ринку є його конкурентна стратегія 

розвитку. Саме під час її розробки 

керівництво наперед прогнозує та розраховує 

усі бажані та можливі варіанти розвитку з 

метою досягнення насамперед стійкого 

положення підприємства, його продукції на 

ринку у майбутньому. Однак безпосередньо 

формування стратегії взагалі є досить 

складною роботою, а формування успішної 

стратегії іноді межує з мистецтвом і талантом 

менеджменту підприємства. 

Відповідно до фундаментальної праці 

М. Портера [1; 5] існує три види 

конкурентних стратегій: 

1) стратегія диференціації, яка полягає у 

тому, що підприємство надає будь-які 

послуги краще за інших гравців ринку або 

продукцію, яка є кориснішою для 

споживачів, ніж у конкурентів. Так, надаючи 

якусь унікальну послугу або продукт преміум 

якості чи зменшуючи строки доставки 

підприємство використовує саме цей варіант 

стратегії. Ще одним варіантом також може 

бути пошук та використання такого способу 

врахування потреби клієнта, який би 

задовільнив його у найкращий спосіб. Тобто 

основними рисами цієї конкурентної 

стратегії є висока якість, поліпшений сервіс 

споживачів та інновації; 

2) стратегія лідерства у витратах може 

означати прагнення підприємства надати 

своїм споживачам оптимальної якості 

послугу чи продукт за найменшою ціною. 

Серед шляхів для отримання можливості 

використання цієї стратегії є постійне 

збільшення ефективності операційного 

менеджменту та прагнення досягти економії 

на масштабах; 

3) стратегія фокусування вимагає від 

керівництва підприємства майже 

досконалого знання цільових ринків та 

сегментів, у яких планує свою діяльність 

підприємство. Реалізуючи цю стратегію 

менеджмент може поєднувати також 

елементи стратегії лідерства у витратах або 

диференціації в залежності від цілей 

підприємства та його ресурсів. 

Однак попри те, що мільйони підприємств 

та їх керівників знають про існування цих 

стратегій, щороку відбувається зникнення 
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збанкрутілих компаній, поява нових, а також 

розвиток підприємств, яким навіть на 

непривабливих з точки зору норми прибутку 

ринках вдається отримати прибуток, вищий 

за середньогалузевий рівень. 

Дослідниками компанії Маккінзі [4] було 

виявлено кілька основних принципів, які 

найчастіше враховуються керівниками 

підприємств при розробці сильних стратегій. 

Серед них є наступні: 

1) потреба у досягненні узгодженості між 

основними рішеннями та критеріями, за 

якими вони мають прийматись, на 

попередньому етапі розробки стратегії. В 

даному випадку підприємство повинно 

володіти необхідними ресурсами і бути 

підготовленим до реалізації розробленої 

стратегії після її затвердження. Тобто 

стратегію не можна розробляти поспіхом; 

2) розуміння того, що «створення стратегії 

– це подорож, яка у своїй суті є брудною» [4]. 

Це вимагає певних дебатів між керівниками, 

глибокої взаємодії на міжособистісному рівні 

та навиків до праці у напружених або 

стресових умовах. Це дозволяє зробити 

реальні кроки від стратегії на папері до 

стратегії на практиці; 

3) розуміння стратегами ключових блоків 

успішної стратегії, з яких її можна 

вибудувати. Це, по-перше, побудова робочої 

області (frame), яка має містить ключові та 

спірні питання. По-друге, діагностика 

ситуації, яка має надати відповіді на питання 

стосовно того, де та яким чином 

підприємство має заробити гроші. По-третє, 

прогнозування, коли стратеги намагаються 

змалювати майбутнє, до якого треба 

прагнути наблизитись. В-четверте, пошук як 

розгляд можливих шляхів та способів 

перемогти і отримати бажане. По-п′яте, 

запуск стратегії у дію із попереднім 

усвідомленням того, як можна керувати 

можливими змінами. І наостанок – розвиток, 

який має надати уявлення про подальшу 

можливість адаптації та навчання і бути 

присвяченим постійному моніторингу та 

можливому оновленню стратегії відповідно 

до змін навколишнього середовища. По 

завершенню формування питань щодо блоку 

стратегії «розвиток» процес обговорення 

знову може повернутись до свого першого 

наріжного каменю – побудови робочої 

області. За своєю сутністю описані блоки, з 

яких складається успішна стратегія, 

відображують повну послідовність дій 

майстерних стратегів хоча можуть бути 

використані і у іншій послідовності; 

4) неможливість при розробці стратегії 

орієнтації лише на дані досліджень та аналіз 

даних, оскільки успішним стратегам 

необхідне також повне розуміння усього 

ланцюжка  створення вартості у своїй галузі. 

Тобто іноді стратегам потрібне особисте 

відчуття удачі; 

5) необхідність роботи не лише із 

підтвердженими гіпотезами, але і пошук та  

перевірка нових; 

6) завершеність стратегії, яка вимагає 

створення відчутних задач та цілей, які були 

б пов′язані із більш довгостроковою 

стратегією. 

Усі описані вище принципи,  імовірно, 

також можуть бути застосовані при розробці 

успішних конкурентних стратегій розвитку 

підприємства, оскільки аналіз сутності 

конкурентних стратегій, стратегій розвитку 

підприємств та стратегії в цілому [2;3] 

свідчить про їх подібність за багатьма 

складовими. Тому цілком імовірно, що їх 

застосування може допомогти підприємству 

вирішити шире коло задач, які ставляться 

керівниками для  досягнення стійкої позиції 

підприємства на ринку в наслідок свого 

розвитку. 
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Анотація — Тези присвячені аналізу 

еволюції мережевої економіки. Визначено 

основні переходи економічних станів. 

Описані характеристики мережевої 

економіки.  

Ключові слова — краудсорсинг, мережа 

Інтернет, мережева економіка, 

інформаційна економіка. 

Мережева економіка стає потужним 
двигуном соціально-економічного зростання 
та й механізмом національної безпеки перед 
загрозою тотального корпоративного 
глобалізму. Кластери захищають 
національних виробників не від конкуренції, 
а  від глобальних монополій. Відповідно, цим 
вони захищають і власні держави – нації. 

Таким чином, інформаційно-технологічна 
революція останньої чверті ХХ ст. стала 
потужним імпульсом до змін економічної 
сфери суспільства і одночасно вагомим 
фактором  збільшення невпевненості та 
невизначеності.  

Сучасні дослідники узагальнили переходи 
економічних станів у вигляді концепцій, що 
характеризують певні риси: 

1) постіндустріальна економіка (50–60-ті 
рр. ХХ ст.) – автоматизація, роботизація, 
комп’ютеризація матеріального виробництва, 
зростання сфери послуг; 

2) економіка знань (60-ті рр. ХХ ст.) – 
створення, накопичення, розповсюдження та 
використання знань; 

3) інноваційна економіка (70-ті рр. ХХ ст.) 
– створення дифузії, упровадження та 
споживання інновацій; 

4) інформаційна економіка (межа ХХ–ХХІ 
ст.) – формування, накопичення, передача, 
застосування електронної інформації; 

5) мережева економіка (межа ХХ–ХХІ ст.) 
– виробництво, обмін і розподіл мережевих 
благ. Термін “інформаційна економіка” стали 
менше вживати, ніж “мережева економіка” та 
“віртуальна економіка” [1]. 

Тому в межах цих видів концепцій слід 
надати основні характеристики товарам, які 
притаманні різним типам економіки, 
наприклад, для доіндустріальної економіки 
характерні товари, створені кустарним 
виробництвом, для індустріальної економіки 
– збільшення частки послуг і зменшення 
обмежень у доступі до різних благ; для 
економіки знань – збільшення частки 
інтелектуальних товарів (все більше 
сприймають як товар знання та освіту); для 
інноваційної економіка – інновації у сфері 
продуктів, інформації, ноу-хау, зростання 
частки наукомісткової сфери; для 
інформаційної економіки – товари з 
інформаційною складовою, що стають 
основними товарами; для мережевої 
економіки – розуміння як товару благ, що 
генеруються в мережі (віртуальні товари). 

Активізація економічної діяльності за 
допомогою мережевих засобів та мережі 
Інтернет привела до виникнення нових 
понять, таких як: електронна комерція, 
електронний товар, – що стали термінами, які 
набули поширення в повсякденному вжитку в 
економічній діяльності в усіх сферах 
національної економіки. Відмінність між 
електронним та звичайним товарами 
демонструють вищезазначені концепції [2]. 

За оцінками починаючи с 2020 року, 
приблизно 2,5 мільярди зв'язків 
становитимуть між людьми в особистих та 
ділових соціальних мережах по всьому світу. 
Близько 75 мільярдів пристроїв буде 
пов'язано один з одним - і мова не тільки йде 
про смартфони, а також про прилади, 
освітлення, технологічне обладнання та носії 
комп'ютера. У сукупності, поєднання всіх цих 
зв'язків дозволить залучити близько 65 
трильйонів доларів очікуваної глобальної 
торгівлі між підприємствами - це складе 
близько 70% світового валового продукту. 

Майбутнє буде продовжувати спиратися 
на цю поведінку, роблячи водіння більш 
безпечним і скорочуватиме час поїздок з 
безпілотними транспортними засобами, 
керованими підключеними пристроями та 
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зв'язком в режимі реального часу між 
транспортними засобами та історичними 
уподобаннями маршруту [3]. 

По мірі того, як ми стаємо більш 
пов'язаними на глобальному рівні, у нас 
з'являється можливість більш відповідально 
розподіляти ресурси. Цей тип глобального 
обміну набирає популярність завдяки 
стартапам, таким як Zipcar, Uber і Airbnb [4]. 
Коли ми ділимося ресурсами, які зазвичай 
купуються, але рідко використовуються, ми 
вчимося використовувати тільки те, що нам 
потрібно і коли нам це потрібно.  

Винахідливість в мережевій економіці - це 
можливість краще використовувати наш час. 
Саме тут мережева економіка допомагає нам 
збалансувати ці потреби нашого часу. 
Працюючи з бізнес-мережами, що 
підтримують мобільний зв'язок, хмарні 
технології, ми можемо забезпечити 
безперервну роботу бізнесу, працюючи з 
тими, хто потребує нас найбільше [5]. 

Зокрема, на сучасному етапі, краудсорсинг 
знижує залежність споживачів від банків в 
отриманні кредитів і позик. Деякі зі 
споживачів генерують свою власну енергію, 
використовуючи сонячні батареї і створюючи 
енергосистеми з надлишком енергії. Крім 
того, розважальні канали, такі як Hulu, Netflix, 
Amazon і Sony, змінюють правила 
традиційних ЗМІ, поширюючи шоу, від яких 
відмовилися кабельні провайдери, і тепер 
набирають всесвітню популярність на наших 
найближчих iTunes та Android девайсів. 

Отже, із подальшим зростанням 

інформації та розвитком у цій сфері, 

пов’язано характерна взаємодія суб’єктів, які 

можуть вільно працювати та спілкуватися у 

мережі, формуючи економічну діяльність, яка 

і становить мережеву економіку. 
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Abstract – In today’s dynamic conditions, in 

connection with the active development of the 

Internet, there is an urgent need to create an 

information resource aimed to solve the 

problems in the use of information 

technologies in business. Increasing the 

efficiency of managing the investment and 

marketing activities of a modern diversified 

enterprise should start with the creation or 

transformation of the information support 

system and the formation of a system of 

information and analytical activity as the 

main management tool. 

Key Terms — diversified enterprises, 

investment attractiveness, IT marketing.  

Considering the dynamic state of the market 
development, we consider it advisable, in the 
framework of forming a program of increasing 
investment attractiveness and development of the 
diversified enterprises, to explore the possibilities 
of using Internet technologies in this direction. 

To create a coherent system of information 
and analytical activity, first of all, it is necessary 
to determine its content, volume, sources, to form 
information flows and to bring them to the 
appropriate levels of management, to decide in 
what form and where this information will be 
stored and how to use it, i.e. it is necessary to 
create marketing information system. 

With the effective functioning of the 
marketing communications system, it becomes 
possible to work in the direction of development 
of investment attractiveness in the market 
through the development of effective models, 
programs, technologies as a component of 
modern diversified enterprises management on 
the basis of marketing approach. The use of 
marketing approach in the management of 

activities is a necessary factor that ensures its full 
functioning. 

Many businesses are already using the Internet 
to solve a range of problems, but there is 
considerable potential for further growth. The 
Internet intensity index for Ukrainian diversified 
enterprises averages 25 points (on a scale of 0 to 
100). 

The study found that businesses are not using 
the Internet to collaborate with partners. It is true 
that the level of usage of services such as data 
transmission from mobile devices to the server, 
web conferencing, the use of cloud services for 
collaboration on documents and planning - is less 
than 20%. The Internet usage for businesses is 
more successful (+43% increase in efficiency for 
enterprise-active users versus +35% in passive 
ones), have achieved higher levels of profitability 
and wages (3%). Creating an enabling 
environment for the development of the Internet 
will make full use of its potential [3]. 

As noted in the writings of leading scientists 

on the subject, Internet technologies are used by 

diversified enterprises in their majority for: 

marketing research on the Internet; marketing 

communications on the Internet, marketing of 

products via the Internet; attracting investments 

through the development of internet trading; 

creation of a communication system [1,2,3] and 

others. 
In view of the above, there is a need to develop 

a method of marketing analysis of websites 

Website marketing analysis is very important 
in the development of a sustainable development 
program, it helps to evaluate all the advantages 
and disadvantages of the site, the possibility of its 
further improvement through the introduction of 
the most appropriate and effective tools of 
Internet marketing. Therefore, it is important that 
this analysis take into account all the existing 
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characteristics and performance of the 
enterprise's online activity and be able to provide 
an integrated assessment of the effectiveness of 
the site and the Internet marketing tools directly 
related to it [292]. 

The analysis showed that there are very few 
methods of marketing analysis of the site in the 
domestic market, all of which are not sufficiently 
complete and only to some extent meet the needs 
of obtaining the data on which further success of 
doing business depends. For more accurate 
analysis, a technique is needed that will be most 
satisfying in obtaining the data necessary for the 
analysis of the website and will be able to 
formulate a comprehensive assessment of all the 
criteria of representation of the enterprise on the 
Internet [106]. 

Communication processes on the Internet are 
done using a wide range of tools. The choice of a 
tool depends on the type of business, its size and 
specific situational tasks. [2] Internet marketing 
tools include: Search Engine Optimization, 
Contextual Advertising, Display Advertising, 
Industry and Price Aggregators, Targeted Social 
Media Advertising, Affiliate Programs, Video 
Advertising and Mobile Advertising, Email 
Marketing, Content Marketing, SMM [6]. Each 
tool solves its task and can be used at separate 
stages of work with the target audience (Table 1). 

The first step in engaging with your audience 

is engaging with your site. This is accomplished 

through a wide range of tools, including search 

engine optimization, contextual and display 

advertising, targeted social media advertising, 

affiliate programs, and content marketing. The 

next three stages (engagement, conversion, and 

retention) are aimed at creating and developing 

potential customers' interest in the company's 

products and services, converting a site visitor to 

a customer of the company, and further working 

with them to increase repeat sales. At these 

stages, the main tools are content marketing, 

email marketing and social media marketing. [6] 

Table 1  

Classification of Internet Marketing 

Tools by Audience Stage 

Tools 

Stages 

Attenti

on 

Attra

ction 

Conv

ersion 

Maintenanc

e 

Search engine 

optimization 
+       

Contextual 

advertising 
+       

Display 

Advertising 
+       

Industry 

and price 

aggregators 

  + + + 

Targeted social 

media 

advertising 

+       

Affiliate 

Programs 
+       

Video and 

mobile 

advertising 

+       

E- mail -

marketynh 
  + + + 

Content 

marketing 
+ + + + 

SMM   + + + 

 
According to the steps given in table 1. The 

tools of Internet marketing were grouped 
according to the goals: demand generation, 
knowledge delivery, relationship formation, sales 
promotion, customer retention. 

So, we can see that content marketing is the 
most important part of the audience, and that is 
what contributes to the highest number of goals. 

In this regard, we propose to use in the 

analysis of websites a methodology consisting of 

six sections: the formulation of the goals of 

analysis, analysis of the enterprise under study, 

content and usability analysis, traffic and traffic 

analysis, audience analysis, conclusions and 

recommendations. 
The formulation of goals is necessary to 

understand exactly why we are conducting 
marketing analysis, what results we want to get. 
For example, focus on verifying your site's 
content or effectiveness when using internet 
marketing tools to promote your site. The goals 
may be different, but they all involve fixing the 
timing of their implementation and the expected 
results. 

Analysis of the enterprise under study 

involves the study of such factors as: the 

characteristics of the enterprise, its scope of 

activity; description of the goods or services 

provided by the enterprise; goals with which the 

company enters the online market. This all helps 

to further develop the enterprise communication 

policy on the Internet. 
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Abstract — As a result of the research, the risk 

management system was considered as a 

component of the overall enterprise 

management system, which ensures the 

financial security of the enterprise. The 

essential characteristic of risk management is 

given, its tasks and goals of introduction at the 

enterprise are defined. The basis of the 

research is a set of theoretical, methodological 

and practical issues of the process of building 

a risk management system at the enterprise. 

The authors found that in today's economic 

realities it is necessary to move to a new model 

of risk management. 

Key Terms — competitiveness, financial 

security, risk management. 

The risk management system is aimed at 

achieving the necessary balance between profit 

and reduction of losses of business activity and 

is intended to become an integral part of the 

enterprise management system, it must be 

integrated into the overall policy of the 

enterprise, ensure the implementation of 

business plans and the achievement of financial 

security of the enterprise. Only under these 

conditions the application of the risk 

management system is effective. 

Risk management is the area of financial 

security management of an enterprise. To ensure 

the long-term, crisis-free activity of an entity, the 

existing risks must be identified and analyzed to 

decide to what extent they should be avoided, 

reduced or maintained to ensure the financial 

security of the entity. 

Today, there are many definitions of the term 

risk management. Mostenska T.L., Bilan Y.V., 

Mostenska T.G. [6] consider the risk 

management of two blocks. The first block, in 

their opinion, consists of risk assessment, the 

second block is based on minimizing the impact 

of risky events on the business entity. 

The scientist Marakhovska K. [4] proposes to 

consider risk management from the point of view 

of their elimination or minimization in order to 

reduce the possible financial losses of the 

enterprise. 

There are a variety of risks that adversely 

affect the financial security of an enterprise, such 

as major, minor and unknown risks. 

The main risks include the risks that have 

been identified through analytical and 

quantitative analysis. Minor risks include the 

identified risks with a low likelihood of adverse 

effects on the enterprise. Unrecognized risks 

include the situations that cannot be controlled. 

Risk management is the part of the enterprise 

management activity (administrative or 

administrative process) that is aimed at cost-

effective protection of the enterprise against 

unwanted conscious and accidental 

circumstances that cause material loss, the loss 

of financial equilibrium and threaten the 

financial security of the enterprise. Risk 

management, like any management activity, has 

its logical aspect (decision making) and its 

procedure (sequence of actions). Accordingly, 

risk management can be defined as the process 

of making and implementing decisions that 

minimize the wide range of effects of accidental 

or negative events causing significant material 

damage to the enterprise. 

There are a number of risk detection methods 

available. From the practice that has developed 

at this stage of development of risk management, 

it is quite clear that domestic experts, on the one 

hand, and Western researchers, on the other, 

have quite clear advantages in terms of risk 

management methods. The presence of such 

benefits is due primarily to the nature of the 

economic development of the country, risk 
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groups, opportunities to use risk management 

tools, etc. Despite the differences in benefits, it 

should be borne in mind that the development of 

economic relations in Ukraine contributes to the 

implementation of western experience and 

approaches to risk management, research and 

implementation of risk management in 

enterprises. 

A large number of these methods not only 

make it possible to identify risks, but also to 

analyze them qualitatively. However, not all 

methods are suitable for determining each type 

of risk. In addition, no method can identify all 

the potential risks. Thus, a combination of 

several methods is required to identify risks. 

In addition to identifying adverse effects on 

the financial security of an entity, risk 

management is a tool for reducing and 

optimizing risk by establishing appropriate 

financial security measures. 

An enterprise risk optimization should be 

considered step by step in order to achieve its 

own risk reduction by timely adjusting certain 

financial security measures of the entity. 

Through the risk optimization process, it is 

possible to ensure the financial equilibrium of 

the business entity in the long run. To achieve 

these goals, it is necessary to develop optimal 

security measures in terms of financial security 

of the company. Risk optimization should be 

systematically feedbacked in a timely manner to 

adjust financial security measures. 

To determine the economic feasibility of risk 

optimization, a risk reassessment must be carried 

out. This requires a comparison of the primary 

risk with the cost of hedging and residual risk. If 

the residual risk and the hedging measure is less 

than the initial risk, therefore, the protective 

measure is economically feasible. 

The final stage of a risk management system 

that ensures the financial security of an 

enterprise is the monitoring of all risks. 

Advantages of introduction of risk 

management at the enterprise can be considered 

as: 

 the use of promising opportunities for 

improvement means that staff need to be aware 

of the risks and have the necessary skills to 

manage them; 

 reduction of the uncertainty factor in 

entrepreneurial activity due to adequate planning 

and preparedness; 

 improved planning that enhances the 

enterprise's ability to utilize favorable prospects, 

reduce negative impacts, and improve 

performance; 

 increase of liquidity of assets allows to 

avoid mistakes and to increase profit from 

production activity; 

 improving relationships with contractors 

through the creation of a communication channel 

that provides information on how stakeholders 

will respond to changes in the enterprise; 

 improving the quality of information for 

decision making; 

 growth of business reputation, that is, 

creation of a positive image of the company as a 

reliable partner in the market, capable of 

managing its financial and production risks; 

 control of the production process and the 

course of implementation of investment projects, 

etc. 

The optimal risk management system should 

be such that the marginal costs of implementing 

risk management are consistent with the 

marginal utility achieved by its application. 

However, given the significant information 

requirements, this principle is difficult to put into 

practice. In fact, simpler criteria are applied, 

such as the minimum cost criterion for risk 

reduction measures to an acceptable level. 
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Анотація — Взаємодія вітчизняних 

підприємств і суб’єктів митного 

регулювання суттєво залежить від 

ефективності реформ у фіскальній сфері та 

управлінського впливу зі сторони держави 

на своїх інституційних агентів. З метою 

вирішення більшості актуальних проблем 

саме у цій площині, необхідно 

застосовувати сучасні технології 

інформаційної взаємодії митних органів та 

підприємств- суб’єктів ЗЕД. 

Ключові слова — підприємства, суб’єкти 

митного регулювання, взаємодія, 

управлінський вплив  

 

Реформи фіскальної сфери, що були 

ініційовані у 2012 році, так і не були доведені 

до логічного завершення та призвели до 

стратегічних помилок у розвитку 

вітчизняних митної та податкової служб. За 

період з 2012 до 2019 року фіскальні органи 

втратили значну кількість 

висококваліфікованих працівників, що 

негативно позначилось саме на 

управлінських процесах. Хоча реформа 

фіскальної сфери, не мала успіху і 

завершилася у 2019 році виділенням митної 

та податкової служби в окремі структурні 

одиниці з власною штатною чисельністю 

працівників, окремі позитивні аспекти для 

сфери зовнішньоекономічної діяльності все 

ж були. Постійно відбувалися зміни у 

інформаційній взаємодії суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та митниці 

з метою мінімізації впливу людського 

фактору та максимального запровадження 

електронних сервісів. Однак остаточно, 

ефективних механізмів такої взаємодії 

сформовано не було, що викликало не лише 

нарікання з боку бізнесу, а й непорозуміння зі 

сторони світової бізнес-спільноти. 

Зазначимо, що недоліки взаємодії інститутів 

держави та бізнесу повинні усуватись за 

допомогою діалогу та спільних зусиль, як це 

робиться в усьому цивілізованому світі [1]. 

При цьому процес взаємодії підприємств з 

суб’єктами митного регулювання необхідно 

розглядати комплексно. З одного боку, 

налагодження ефективної організаційної та 

інформаційної взаємодії дозволяє уникнути 

помилок та штрафних санкцій за 

недотримання норм законодавства у митній 

сфері при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності, а з іншого, – митниця є інститутом, 

який захищає не лише інтереси держави, а й 

конкретних українських товаровиробників. 

Митниця здійснює контроль і аналіз ризиків 

при проведенні зовнішньоекономічних 

операцій та володіє інформацією про 

сумнівних контрагентів з високим ступенем 

ризику здійснення зовнішньоекономічних 

операцій за їх участі. 

Світовий досвід розвитку митної системи 

передбачає мінімізацію бар’єрів у зовнішній 

торгівлі та спрощення і гармонізацію митних 

процедур. 

Всесвітня митна організація (World 

Customs Organization, WCO) у Переглянутій 

Кіотській конвенції щодо гармонізації та 

спрощення митних процедур (Revised Kyoto 

Convention on the Harmonization and 

Simplification of Customs Procedures) (далі – 

Кіотська конвенція) та Світова організація 

торгівлі (World Trade Organization – WTO) 

рекомендують такі принципи митного 
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адміністрування, яких повинні 

дотримуватися країни: 

– перехід від поопераційного 

контролю (transaction by transaction) 

переміщення товарів через митний кордон до 

контролю, основаного на методах 

постмитного аудиту; 

– застосування методів ризик-

менеджменту для митного контролю; 

– введення інституту уповноваженого 

економічного оператора (authorized economic 

operator – AEO) для забезпечення безпеки 

міжнародних ланцюжків постачань і 

спрощення руху вантажів законослухняних 

економічних агентів; 

– запровадження застосування 

показників ефективності дотримання 

законодавства (compliance) з метою 

забезпечення дієвості митного контролю; 

– сприяння митній та торговельній 

кооперації для забезпечення економічних 

агентів актуальною інформацією щодо змін 

митного законодавства та митних процедур і 

гарантування добровільного дотримання 

ними митного законодавства; 

– підписання взаємних угод з питань 

адміністративної допомоги з економічними 

агентами та іншими митними органами з 

метою задоволення вимог глобалізації 

торгівлі та попередження шахрайства у 

торгівлі; 

– забезпечення належного рівня 

підготовки та мотивації персоналу митних 

органів [2]. 

Однак вітчизняні реалії свідчать про 

домінування саме фіскальної функції митних 

органів, що обумовлюється відповідним 

планом надходжень коштів до державного 

бюджету. Саме у такому контексті виникає 

значна кількість непорозумінь між 

суб’єктами митного регулювання та 

підприємствами, оскільки надмірний 

фіскальний тиск спричиняє спротив і пошук 

шляхів мінімізації митних платежів. 

У зв’язку з такою ситуацією лише 

підвищення рівня автоматизації процесів 

митного оформлення товарів дозволяє 

оперативно мінімізувати значну кількість 

ризиків і загроз пов’язаних з суб’єктивною 

оцінкою зовнішньоекономічних операцій 

посадовими особами митних органів. При 

цьому сумлінні суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності, які певний 

період часу не були зафіксовані у відповідній 

електронній базі як порушники, або у 

переліку суб’єктів з підвищеним рівнем 

ризикованості операцій, набувають 

преференцій у митному оформленні товарів з 

відповідним ступенем довіри. Така ситуація 

розповсюджена у багатьох розвинених 

країнах світу і поступово здійснюються 

аналогічні кроки і у вітчизняному митному 

просторі. Одним з таких ефективних 

інструментів у вітчизняній митній сфері є 

інформаційний Web-портал «Єдине вікно». 

При цьому він передбачає взаємодію з 

чотирма основними Web-блоками, за 

допомогою яких підприємства-суб’єкти ЗЕД 

надають інформацію про експорт або імпорт 

товарів, а їм надаються необхідні дозвільні 

документи, а саме: Web-інтерфейс 

державного контролю за дотриманням 

законодавства про харчові продукти та 

корми; Web-інтерфейс ветеринарно-

санітарного контролю; Web-інтерфейс 

державних установ, що видають дозвільні 

документи; Web-інтерфейс фітосанітарного 

контролю.  

При цьому запити від суб’єктів митного 

регулювання до інших контролюючих 

структур, як і дозвільні документи у 

паперовому вигляді, поступово повинні бути 

замінені лише на взаємодію в електронному 

форматі, що значно скорочує час митного 

оформлення та бюрократичні перепони в 

організації зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств. 

При цьому митниця дотримується 

концепції забезпечення економічної безпеки 

держави і економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств. В свою чергу, 

підприємство яке можна представити у 

вигляді взаємопов’язаних чотирьох блоків 

(система управління підприємством, система 

економічної безпеки підприємства, 

зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства, інформаційно-аналітичне 

забезпечення) також зацікавлено у 

оптимізації інформаційної взаємодії та 
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спрощенні бюрократичних процедур, що 

позитивно впливає на економічну безпеку 

зовнішньоекономічної діяльності. Таке 

представлення підприємства обумовлюється 

не лише потребою адаптації загальної 

системи управління до підвищених вимог 

сучасної інформаційної взаємодії з 

контролюючими органами, а й необхідністю 

певних змін у системі економічної безпеки 

підприємства з урахуванням нових 

особливостей організації 

зовнішньоекономічної діяльності та 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

цих процесів. 

Основними передумовами налагодження 

зазначених процесів для підприємств-

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є 

такі: 

– наявність ІТ-фахівців, які б 

розуміли специфіку ЗЕД та співпраці з 

митними органами; 

– матеріально-технічне забезпечення 

інформаційної взаємодії; 

– зміни у документообігу; 

– захист інформації; 

– актуальність, достовірність та 

співставність інформації. 

Такі вимоги не завжди реалізуються на 

вітчизняних підприємствах, оскільки 

зазначені адаптаційні процеси потребують 

фінансування, хоча і не значних обсягів 

порівняно з можливими втратами за рахунок 

штрафних санкцій і невиконання термінів 

контрактів. 

Крім позитивних аспектів, виникають і 

проблемні ситуації, що пов’язані з: нестачею 

кваліфікованого персоналу (як з однієї, так і з 

іншої сторони); організаційною 

неузгодженістю дій контролюючих органів; 

недостатнім рівнем матеріально-технічного 

забезпечення митних органів (особливо це 

стосується швидкості передачі даних); 

трансформаційними процесами у фіскальній 

сфері в цілому. 
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The tourism industry today is extremely 

important part of the economy of almost any 

country[17]. There is an increase (according to 

Tourism Hightights 2015) of tourists: in 1950 

there were 25 million tourists, and in 2014 - 

1133 million. It is obvious that tourism will 

continue to grow steadily by an average of 3.3 

percent per year (forecast up to 2030), being 

one of the fastest growing sectors of the global 

economy. There are two main problems of 

modern tourism in Italy: 

- the first concerns the number of tourists - 

50% of the world's population is somehow 

involved in the tourism sector; 

- and the second (and this is what Italy really 

cares about) concerns the money that these 

tourists spend in the country. 

The increase in tourist flow is fundamental 

economic and social in nature. The reasons are 

complex, but the following aspects can be 

highlighted: 1) economic growth in densely 

populated countries (China, Republic of Korea, 

India, etc.); 2) cheap flights; 3) the 

consequences of the post-industrial revolution 

in the accommodation market (Airnb, 

Booking, etc.); 4) an increase in the popularity 

of travel among the active population (young 

people are “millenials”); 5) an increase in life 

expectancy in developed countries (traveling 

pensioners from “generation X”) 6) an overall 

increase in the world's population. 

However, in recent years there has been a 

trend towards steady explosive growth in 

tourist flows in some regions and individual 

cities of Italy (Rome - 26.95 million, Milan - 

11.8 million, Venice - 11.7 million, Florence - 

10.1 million, with this number of residents, for 

example, Florence is 365 thousand people). 

Local business and municipal authorities are 

not able to serve such a stream at the proper 

level. Tourism in Italy today provides 10.1 

percent of GDP and 12 percent of jobs. Italy is 

in the ranking of the ten most visited countries 

in the world, and in fifth place after France, the 

USA, Spain and China. It seems that there is 

something to rejoice, but this is not entirely 

true. 

Tourism in Italy is growing today, but less 

than in other countries. And if others grow 

strongly, and Italy is smaller, then Italy is 

lagging behind. In the 1950s, every fifth tourist 

came to Italy. Italy was the most visited 

country in the world. Today, only every 23 

tourists come to Italy. At the same time, 

individual regions, or rather, individual brands 

are repositioning, overloaded, while others 

cannot become a brand. As a result, all market 

participants experience the negative impact of 

this phenomenon: instead of resting, tourists 

receive discomfort from an excessive number 

of people who have arrived at the same place; 

the contribution made by tourism does not 

cover damage to historical and architectural 

monuments; the local real estate market is 

experiencing an inadequately high price 

increase, which affects local residents. This 

process is called overtourism and the search for 

ways to manage this trend is an urgent task for 

specialists in the field of economics, law, and 

public administration. 

In contrast, in many regions, even within 

countries experiencing all the negative 

manifestations of overtourism in individual 

locations, there is a decline in the tourist flow 

or its low growth (the south of Italy). At the 
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same time, often, such regions have sights no 

less outstanding than in those where 

overtourism is present. 

Currently, many actions are being put 

forward that, according to their authors, are 

able to solve the problem of overtourism. 

However, most of these actions are strictly 

restrictive. Among such measures, it is 

possible to highlight an increase in taxation on 

tourists, an increase in the fiscal burden on 

carriers, restrictions on the placement of tourist 

infrastructure facilities, tourist quotas, visa 

restrictions, a ban on short-term rental housing, 

etc. However, from the point of view of the 

authors of this article, this approach can lead to 

more problems than overtourism. 

Competent positioning in the tourist 

markets, creating clear, targeted segments, 

cultural decentralization (transferring a 

number of cultural markers to other regions), 

creating financial and marketing infrastructure 

that will attract tourists with certain spending 

opportunities, and providing benefits to those 

tourists who use off-peak seasons for 

organizing your travels. In other words, 

marketing measures are seen as more effective 

and less painful measures to regulate flows 

during overtourism. This approach is justified 

in that tourism itself is a product whose 

consumption dynamics can be analyzed using 

marketing tools.. 

One of the new tools for such marketing 

analysis is the concept of transmarket 

interaction [3][4][5]. Such interaction occurs 

when certain markets adopt features, 

procedures and mechanisms inherent in other 

markets with which they interact. This concept 

was inspired by the several theories of non-

standard marketing such as “Lateral 

Marketing” by Kotler [10][11][12][13], “Jobs-

to-be-done” concept [18][21][22]  “The Blue 

Ocean strategy” [15] and “Lean customer 

marketing”[1]. Also during the development of 

this concept many aspect of innovative 

marketing were considered[6][16][19]. 

The goals for individual regions and cities 

will be: 

1. Attracting tourists who will spend more 

money in the specifics of the region; 2. 

Decrease and separation of tourist flows; 3. 

Incentive to spend a certain amount of funds, 

which will allow to more fully reveal the 

capabilities of the region; 4. Decrease in 

amplitudes of demand for popular places in 

peak seasons. 

Interactions can occur at the level of 

conceptualization of the market in question, 

described by Abel’s questions [2]: “What (does 

the market produce, what needs does it 

satisfy)?”; “Who (main segments)?”[14]; 

“How (customer satisfaction technology)?”, 

“Where (territorial aspect of the market)?”. 

Using the answers to these questions, you can 

identify those markets, the interaction with 

which can create the conditions for borrowing. 

Considering the problem of overtourism 

with this concept, we can come to some 

conclusions about measures to correct the 

situation. For example, if we consider the 

tourism market from a position of needs that it 

satisfies, then one of the main is the need for 

expierence (experience economy) [7] [20]. A 

similar need is met by the market for 

organizing various events (for example, a rock 

band concert, or a theater festival).. 

This approach can help solve both the 

problem of overtourism (using methods of 

regulating the increased demand for 

repositioning brands) and help redirect tourist 

flows to places where tourism demand lags 

behind the potential supply (by organizing 

events of a regional scale, using venues for 

festivals in previously little-known places, 

food and wine tourism, etc.). 

The transmarketing approach is also 

applicable to the analysis of the causes of 

market instability by analyzing similar 

problems in related markets[8][9]. 

The problem of overtourism, due to its 

complexity, recent occurrence, as well as 

difficulties in regulation, is a challenge for 

research in various industries. The causes of 

the phenomenon of overtourism are both 

global economic in nature and local marketing 

- in the world there are a number of places that 

have been hyperpositioned without taking into 

account current market growth rates. Using 

regional marketing activities - the creation, 

development and management of regions as 

brands in the tourism market, a new level of 
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development of the tourism market can be 

achieved. 
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ПУЛІНГ ЯК ІНОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Авраменко Олена Володимирівна, к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, логістики і 

економіки ХНЕУ ім. С.Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація – Розглянуто питання 

оптимізації логістичних витрат шляхом 

використання системи пулінгу. Визначені 

переваги використання послуг пулінгових 

компаній для виробників та рітейлерів. 

Ключові слова – багаторазова тара, 

логістична діяльність, пулінг, пулінгова 

компанія. 

 

В даний час оптимізація логістичних 

витрат підприємства за рахунок управління 

зворотною тарою сприяє досягненню 

конкурентних переваг. Впровадження 

сучасних технологій логістики дозволяє 

підприємствам-виробникам скоротити 

сукупні витрати і підвищити свою  

конкурентоспроможність. Таким 

інноваційнім рішенням для виробників є 

пулінг. 

Пулінг – це система обороту багаторазової 

тари, мета якої оптимізувати логістичні 

витрати на шляху від виробника до кінцевого 

споживача [1]. При впровадженні цієї 

системи підприємство-споживач тари 

отримує необхідну тару від пулінгової 

компанії на умовах оренди. В цілому система 

пулінг близька до системи каршерінгу: клієнт 

користується тарою, поки вона йому потрібна 

– розміщує на ній товари і відправляє її 

рітейлеру. Все, що відбувається з тарою після 

відправки за місцем призначення, – турбота 

пулінгової компанії. 

За останні роки пулінг став основою 

системою для організації доставки продукції 

до кінцевого споживача і способу обороту 

багаторазової тари в багатьох країнах світу. 

Розвиток пулінгу в Україні на сьогодні є 

актуальним питанням, оскільки країна як і 

раніше залишається великим 

сільськогосподарським виробником.  

На українському ринку споживачами 

послуг пулінговіх компаній є виробники 

сільськогосподарської, молочної, м’ясної, 

хлібобулочної та  алкогольної продукції [3].  

Основними споживачами послуг пулінгу є 

торгівельні марки «Сільпо», «Ашан», «АТБ», 

«Мetro», «Фора», «Верес», «Злагода», а 

також інші національні виробники і 

постачальники.  

В системі пулу транспортна тара 

циркулює в межах обмеженого кола 

компаній так, що жодна компанія, яка 

увійшла в пул, не зіткнулася ні з проблемою 

надлишків упаковки на складі, ні з 

необхідністю придбання додаткової 

упаковки. 

У схемі пулінгу задіяні три учасники, це 

сама пулінгова компанія, орендар (виробник 

продукції) і торгівельна мережа. Схема руху 

тари при пулінгу представлена на рис 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рух тари пулінгової компанії 

 

Як видно з рис. 1 рух тари між учасниками 

пулу проходить сім етапів.  Виробник 

продуктів бере пластикову тару у власника 

(пулера) в оренду і платить йому за 

користування; магазин виставляє товар на 

прилавок не перевантажуючи, це дозволяє 

скоротити час на передпродажну підготовку 

товару; після продажу товару рітейлер збирає 

порожню тару на своєму складі; пулер 

самостійно забирає на складі торгової мережі 

тару, миє її в своєму мийному цеху, робить 

заміну пошкодженої тари і повертає на свій 

склад. Згідно з досліджень [1, 3] витрати на 
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оренду тари виробник окупає за вісім 

поставок своєї продукції в торговельну 

мережу. 

Пулінг надає відчутні переваги і для 

постачальників продукції, і для роздрібних 

торгових підприємств. 

Перевагами використання послуг 

пулінгових компаній для виробників та 

рітейлерів є те що компанія бере на себе всі 

процеси і витрати, які пов'язані з закупівлю, 

зберіганням, урахуванням і обслуговуванням 

тари [2]. 

Оптимізація логістичної діяльності за 

умови застосування системи пулінгу 

відбувається за рахунок: 

ефективного завантаження транспорту 

(зростання більше 30%); 

зниження втрат продукції при зберіганні 

та транспортуванні; 

скорочення часу обробки вантажопотоку в 

торгівельних мережах в 1,5-2 рази; 

зниження витрат, часу і енергії на 

охолодження продукції; 

         відсутності  витрат на 

перевантаження товарів в залах магазинів; 

збільшення часу для реалізації товару в 

магазинах мережі; 

відсутності витрат на збір і утилізацію 

використаної упаковки; 

зменшення площ складських приміщень 

під зберігання продукції; 

збільшення терміну зберігання продукції; 

зменшення часу на навантаження і 

розвантаження автомобіля; 

відсутності необхідності створювати 

запаси тари; 

зменшення вартості упаковки (ідентичний 

якісний ящик з картону коштує в два рази 

дорожче ціни оренди). 

Ще одна велика перевага системи пулінгу 

в тому, що приховані витрати стають явними, 

а загальні витрати знижуються. 

Використовуючи систему пулінгу, у 

виробника зникає необхідність  інвестицій в 

оборотну тару, в тому числі забезпечення 

резервних запасів тари для покриття 

тижневих і сезонних піків. Виробник сплачує 

фіксовану орендну плату за фактично 

використану тару і не несе ніяких витрат, 

пов'язаних з поповненням тари, що вибула з 

обороту. При визначенні обсягів необхідної 

кількості тари пулінгова компанія гарантує 

своєчасне отримання та належний стан 

наданої тари. 

Таким чином, аутсорсингова система 

обороту багаторазової пластикової тари 

сприяє оптимізації логістичної діяльності в 

цілому. Пулінг це вибір тих підприємств, які 

хочуть динамічно розвиватися, скорочуючи 

свої витрати на тарі. 

 

Список використаної літератури: 

1. История пулинга [Электронный 

ресурс] // Украинская пулинговая компания 

«Бекристон». Режим доступа: http://container-

rent.com.ua/RU/pooling_history  

2. Мамедова Д.  Игра в ящик // 

"Коммерсантъ Секрет 

Фирмы" №6 от 01.06.2012, С. 40 

[Электронный ресурс]  Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/1932943 

3. Офіційний сайт ТОВ "НАТЕКО 

ЛОГІСТИКА" [Электронный ресурс]  Режим 

доступа:  http://nateco.com.ua/ 

 

Автор 

Авраменко Олена Володимирівна, доцент, 

кафедра менеджменту, логістики і економіки 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 

(avramenkoev1969@gmail.com) 

 
Тези доповіді надійшли 15 січня 2020 року. 

 
Опубліковано в авторській редакції. 

 

mailto:avramenkoev1969@gmail.com


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
 91 

УДК 330.4:005.336.4 
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НА ОСНОВІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Письмак В.О., к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет імені 
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Анотація — На сучасному етапі розвитку 

економіки України питання інноваційних 

процесів як складової частини заходів з 

підвищення ефективності діяльності 

підприємств є актуальним. Тому розвиток 

теоретичних положень та методичних 

засад щодо інноваційних процесів з 

урахуванням міжрегіональної інтеграції є 

викликом сучасної економічної ситуації.  

Ключові слова — інновації, міжрегіональна 

інтеграція, відкриті інновації, кластер ний 

аналіз, факторний аналіз. 

 

Наукові теоретичні та емпіричні 
дослідження моделей інноваційного процесу  
набули актуальності у другій половині XX ст. 
у зв'язку з розумінням необхідності 
систематизації накопичених знань і досвіду з 
управління інноваціями. В даний час 
актуальність даних досліджень обумовлена 
трансформацією соціально-економічних умов 
протікання інноваційних процесів, що 
передбачає зміщення акцентів в управлінні на 
всіх рівнях економіки, насамперед, вихід на 
макрорівні функціонування. 

Реалізація інноваційної ідеї вимагає 
унікальних ресурсів, через брак або 
обмеженістю яких суб'єкти інноваційної 
діяльності змушені звертатися до 
зовнішнього середовища [1]. Як наслідок, 
способом нарощування інноваційного 
потенціалу систем всіх  рівнів економіки стає 
відкритість. 

 Незважаючи на активний розвиток 
протягом десятиліття ідеї «відкритих  
інновацій» як зарубіжними, так і 
вітчизняними вченими, поточні  досягнення 
обмежені переважно розвитком бізнес-
моделей.  При цьому  не склалося єдине 
уявлення про комплексний підхід до 
управління відкритими інноваціями в 
масштабі всієї інноваційної системи країни, 

що охоплює сукупність управлінських, 
правових, організаційно-економічних 
факторів, які забезпечують внесок кожного 
рівня цієї системи в розвиток і активізацію 
відкритих інновацій [2]. 

Рішення даної наукової проблеми вимагає 
надання відповіді на найбільш 
розповсюджені запитання:  яким чином 
відкриті інновації реалізуються на рівні 
національної та регіональних інноваційних 
систем; який вплив на поширеність даної 
моделі надають регіони; які ризики для 
інноваційних систем несе в собі поширення 
практики відкритих інновацій; які проблеми 
існують у сформованій системі управління 
інноваційними процесами в Україні і 
регіонах, які перешкоджають взаємодії 
суб'єктів інноваційної діяльності. 

Дослідження поступового накопичення 
інноваційним процесом нових якісних 
характеристик дозволяє виділити кілька 
основних напрямів еволюції моделей 
інноваційного процесу [2]:  

1) від лінійного характеру процесу до 
нелінійного;  

2) від закритого процесу до відкритого; 

3) від одного джерела зародження 
інновації до множинності джерел;  

4) від послідовності стадій процесу до 
паралельності та формування зворотних 
зв'язків;  

5) від вузькопрофільності фахівців 
інноваційної діяльності до 
багатопрофільності;  

6) від поділу функціоналу між стадіями і 
робочими групами до міжфункціональності;  

7) від жорсткості організаційних структур 
до гнучкості та адаптивності; 

 8) від відособленості інноваційного 
процесу до вбудованості в загальний процес 
стратегічного управління організацією. 

Створення інноваційного продукту в 
моделі відкритих інновацій відбувається за 
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допомогою форм та інструментів, які 
доцільно розмежовувати. Форми відкритих 
інновацій є видами стійкого об'єднання 
суб'єктів інноваційної діяльності для спільної 
реалізації інноваційного процесу (спільні 
підприємства та дослідницькі лабораторії, 
стратегічні альянси, асоціації, патентні пули, 
кластери, інноваційні мережі тощо) [3]. 
Інструменти відкритих інновацій включають 
способи взаємодії суб'єктів інноваційної 
діяльності з формування потоків результатів 
інтелектуальної діяльності і розподілу 
функціоналу по ланцюгу створення вартості 
інновацій (аутсорсинг, ліцензування, 
аутстаффінг, відкритий контент, 
краудсорсінг, тощо). Використання різних 
форм та інструментів взаємодії визначає 
тісноту зв'язків організацій. У зв'язку з цим 
доцільно виділити інноваційну відкритість і 
квазі-відкритість господарюючого суб'єкта. 
Інноваційна відкритість – властивість 
господарюючого суб'єкта, що припускає 
вбудованість його внутрішнього 
інноваційного процесу в інтегрований 
інноваційний процес, стадії якого 
функціонально розподілені між безліччю 
господарюючих суб'єктів: у випадку з 
істинною відкритістю – на основі спільних 
досліджень і розробок, результатом яких 
виступають результати інтелектуальної 
діяльності зі спільними правами власності; у 
випадку з квазі-відкритістю – на основі 
торгово-ліцензійних відносин.  

Значна частина інструментів нейтралізації 

ризиків відкритих інновацій знаходяться у 

компетенції державного регулювання; з точки 

зору організацій важливим фактором 

інноваційної безпеки є взаємодія (або 

передача функцій) тільки по окремих стадіях 

інноваційного процесу, що дозволить 

зберегти власні конкурентні переваги 

господарюючого суб'єкта і підвищити 

ефективність інших стадій за рахунок 

інтеграції. Це вимагає розробки методичного 

інструментарію діагностики стадій 

інноваційних процесів та механізму їх 

інтеграції. Доцільним є сформувати систему 

показників стану інноваційної діяльності 

господарюючого суб'єкта (підприємства, 

регіону, країни), що характеризують різні 

стадії інноваційного процесу;  проведення 

факторного аналізу показників інноваційного 

діяльності (метод головних компонент) і 

економічна інтерпретація факторних груп 

показників;  розподіл факторних груп за 

укрупненими стадіях інноваційного процесу: 

«фундаментальні дослідження - прикладні 

дослідження - комерціалізація - дифузія»;  

типологізація інноваційних систем 

господарюючих суб'єктів на основі 

кластерного аналізу та економічна 

інтерпретація отриманих груп з урахуванням 

результатів факторного аналізу;  розрахунок 

середніх стандартизованих значень 

факторних показників інноваційної 

діяльності по кожному типу господарюючих 

суб'єктів. 

Таким чином, розвиток інноваційного 

потенціалу систем неможливий без 

формування відкритості та транспарентності. 

В свою чергу відкритість вимагає 

застосування заходів щодо управління 

ризиковими ситуаціями. Тому подальшими 

дослідженнями будуть управління ризиками 

відкритих інновацій в сучасних умовах. 
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Анотація — стаття визначає роль та 

вплив впровадження інновацій на 

підприємствах в Україні в процесі їх 

діяльності. Визначає основні джерела 

фінансування інноваційної діяльності 

підприємств та описує та описує стан 

впровадження різних інновацій в регіонах 

України.  
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діяльність, фінансове забезпечення, 

підприємства, джерела, інвестиції 

розвиток.  

 

В процесі своєї діяльності підприємство 

може зіштовхнутися з такими труднощами, 

як недостатній техніко-технологічний рівень 

виробництва, моральне старіння техніки і 

технологій, зниження ефективності 

виробництва через застарілу техніку, 

збільшення витрат і погіршення економічних 

показників діяльності підприємства та інші 

труднощі. При виникненні таких 

несприятливих для підприємства обставин 

виходом може стати інноваційна розвиток 

підприємства. 

Інноваційний розвиток підприємства – це 

визначений безперервний рух, що базується 

на впровадженні і реалізації інновацій, які 

зумовлюють покращання кількісних та 

якісних характеристик діяльності 

підприємства, забезпечують зміцнення його 

ринкових позицій та створюють умови для 

його прогресивного розвитку [1, ст. 16]. 

В даний час інноваційна діяльність 

підприємства дозволяє йому посідати стійкі 

ринкові позиції і отримувати перевагу над 

конкурентами. 

На практиці виділяють три основних види 

інноваційної підприємницької діяльності: 

інноваційна діяльність у сфері техніко-  

 

технологічного забезпечення виробництва; 

інноваційна діяльність у сфері збільшення 

виробництва, підвищення якості і 

здешевлення продукції; інноваційна 

діяльність у сфері соціального розвитку 

підприємства. 

Інноваційна діяльність у сфері техніко- 

технологічного забезпечення виробництва 

пов'язана з процесом кількісного і якісного 

оновлення виробничого потенціалу, який 

забезпечить підвищення продуктивності 

праці, економію енергоресурсів, сировини і 

матеріалів та відповідне збільшення маси 

прибутку. 

Інноваційна діяльність у сфері збільшення 

виробництва, підвищення якості і 

здешевлення продукції представляє собою 

процес якісного удосконалення продукції, її 

здешевлення, розширення асортименту, який 

направлено на повніше задоволення потреб 

населення. 

Інноваційна діяльність у сфері соціального 

розвитку підприємства пов'язана з 

розширенням і покращанням сфери послуг 

для населення, сприяє поліпшенню умов для 

праці та відпочинку персоналу підприємства. 

[3] 

Для того, щоб здійснювати інноваційну 

діяльність, підприємству потрібні фінансові 

ресурси. Залежно від характеру інновацій та 

їх фінансової місткості джерела 

фінансування інноваційного розвитку 

можуть бути різноманітними. 

Виділяють такі складові системи 

фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку: способи (внутрішнє та зовнішнє 

фінансування), форми (самофінансування, 

бюджетне фінансування, кредитування, 

інвестування), джерела (власні, залучені, 

позикові), інструменти (державні гарантії 

кредитування і фінансування, прискорена 

амортизація, пільгове оподаткування та 
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кредитування, субсидії, дотації, технічна 

допомога та ін.) [6, с. 134]. 

Відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність» (ст. 20) до джерел 

фінансування інноваційної діяльності 

відносять: кошти Державного бюджету 

України; кошти місцевих бюджетів і кошти 

бюджету Автономної Республіки Крим; 

власні кошти спеціалізованих державних і 

комунальних інноваційних фінансово-

кредитних установ; власні чи запозичені коти 

суб'єктів інноваційної діяльності; кошти 

(інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних 

осіб; кошти (інвестиції) інститутів спільного 

інвестування; інші джерела, не заборонені 

законодавством України. 

В статті 17 цього закону, основними 

напрямками державної фінансової підтримки 

є: а) повне безвідсоткове кредитування 

пріоритетних інноваційних проектів; б) 

часткове (до 50 %) безвідсоткове 

кредитування інноваційних проектів за 

умови залучення до фінансування проекту 

решти необхідних коштів виконавця проекту; 

в) повна чи часткова компенсація відсотків, 

сплачуваних суб’єктами інноваційної 

діяльності комерційним банкам та іншим 

фінансово-кредитним установам за 

кредитування інноваційних проектів; г) 

надання державних гарантій комерційним 

банкам, що здійснюють кредитування 

пріоритетних інноваційних проектів; д) 

майнове страхування реалізації інноваційних 

проектів у страховиків відповідно до Закону 

України «Про страхування» [2]. 

Впровадження конструктивних і 

технологічних нововведень може 

здійснюватися за рахунок власних коштів 

фонду розвитку виробництва і фонду 

амортизаційних відрахувань. Кошти фонду 

розвитку можуть використовуватися на 

відновлення і розширення виробництва, 

здійснення науково-дослідних, дослідно-

конструкторських і технологічних проектів, а 

також програм освоєння коштів, що 

сприяють зміцненню матеріально-технічної 

бази підприємства. Якщо власних коштів 

підприємства не вистачає, можна вдатися до 

додаткової емісії цінних паперів. 

Перевага акціонерної форми фінансування 

є у тому, що основний обсяг необхідних 

ресурсів поступає на початку організації 

інноваційних проектів. Дана форма 

залучення капіталу дозволяє перенести на 

пізніші терміни виплати заборгованості, коли 

зростає здатність генерувати доходи. 

Також для фінансування інвестицій в 

основний капітал широко застосовуються 

позикові засоби, особливо банківські 

кредити. Але труднощі залучення зовнішніх 

джерел фінансування змушують 

підприємства орієнтуватися на прибуток від 

основної і непрофільної діяльності. Крім 

прибутку найважливішим джерелом власних 

засобів підприємств є амортизаційні 

відрахування [5, ст.17]. В таблиці 2 наведено 

статистичні дані щодо впровадження 

інноваційних технологій підприємствами 

України.  

В Україні найбільш активно 

впроваджуються інновації в 

Дніпропетровській, Київській, Одеській, 

Запоріжській областях, що пояснюється 

розвинутістю різних галузей виробництва, 

які в процесі НТП потребують впровадження 

інновацій для продовження нормальної 

діяльності. 

Щодо таких областей як: Волинська, 

Закарпатська, Миколаївська, Рівненська, 

Сумська, Херсонська, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, то впровадження 

інновацій в них відбувається не так активно. 

Причиною низької інноваційної ситуації в 

Донецькій та Луганській областях є 

тимчасова окупація території, через що 

майже припинилася діяльність всіх 

підприємств. В інших областях велику частку 

займає сільське господарство, у яке в Україні 

не надто активно впроваджують інновації. 
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Таблиця 2 
Інноваційна активність підприємств України за регіонами (од.) [4] 

Регіон 

Підприємства з технологічними (продуктовими та/або 

процесовими) інноваціями 
Підприємства з 

нетехнологічними 

(маркетинговими 

та/або 

організаційними) 

інноваціями 

підприємства з 

продуктовими 

інноваціями 

підприємства з 

процесовими 

інноваціями 

підприємства з 

продуктовими та 

процесовими 

інноваціями 

2014-

2016 

2016-

2018 

2014-

2016 

2016-

2018 

2014- 

2016 

2016- 

2018 

2014-

2016 

2016-

2018 

Україна 347 765 1601 1038 1260 1134 1817 5236 

Області 

Вінницька 10 21 31 7 36 38 44 137 

Дніпропетровська 31 72 192 101 112 97 139 506 

Житомирська 7 13 52 33 30 34 48 107 

Запорізька 23 49 30 15 65 61 68 227 

Київська 16 29 55 66 59 59 128 366 

Львівська 15 49 94 81 95 57 129 357 

Одеська 7 29 103 52 50 34 107 242 

Полтавська 5 32 71 30 31 32 47 123 

Харківська 45 113 193 134 135 135 97 288 

Хмельницька 5 16 20 26 18 14 42 110 

Івано-Франківська 11 18 32 17 30 37 48 105 

Тернопільська 7 23 20 33 41 31 29 69 

Хмельницька 5 16 20 26 18 14 42 110 

Як видно з табл. 2 найактивніше 

впроваджуються нетехнологічні інновації і 

технологічні процесові та продуктово-

процесові інновації. Це спричинене тим, що 

важко оновити інноваційно продукцію і 

простіше інноваційно вдосконалити процес 

виробництва товару, його зберігання та 

збуту. 
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Анотація — стаття присвячена 

визначенню ролі інноваційної системи та 

запоруки інноваційного розвитку 

підприємства. Визначено основні 

особливості інноваційного розвитку 

підприємства в Україні, а також проведено 

порівняльну характеристику з країнами 

ЄС. 

Ключові слова – інвестування 

,інновації, інноваційні системи, 

конкурентоспроможність, розвиток. 

 

Інноваційний розвиток підприємства – 

це сукупність відносин, що виникають у 

ході цілеспрямованого підвищення 

економічної ефективності та 

конкурентоспроможності організації на 

основі інновацій. 

Аналізу інноваційного розвитку 

підприємства присвячено праці багатьох 

вітчизняних та закордонних вчених: О. 

Адаменко, I. Борисова, Х. Гумба, Н. 

Заглумша, С. Ілляшенко, М. Касс, О. Мороз, 

С. Поляков, I. Степнов, I. Федулова Ю. 

Погорелов [1]. 
Інноваційний розвиток підприємства варто 

визначати як процес спрямованої 
закономірної зміни стану підприємства, що 
залежить від інноваційного потенціалу цього 
підприємства джерелом якого є інноваційні 
системи, що створюють якісно нові 
можливості для подальшої діяльності 
підприємства на ринку шляхом реалізації 
уміння знаходити нові рішення, ідеї у 
результаті впровадження винаходів [5]. 

Інноваційні системи, такі як GoodHire, 

допомагають зробити процедуру найму, яка 

часто є довгою і часомісткою, простішою і 

швидшою. Компанії можуть за кілька хвилин 

вивчити всю історію потенційного 

працівника за допомогою різних програм та 

мобільних додатків. Дослідження, проведене 

People Matters, показало, що більшість із 124 

опитаних компаній використовували 

технологію для допомоги в відборі при 

працевлаштуванні.  
Однією з найбільш розвинутих 

інноваційних систем світу є національна 
економічна система США, технологічна 
політика якої спрямована на: 

 створення ділового клімату, що 

сприяє розвитку приватного сектору у сфері 

інновацій та підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 

 заохочення розвитку, 

комерціалізації й використання технологій; 

 інвестування у створення провідних 

технологій для підтримки промисловості та 

розвитку торгівлі; 

 інтеграцію військових і 

промислових технологій, здатних ефективно 

вирішувати військові і цивільні завдання; 

 забезпечення формування та 

розвитку висококваліфікованих 

інтелектуальних ресурсів як основи знання 

економіки; 

 розроблення технологічної 

політики, спрямованої на використання 

технологій для економічного зміцнення 

країни; 

 сприяння промисловості в розвитку 

технологій, економічному зростанні через 

взаємодію з промисловістю в розробленні й 

застосуванні технологій, систем вимірювань і 

стандартів [6]. 

Для досягнення такого рівня потрібне 

відповідне фінансування. На рис. 1 наведено 

порівняльну характеристику витрат на 

інноваційну діяльність країн ЄС-28 у 2016 

році

. 
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Рис. 1. Витрати на інноваційну діяльність країн ЄС-28  

у 2016 році, % від ВВП [3] 

Відповідно до даних провідні країни ЄС-

28, зокрема Швеція виділяє 3,2 % від ВВП  

на розвиток інноваційної діяльності , 

Австрія,- 3,9 % від ВВП, Німеччина – 2,94 , 

Данія, Франція виділяють 2–3% від ВВП, що 

сприяє постійному розвитку економіки та 

забезпечує лідируючі позиції на світових 

ринках. Країни, що відзначаються низьким 

рівнем капіталовкладення в інноваційну 

діяльність, наприклад Румунія, Латвія, Кіпр, 

Мальта витрачають на інноваційну 

діяльність від  0,4-0,7 % від ВВП, мають 

відносно нижчий рівень економіки. Україна 

витратила 0,07% від ВВП на інноваційну 

діяльність, що значно менше, ніж в країнах 

ЄС-28. 

 

Таблиця 1  

Індекс глобальної конкурентоспроможності України  

у сфері інновацій [2] 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (позиції 
України за основними складовими) 

2014–2015 
роки 
(144 
країни) 

2015–2016 
(140 країн) 

2016–2017 
(138 країн) 

2017–2018 
(137 країн) 

Інновації та фактори вдосконалення 92 72 73 77 

Інновації 81 54 52 61 

Здатність до інновацій 82 52 49 51 

Якість науково-дослідних інститутів 67 43 50 60 

Витрати компаній на дослідження і 

розробки 

66 54 68 76 

Д-вні закупівлі високотехнологічної 

продукції 

123 98 82 96 

Наявність вчених та інженерів 48 29 29 25 

3,25
3,09

2,94
2,87

2,75
2,63

2,49
2,03

2
1,69
1,68

1,29
1,28

1,24
1,21

1,19
1,18

0,99
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0,84
0,79
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0,74
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0,44
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Аналізуючи позиції України за індексом 

глобальної конкурентоспроможності 

стосовно наявності кількості вчених та 

інженерів, займає високі позиції порівняно 

з іншими показниками з тенденцією до 

зростання. В період з 2014 по 2018 роки з 

48 місця в рейтингу піднялась до 25 місця. 

Високими також є показники якості 

науково-дослідних інститутів, у 2017-2018 

роках 60 місце, що свідчить про високий 

потенціал та підтверджує хороший рівень 

здатності до інновацій. Проте найнижчими 

є показник кількості державних закупівель 

високотехнологічної продукції. За цією 

позицією Україна займає 96 місце в 

рейтингу станом на 2017-2018 р, що 

свідчить про відсутність злагодженого 

механізму кооперації між науково-

дослідними інститутами і промисловими 

підприємствами та незацікавленість 

держави в розвитку інноваційного 

середовища на ринку останніми роками, 

що уповільнює дифузію інноваційних 

процесів та їх запровадження. 

Отже, політика Європейського Союзу 

спрямована на створення сприятливих 

умов задля розробок і впровадження 

інновацій на промислових підприємствах. 

Така політика ЄС є реалізованою та має 

ефективний характер завдяки постійному 

фінансуванню інноваційної діяльності, 

систематизованій нормативно-правовій 

базі, що гарантує захист права власності і 

зменшує ризикованість інвестицій у цей 

вид діяльності та злагодженому механізму 

впровадження та поширення інновацій. На 

прикладі підприємств країн ЄС можна 

стверджувати, що більшість 

найпотужніших підприємств регулярно 

впроваджує інноваційні процеси, 

підтримуючи свій рівень 

конкурентоспроможності і створюючи 

цикл попиту на вироблені інноваційні 

продукти. 
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Анотація — Розглянуто сутність 

маркетингової стратегії підприємства. На 

основі проведення SWOT-аналізу 

встановлено сильні та слабкі сторони 

підприємства, що займається 

виробництвом та реалізацією снекової 

продукції. Проведено формування 

маркетингової стратегії для даного 

підприємства та запропоновані 

маркетингові заходи по виходу на новий 

ринок. 

Ключові слова — маркетингові заходи, 

маркетингова стратегія, сегментування, 

снекова продукція, SWOT-аналіз 

В умовах ринкової економіки для кожного 
підприємства особливо гостро стоять питання 
створення, збереження та посилення 
конкурентних позицій в довгостроковій 
перспективі, що неможливо без розробки 
маркетингової стратегії та її ефективної 
реалізації. Діяльність підприємства вимагає 
обґрунтованих раціональних дій, оскільки не 
тільки зовнішнє середовище, але й само 
підприємство під впливом часу та обставин 
істотно змінюється. Виникає необхідність 
формування маркетингової стратегії, щоб 
продукція підприємства повною мірою 
відповідала потребам ринку, а його 
стратегічні та виробничі програми 
максимально були пристосовані до побажань 
і очікувань споживачів.  

Значну увагу питанням формування 
маркетингової стратегії підприємства 
приділяли як зарубіжні, так і вітчизняні 
науковці, такі як: І. Ансофф, Л. Довгань, 
В. С. Ефремов, Б. Карлоф, А. П. Мiщенко, Г. 
Минцберг, А. П. Наливайко, М. Портер, А. 
Стрікленд, А. Томпсон, Т. Фролова, Д. Хассi, 
А. Чандлер та ін. Однак їх рекомендації 
носять загальний характер та не враховують 
специфіку діяльності підприємства. 

Метою дослідження є удосконалення 
формування маркетингової стратегії 

підприємства, що займається виготовленням 
та реалізацією рибної снекової продукції. 

В сучасних умовах спостерігається стійка 
тенденція зростання і розвитку підприємств в 
абсолютно різних сферах. Отже, рівень 
конкуренції також зростає. Для розвитку та 
оптимізації бізнесу потрібно докласти 
максимальних зусиль, провести розробку 
ефективного плану по реалізації бажаних 
завдань. Для цього необхідно розробляти 
маркетингову стратегію підприємства, яка 
пов'язана з питаннями, спрямованими на те, 
щоб збільшити продажі і дохід підприємства. 
Маркетингова стратегія дозволяє більше 
дізнатися про правильне використання 
наявних у підприємства ресурсів, навчитися 
динамічно збувати продукцію на тривалий 
термін [6]. 

Під час дослідження сутності 
маркетингової стратегії були відокремлені 
наступні підходи [2-5] до її визначення: 

це генеральна програма діяльності на 
цільових ринках; 

це докладний всебічний план досягнення 
маркетингових цілей; 

це напрям дій підприємства щодо 
створення його цільових ринкових позицій; 

це вибір ринка, розподіл його на сегменти, 
вибір найперспективніших та концентрація 
своєї уваги на обслуговуванні й задоволенні 
цих сегментів; 

це узагальнена модель дій, необхідних для 
досягнення поставлених цілей шляхом 
координації та розподілу ресурсів 
підприємства; 

це основний метод підприємства впливати 
на покупців і спонукати їх до купівлі; 

це засоби досягнення маркетингових цілей 
щодо маркетинг-міксу. 

На основі досліджень сутності 
маркетингової стратегії підприємства, нами 
пропонується наступне визначення. 
Маркетингова стратегія підприємства – це 
довгостроковий не фіксований всебічний 
план, спрямований на цільових покупців і 
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досягнення маркетингових цілей (маркетинг-
мікс), напрям дій підприємства по створенню 
і закріпленню його цільових ринкових 
позицій на основі використання відповідного 
інструментарію (методів, засобів, прийомів). 

Процес розробки маркетингової стратегії 
підприємства являє собою складний процес 
аналізу ринкової ситуації, визначення 
бажаного майбутнього ринкового стану 
підприємства та планування методів 
підвищення конкурентоспроможності. 
Маркетингова стратегія є базовою частиною 
стратегічного планування діяльності 
підприємства в довго- та короткостроковому 
періодах, що базується на визначенні 
власного потенціалу на окремому ринку та 
конкурентоспроможності власної продукції й 
комплексу в цілому і лежить в основі 
постановки ефективних цілей для всіх 
підрозділів підприємства.  

Формування маркетингової стратегії 
здійснювалось для підприємства, що 
займається виробництвом та реалізацією 
рибної снекової продукції в м. Харкові та 
деяких інших містах України. Продукція 
поділяється на три категорії (вагова ZIP, 
тубус, пачка) та нараховує 27 асортиментних 
позицій. До найбільш популярних видів 
продукції із самим великим попитом 
відносяться: стружка кальмару, кільця 
кальмару, палички путасу, янтарна з перцем, 
солено-сушений анчоус, жовтий полосатик, 
спинка тріски та бичок сушений. 

Аналіз стратегічних позицій підприємства за 
допомогою матриці Мак-Кінзі показав, що 
підприємство потрапляє до третього сегменту, 
який характеризується високою 
привабливістю ринку та високою 
конкурентоспроможністю підприємства. Цей 
сегмент з високим потенціалом для 
підприємства є самим бажаним сегментом. 
Тобто у нашого підприємства є можливість 
розширення своєї діяльності та виходу на нові 
ринки. 

У відповідності до матриці «продукт-
ринок» підприємство може використовувати 
стратегію проникнення на ринок, яка 
передбачає більшу кількість продаж 
існуючим покупцям, завоювання покупців 
конкурентів; схиляння до покупки нових 
покупців. Перспективи досягти результат при 
цьому є відносно високими, а витрати на 
маркетинг – відносно низькими. Також можна 
запропонувати стратегію розвитку ринку, 

тобто вихід товарів, які користуються 
попитом на освоєному ринку, на нові ринки. 

Стратегія маркетингової діяльності 
передбачає планування маркетингових 
заходів, що підпорядковані досягненню цілей 
підприємства, та включають: 

визначення цільової аудиторії підприємства 
та поділ її на сегменти; 

врахування сильних сторін підприємства та 
можливостей його зовнішнього середовища; 

позиціонування існуючих товарів та послуг 
підприємства; 

просування на ринок нових товарів і послуг 
[1]. 

У відповідності до цього було проведено 
формування маркетингової стратегії для 
досліджуваного підприємства. Результати 
SWOT-аналізу показали, що: 

сильними сторонами підприємства є: 
широкий асортимент продукції, різні види 
пакування продукції, випуск продукції під 
власною торгівельною маркою, швидка 
доставка товару, тривале перебування 
підприємства на ринку, власне виробництво 
продукції, сучасне обладнання; 

слабкими сторонами підприємства є: не 
цілодобове обслуговування клієнтів, вузька 
спеціалізація, не повна завантаженість 
виробничих потужностей; 

можливостями підприємства є: розширення 
асортименту товарів під власною 
торгівельною маркою, залучення 
високваліфікованого персоналу, розширення 
послуг, що надаються (доставка на дім, 
подарункова упаковка тощо); 

загрозами для підприємства є: загроза 
виходу на ринок нових конкурентів, 
зростання рівня інфляції та цін, зниження 
платоспроможного попиту населення. 

Таким чином, на підставі проведеного 
SWOT-аналізу, було виявлено конкретні 
пропозиції ефективного використання 
факторів зовнішнього середовища з 
урахуванням сильних і слабких сторін 
підприємства: 

позиція лідера ринку з потужною 
клієнтською базою дозволяє використовувати 
нові можливості завоювання частки ринку 
конкурентів, а також розширювати 
асортимент рибних снеків для 
обслуговування нових потреб покупців; 

завдяки високій якості товару, 
підприємство, підтримуючи свою репутацію, 
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зможе використовувати свої можливості для 
поширення бізнесу на нові географічні ринки. 

Зіставивши сильні сторони і загрози, можна 
виділити наступні фактори: 

підприємство повинно бути готовим до 
виходу на ринок нових гравців, для цього 
необхідно використовувати свої переваги, а 
саме: імідж і репутацію; 

в зв'язку з лідируючими позиціями 
підприємства на ринку його постачальники-
імпортери не зможуть кардинально змінити 
умови роботи. 

Слабкі сторони гальмують розвиток 
підприємства і не дають реалізувати 
можливості: високі темпи інфляції, зростання 
цін не дають розширювати асортимент 
продукції та сформувати необхідний 
товарний запас для залучення нових клієнтів.  

Також існують слабкі сторони 
підприємства, які роблять його вразливим в 
ризикованому середовищі: вузька 
спеціалізація може погано відбитися на 
діяльності підприємства при змінах у 
політичному та економічному курсі. 

Основна маса снекової продукції є товаром 
імпульсного попиту. Тому для її успішного 
просування велике значення має упаковка, 
причому не тільки барвиста і впізнавана, але 
й зручна. Зручність розтину упаковки і 
користування є безсумнівною конкурентною 
перевагою продукції досліджуваного 
підприємства. Також на остаточний вибір 
покупця певною мірою впливає наявність у 
кожній індивідуальній упаковці товару 
зубочистки. 

У відповідності до сегментування покупців 
було складено портрет споживача: чоловіки 
віком від 24 років, що споживають продукцію 
2-3 рази на місяць або рідше. 

Одним із завдань маркетингової стратегії 
підприємства, що займається виготовленням 
та реалізацією снекової продукції, є вихід на 
ринок міста Ужгород. Для цього планується 
розробити та провести у місті рекламну 
кампанію. Дослідження показали, що з 
врахуванням бюджету коштів, який було 
виділено на проведення рекламної кампанії, 
найбільш доцільними є реклама на біг-
бордах, реклама на радіо Люкс ФМ, надання 
монетниць у торгівельні точки, буклети 
формату А4 зі згином, рекламні наклейки в 
маршрутному таксі та фірмові наклейки на 

робочу поверхню з логотипом підприємства. 
Реалізація рекламних заходів в м. Ужгород в 
рамках маркетингової стратегії підприємства, 
що займається виготовленням та реалізацією 
снекової продукції, приведе до отримання 
річного економічного ефекту у розмірі біля 
117 тис. грн. 

Таким чином, маркетингова стратегія – це 
розгорнутий план ведення та організації 
робочого процесу. Вона дозволяє зрозуміти, 
як планувати і реалізовувати різноманітні 
заходи підприємства, спрямовані на 
реалізацію його планів і завдань.  
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УДК 330.339.1 

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Геращенко І. М., к.е.н., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна,  

Крамаренко С. М., студент 4 курсу, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — У тезах доповідей подано 

обґрунтування маркетингу як одного з 

інструментів підвищення ефективності 

інноваційної діяльності підприємства. 

Проаналізовано термін «маркетинг  

інноваційної діяльності» та основні 

принципи маркетингу інновацій. 

Концепція маркетингу інноваційної 

діяльності є основою дослідження ринку і 

пошуків конкурентної стратегії 

підприємства.  

Ключові слова — маркетинг, інновації, 

маркетинг інновацій, інноваційний 

маркетинг. 

 

У сучасному світі інновації виступають як 

ефективний засіб підвищення 

конкурентоспроможності, оскільки саме 

інновації ведуть до створення нових 

продуктів і освоєння нових ринків, до 

зростання обсягу інвестицій і зниження всіх 

видів витрат. 

Використання маркетингу в інноваційній 

діяльності  є запорукою успіху діяльності 

суб’єктів господарювання, адже дозволяє 

виявляти і контролювати ті фактори, які 

визначають умови тривалого виживання і 

розвитку (на основі інновацій) на ринку. 

Під маркетингом інноваційної діяльності 

слід розуміти діяльність, що спрямована на 

пошук нових сфер та способів використання 

потенціалу підприємства, розроблення на цій 

основі нових товарів і технологій та їх 

просування на ринку з метою задоволення 

потреб і запитів споживачів  

більш ефективним, ніж конкуренти, 

способом, отримання за рахунок цього  

прибутку та забезпечення умов тривалого 

виживання й розвитку на ринку. 

Огляд останніх джерел досліджень і 

публікацій: В останні роки в економічній 

літературі часто використовується поняття 

«маркетинг інновацій». Інноваційний 

маркетинг вивчають  провідні теоретики 

маркетингу Ф. Котлер, Д. Кревенс та 

дослідники інноваційного менеджменту, 

котрі в своїх роботах виділяють маркетинг як 

один з визначальних чинників забезпечення 

успіху інноваційного продукту на ринку, 

зокрема: Г.Я. Гольдштейн, М.М. Єрмошенко, 

М.Я. Матвіїв,  

Я.С. Матковська, Л.Н. Оголева, А.Ф. 

Павленко, М. Портер,  А.О. Старостіна 

А.Г.Войчак, Т.Є.Воронкова, А.П.Гречан, 

Т.П.Данько, В.Я.Кардаш, М.П.Денисенко. 

Високий рівень конкуренції на ринку 

послуг, економічний спад в країні, 

вибагливість споживачів, низький рівень 

купівельної спроможності населення, 

науково-технічний прогрес людства — усе це 

ті чинники, що спонукають компанії/фірми 

України проводити інноваційні процеси у 

своїй діяльності. При цьому маркетинг в 

інноваційній діяльності відіграє роль так 

званого  допоміжного інструменту. 

Одним з основних принципів маркетингу 

інновацій є створення нового товару або зміна 

технології  виробництва вже існуючого до 

такої міри, щоб результатом став якісно 

новий продукт.  

Згідно з Законом України «Про 

інноваційну діяльність» інновації — це 

створені (засновані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукти 

або послуги, а також  

організаційно-технічні рішення виробничого, 
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адміністративного, комерційного та іншого 

характеру, які істотно поліпшують структуру 

і якість виробництва і (або) соціальної сфери, 

а інноваційна діяльність — це діяльність, 

спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових 

досліджень і розробок, що зумовлює випуск 

на ринок нових конку ренто спроможних 

товарів і послуг 

При здійсненні інноваційної діяльності 

потрібно враховувати те, що: 

- інновації повинні прив’язуватися до 

потреб споживачів, а не до досягнення 

технічної переваги як самоцілі; 

- виведення на ринок інновації повинне 

супроводжуватися корисною інформацією 

про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, 

чому потрібно купувати саме цей товар;  

- перед виведенням інновації на ринок 

необхідно проводити глибокий 

маркетинговий аналіз; 

 - маркетинг повинен підкреслювати 

конкурентні переваги виробу. 

Концепція маркетингу інноваційної 

діяльності є основою дослідження ринку і 

пошуків конкурентної стратегії підприємства. 

Варто зазначити, що маркетинг інновацій на 

підприємствах потрібно розглядати як 

комплексне використання принципів і 

методів маркетингу з метою створення на 

підприємствах необхідних умов для пошуку 

продуктивних змін, їх здійснення, поширення 

й комерціалізації. 

Маркетинг у сфері інноваційної діяльності 

- це також пошук нових ніш, ринків і 

сегментів. В індустріально розвинених 

країнах маркетингова концепція розвитку 

фірми займає важливе місце вже протягом 

десятиліть. 

Складовими маркетингу інновацій є:  

- пряма реклама; 

- брендинг (марочна політика); 

 - промоушн; 

- Rublik Relations (PR); 

 - реклама в Інтернеті; 

 - спонсорство. 

З вище зазначених складових можна 

зазначити, що маркетинг інноваційної 

діяльності – це частина концепції ведення 

бізнесу, за допомогою нововведень у 

виробництві. Окрім новизни у виробництві 

продукту, інновації повинні відповідати 

запитам споживачів та бути корисними для 

них та приносити прибуток компанії від їх 

збуту. 

Отже, впровадження або удосконалення 

вже функціонуючого маркетингу інновацій 

дозволить підприємству знайти і реалізувати 

ринкові можливості інноваційного розвитку 

для підвищення рівня його 

конкурентоспроможності, укріплення 

ринкових позицій, підвищення ефективності 

функціонування, забезпечення умов 

тривалого виживання і розвитку. 
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Анотація — визначено роль бренд-буку в 

діяльності сучасного підприємства, 

розглянуто основні характеристики та 

складові бренд-буку.  

Ключові слова — бренд, бренд-бук, 

складові бренд-буку, логотип, фірмовий 

стиль,  

Сучасне ринкове положення в України 

складається таким чином, що, відомість 

торгової марки підприємства являє собою 

значну конкурентну перевагу. Однак, правила 

функціонування самої марки на ринку 

повинні бути регульовані з боку організації – 

власника. Таким інструментом регламентації 

у сучасних умовах є бренд-бук. 

Поняття бренд-бук як окремий напрям або 

складова маркетингової, брендингової чи 

рекламної діяльності практично не 

розглядається в науковій літературі. 

Більшість досліджень  присвячено більш 

узагальненому напряму маркетингових 

комунікацій – брендингу. 

Основні підходи до розуміння сутності 

поняття «бренд» та визначення його 

структури представлено в наукових працях 

вчених: Ф. Котлера [3], Є. В. Ромата [9], 

Е. Райса [8]. 

Особливості аналізу фірмового стилю та 

його складових присвячено дослідження 

Ф. Джоунса [2], І. Кретова [4], М. Мальцева 

[6], Б. Ельбрюнна [12].   

Бренд-бук (brand book) буквально 

перекладається як «книга бренду» і є 

своєрідною «біблією» бренду [1]. 

Як зазначає А.І. Куценко, в 1970-1980 роки 

бренд-бук мав малий обсяг через невеликої 

кількості рекламних носіїв і рекламних 

технологій. Бренд-бук включав себе опис 

цінностей бренду і, головне, способів 

донесення їх до споживачів [5]. 

Надалі, кількість інформації, яка містилася 
в ньому стала зростати за рахунок збільшення 
набору інструкцій з правил розміщення 
ідентифікаторів фірмового стилю на різних 
нових носіях, документ був розділений на дві 
незалежні частини або книги: бренд-бук (опис 
цінностей бренду і способів донесення їх до 
споживачів) і гайдлайн – паспорт стандартів 
(набір інструкцій з правильного розміщення 
ідентифікаторів торгової марки чи бренду на 
різних носіях). Трохи пізніше з'явилися ще дві 
книги – це катгайд і селезгайд [5]. Їх поява ще 
більше заплутало дослідників і практиків 
реклами. Проте, саме бренд-бук є первинною 
основою по відношенню до всіх вище 
перерахованих документів.  

У найбільш спрощеному розумінні бренд-

бук – це ілюстрації та зразки елементів 

фірмового стилю компанії. Тобто, певний 

довідник про кольорову гаму, шрифт, логотип 

[1]. Проте таке розуміння сутності бренд-буку 

найбільш притаманне дизайнерським 

агентствам та поліграфічним  виробництвам.   

Інший, більш системний та змістовний 

підхід до визначення поняття бренд-бук, 

трактує його як внутрішньокорпоративний 

документ, який систематизує всі ідеологічні 

елементи бренду, формує його комплексну 

картину, а також містить звід правил з 

використання графічних і вербальних 

компонентів бренду [10]. 

Це керівництво, що відображає основні 

риси фірмового стилю. Зазвичай буки 

видаються у вигляді друкованого каталогу. В 

ньому міститься інформація про саме 

підприємство, його місію, цінності та ідеї. 

Також в буклеті наводяться зразки 

логотипів, причому вони подаються в кількох 

варіантах (в різному масштабі, кольорі, 

чорно-білому варіанті). 

Бренд-бук – це зібрання елементів 

впізнаваного стилю компанії з чіткими 

описами кожної деталі (від логотипу до 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
105 

візитки), із зазначенням шляхів просування та 

популяризації фірмової марки. Як правило, 

компанії випускають дуже докладні і барвисті 

видання, деякі з яких є зразками високого 

мистецтва [10]. 

Розробка бренд-буку – це невід'ємний етап 

розвитку підприємства, оскільки він стає 

основою для прийняття всіх майбутніх 

маркетингових рішень. 

Дані бренд-буку використовує керівництво 

компанії, маркетологи, PR-фахівці. Він 

дозволяє зберігати цілісність бренду, єдину 

ідеологічну та дизайнерську концепцію, 

допомагає ефективно працювати над 

просуванням і популяризацією торгової 

марки [1]. 

Для ясного і повного розуміння 

інформації, відображеної в бренд-буці 

необхідна чітка структура і логічність його 

побудови. Складові бренд-буку [1; 6; 7; 8; 10]: 
Ідеологічна частина: 
опис сфери діяльності та легенди компанії; 
формулювання місії, філософії та 

цінностей бренду; 
передбачуваний життєвий цикл бренду; 
опис корпоративної культури; 
певні стратегії розвитку, які відображають 

переваги продукту або компанії в 
конкурентному середовищі; 

опис специфіки бізнес-процесів бренду. 
2. Графічна частина: 
опис корпоративного знаку та його 

елементів (логотип, емблема, корпоративний 
символ); 

основна і додаткова версії побудови 
корпоративного знаку та його охоронної 
зони; 

 
варіанти використання корпоративного 

знаку (повноколірне, ч/б, монохромне 
виконання); 

варіанти використання основного та 
додаткового логотипів залежно від яскравості 
фону; 

неприпустимі варіанти використання 
корпоративного знаку; 

слоган і пояснення до нього; 
принципи компонування слогану 

(відступи, розташування щодо логотипу); 
варіанти використання логотипу та 

слогану (в повному кольорі, чорно-білому, 
монохромі); 

характеристика областей застосування 
корпоративного знаку та слогану; 

правила використання корпоративного 
знаку на різних матеріалах; 

правила оформлення текстів; 
система додаткових стандартів – 

розробляється, якщо необхідні додаткова 
регламентація супутніх елементів (може 
включати додаткові корпоративні кольори, 
шрифти та сфери їх застосування,); 

загальні принципи побудови макетів; 
правила оформлення ділової документації, 

що необхідна для формування єдиного образу 
компанії в очах партнерів (включає бланки і 
конверти різних форм, візитні картки); 

стандарти презентацій – шаблони 
електронних презентацій; 

стандарти цифрових комп'ютерних 
засобів; 

стандарти оформлення веб-сайту; 
стандарти упаковки для створення 

упаковки на товар у фірмовому стилі; 
принципи ко-брендингу; 
стандарти маркетингових матеріалів і 

рекламних засобів, що використовуються для 
регламентованого створення брошур, 
листівок, оформлення унікальних торгових 
пропозицій; 

принципи оформлення і верстки 
зовнішньої реклами (бігборди, мегаборд, 
пілларс, сіті-лайт, тощо); 

виставкові елементи і сігнаж, як правило, 
це принципи оформлення офісів, магазинів, а 
також вуличних стендів; 

шаблони уніформи – засоби ідентифікації 
співробітників і створення фірмового стилю, 
а також корпоративної культури; 

принципи використання корпоративних 
елементів на інтернет-носіях (інтернет-
банери); 

сувеніри – інструменти дистанційного, 
довготривалого іміджевого впливу на 
споживача. 

3. Юридична частина 
регулювання авторських і суміжних прав, 

прав на запатентовані торгові знаки. 
Основні етапи розробки бренд буку 

складаються з наступних етапів: 
Аудит компанії. Опис ідеологічної 

складової бренду – місія, цінності, завдання, 
корпоративна культура, цілі. 

Аналіз платформи бренду та розробка 
стандартів використання його елементів. 
Правила використання логотипу, фірмового 
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знаку, фірмових кольорів, шрифтів, правила 
складання макетів і розробки зовнішньої 
реклами. 

Розробка юридичної складової. 
Регулювання авторських і суміжних прав, 
прав на запатентовані торгові марки.  

Не існує єдиного стандарту для 

оформлення бренд-буку. Безумовно, кожна 

книга бренду містить основні елементи – 

використання логотипу, слогану, фірмових 

кольорів і шрифтів. Інші елементи бренд-буку 

розробляються за необхідності, його 

структура і обсяг залежить від індивідуальних 

особливостей бренду. 
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Анотація —  У тезах розглянуто 

міжнародний досвід формування бізнес-

моделей закладів освіти дорослих. На 

основі дослідження становлення й 

розвитку освіти дорослих в різних країнах 

світу запропоновано виділяти бізнес-

моделі традиційного, інноваційного та 

змішаного типів, визначено їхні переваги і 

недоліки.  

Ключові слова — бізнес-модель, 

бізнес-освіта, бізнес-школа, заклад освіти 

дорослих, програми МВА.  

 

В умовах інтенсивного розвитку 

органічних структурних елементів ринкової 

економіки – малого, середнього та великого 

бізнесу – освіта у сфері управління й бізнесу 

набуває щоразу більшої популярності з-

поміж дорослого населення, представники 

якого уже отримали свого часу вищу освіту 

(одну і більше). Натомість академічні знання, 

здобуті у вищих навчальних закладах, часто 

не задовольняють потреби і запити самих 

спеціалістів, або їхніх керівників. Завдяки 

прагненню дорослих освічених людей 

набувати щоразу нових компетенцій, за 

допомогою яких можна забезпечити 

особистісний, професійний та соціальний 

розвиток упродовж всього життя, оволодіти 

механізмом підприємницького мислення, 

базованого на інноваційних бізнес-ідеях, 

бізнес-освіта дорослих у глобальному вимірі 

стала одним з найважливіших факторів 

забезпечення перманентного поступу 

особистості та суспільства.  

У сучасному світі саме заклади освіти 

дорослих спроможні формувати для 

споживачів їхньої освітньої послуги нові 

перспективні можливості, які дозволять 

вирішити не лише особисті, а  й суспільні 

проблеми на різних рівнях. Таким чином 

можна стверджувати, з одного боку, про 

інтернаціональний характер сфери освіти для 

дорослого населення, а з іншого – 

диференціацію процесів формування бізнес-

моделей освіти дорослих з огляду на 

первинну регіональну приналежність, а 

звідси й соціально-економічні та історичні 

особливості. Зважаючи на такий підхід, а 

також спираючись на результати 

дослідження досвіду різних країн, 

пропонуємо виділити бізнес-моделі закладів 

освіти дорослих трьох типів: традиційні, 

інноваційні та змішані. 

Бізнес-модель традиційного типу 

зосереджена на наданні освітніх послуг, в 

межах яких студентам пропонують 

стандартну традиційну програму, складену з 

суто теоретичних дисциплін з використанням 

класичного академічного стилю. Побудова 

даної бізнес-моделі нівелює значення такого 

структурного елемента, як ключові партнери 

та стейкхолдери, оскільки традиційна 

консервативна освіта загалом не передбачає 

ведення діалогу між студентом та викладачем 

і, як правило, не зважає на запити та потреби 

слухачів. Натомість зростає роль ключових 

трудових ресурсів (педагогів), які й 

виступають основним формотворчим 

чинником ціннісної пропозиції бізнес-моделі 

традиційного типу закладу освіти дорослих. 

Так, студенти позбавлені самостійного 

вибору навчальних програм, вони не можуть 

впливати на визначення змісту певної 

дисципліни чи керувати своїм навчальним 

процесом, ці функції, за замовчуванням, 

виконують викладачі. За словами У. Паундза, 
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традиційні навчальні програми нав’язують 

студентам інформацію і часто не 

відповідають реальності, не реагують вчасно 

на зміни зовнішнього середовища, не 

забезпечують адресну цінність, а отже, не 

вписуються у параметри активного навчання, 

спроможного значно повніше задовольнити 

виклики динамічного зовнішнього світу [1]. 

Бізнес-модель традиційного типу закладу 

освіти дорослих формується відповідно до 

класичної системи цінностей і норм типової 

школи бізнесу, в якій науковий фактор 

превалює над механізмом практичного 

застосування отриманих знань, а отже, у 

центрі такої бізнес-моделі перебувають 

трудові та інтелектуальні ресурси закладу і 

якість освітньої послуги визначається, 

насамперед, рівнем компетентності 

викладачів 

Бізнес-моделі традиційного типу 

використовують у закладах освіти дорослих 

таких країн як Німеччина, Австрія, Бельгія та 

ін., які відзначаються високим рівнем 

соціального та економічного розвитку. 

Очевидно, що таких результатів було 

досягнуто завдяки компетентним технічним 

та управлінським спеціалістам, котрі після 

основної освіти, як правило, підвищують 

кваліфікацію в освітніх закладах для 

дорослих. У цьому випадку можна 

стверджувати про доцільність позитивної 

оцінки традиційної бізнес-моделі. З іншого 

боку, принципи даного типу бізнес-моделі 

характеризуються надмірною 

консервативністю, особливо, зважаючи на 

сучасні високі вимоги до швидкої адаптації й 

гнучкості бізнесу внаслідок стрімких 

динамічних процесів у зовнішньому 

середовищі. Водночас в останні роки, 

внаслідок впливу сучасних американських 

ідей та активізації загальноєвропейської 

інтеграції, простежуються тенденції до 

помірної модернізації бізнес-моделі 

традиційного типу, зокрема, у німецьких 

закладах освіти дорослих, де значного 

поширення набули програми МВА (Master of 

Business Administration) [2]. 

Ціннісна пропозиція бізнес-моделі 

інноваційного типу бізнес-шкіл, поширеного 

у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, 

формується на основі новаторських 

навчальних програм МВА та унікальних 

можливостей для кар’єрного і особистісного 

росту слухачів. Тобто, на відміну від 

традиційного типу, інноваційна бізнес-

модель визначає студентів (слухачів) як 

повноцінних учасників безперервного 

освітнього процесу і дозволяє закладу освіти 

дорослих постійно перебувати у пошуку 

інновацій, набувати рис динамічності, 

гнучкості. Таким чином, основними 

структурними елементами даної бізнес-

моделі виступають ключові партнери та 

стейкхолдери, а також відносини з ними. 

Перевагами закладів освіти дорослих з 

бізнес-моделлю інноваційного типу, за 

різними оцінками, є, по-перше, професійна 

підготовка управлінців за різноманітними 

навчальними програмами, з-поміж яких 

кожний студент самостійно обирає найбільш 

прийнятну для себе. По-друге, постійне 

вдосконалення ефективних процесів з метою 

збереження конкурентних позицій на ринку 

бізнес-освіти, де функціонує велика кількість 

бізнес-шкіл. По-третє, кар’єрно орієнтоване 

навчання і можливість здобути навички 

роботи в умовах сучасної бізнес-індустрії. І 

зрештою, успішне працевлаштування, висока 

оплата праці та кар’єрний ріст після 

завершення навчання. Програми МВА як 

основа освітнього процесу, здійснюваного у 

закладах освіти дорослих з бізнес-моделлю 

інноваційного типу, поділяються на очні 

(Full-time MBA) – навчання з відривом від 

основної роботи протягом більш ніж двох 

років та магістерські без відриву від роботи 

(Part-time MBA) і модульні для діючих 

керівників (Executive MBA). Такий підхід 

дозволяє успішно поєднати базову освіту з 

підготовкою для роботи на управлінській 

посаді у будь-якій сфері. 

Побудова бізнес-моделі 

інноваційного типу закладу освіти дорослих 

здійснюється з врахуванням організаційних 

структурних особливостей. Як правило, 

такий заклад (бізнес-школа) виступає 

автономним підрозділом певного 

університету, проте підпорядковується 

чинному університетському статуту і 

перераховує кошти у центральні фонди 
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«материнської» структури. У власності або 

оперативному управлінні бізнес-школи 

знаходяться приміщення, споруди, майно, 

грошові засоби. Таким чином заклад освіти 

дорослих є відповідальним за свої фінансові 

зобов’язання, кадрову політику, він 

самостійно формує власну бізнес-модель, 

визначаючи ключових партнерів, 

особливості ключової діяльності, перелік 

ключових ресурсів та інформаційних каналів, 

структуру витрат та доходів, впливаючи на 

відносини зі слухачами, а відтак – розробляє 

власну ціннісну пропозицію на основі запитів 

та потреб своїх сегментів споживачів. З 

огляду на це, можна стверджувати, що для 

успішного функціонування закладів освіти 

дорослих бізнес-модель інноваційного типу є 

значно прогресивнішою, ніж бізнес-модель 

традиційного типу.  

У багатьох європейських країнах, 

зокрема в Італії, Іспанії, Голландії, Франції у 

сфері освіти дорослих більш популярні 

бізнес-моделі змішаного типу, в яких 

поєднуються ознаки бізнес-моделей 

традиційного та інноваційного типів з 

превалюванням одного з них. Наприклад, у 

Франції паралельно з традиційною освітою 

дорослих працює найбільш давня у Європі 

система професійної освіти у сфері бізнесу, 

яка формувалася, синтезуючи академічні 

принципи французької освіти з 

інноваційними компонентами бізнес-освіти, 

властивої США. Впровадження програм 

МВА у традиційну освіту дорослих мало 

покращити її якість у напряму підготовки 

висококваліфікованих управлінців. З цією 

метою у Франції, незалежно від національної 

освітньої системи, працює популярний 

Європейський інститут ділового 

адміністрування (INSEAD), який готує 

управлінців за 10-тимісячною програмою 

МВА, а також реалізує понад 75 програм 

різної тривалості для перепідготовки та 

підвищення кваліфікації менеджерів-

практиків (найбільше у Західній Європі) [2]. 

Більш чіткою є реалізація бізнес-моделі 

змішаного типу для закладів освіти дорослих 

в Італії, де участь держави в організації 

бізнес-шкіл є мінімальною. У цій країні 

процес заснування шкіл бізнесу розпочався у 

1960-1970-хх рр. минулого століття під 

впливом знову ж таки американського 

досвіду. Такий самий період припадає на 

розвиток управлінської освіти дорослих і в 

Іспанії, якому активно сприяла держава. 

Бізнес-моделі змішаного типу можуть 

демонструвати найбільшу ефективність 

порівняно з іншими типами за умови 

успішного синтезу переваг традиційної та 

інноваційної бізнес-моделей [3]. У такому 

випадку ціннісна пропозиція закладу освіти 

дорослих має формуватися за принципом 

партнерства і поєднувати кілька складових: 

вивчення окремих теоретичних дисциплін як 

основи класичного підходу та набуття 

практичних знань. Даний підхід сприяє не 

лише організації активної співпраці між 

освітнім закладом та основним сегментом 

споживачів, а й задоволенню всезростаючих 

потреб  і запитів дорослого населення, 

зокрема, менеджерів та їхніх керівників. За 

оцінками багатьох іноземних дослідників у 

сфері розвитку бізнес-освіти, ключовими 

чинниками успішної діяльності сучасного 

закладу освіти дорослих є, по-перше, 

реконструкція традиційних навчальних 

програм з метою інтеграції різних дисциплін 

відповідно до запитів слухачів як основного 

сегмента споживачів бізнес-школи; по-друге, 

розуміння і застосування у професійній 

діяльності соціальної відповідальності перед 

суспільством; по-третє, широкий спектр 

актуальних наукових досліджень [4]. Таким 

критеріям найповніше відповідають бізнес-

моделі інноваційного та змішаного типів, а 

отже, доцільно говорити про перспективність 

їхнього розвитку. Зважаючи на це, 

подальшого дослідження потребує питання 

використання позитивного міжнародного 

досвіду у формуванні бізнес-моделі закладу 

освіти дорослих в Україні з огляду на 

динаміку змін конкурентного середовища та 

вплив внутрішніх і зовнішніх факторів. 
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УДК 351.522.4 

 МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

РИНКІВ ПРАЦІ  

Самойленко Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — Розвиток економіки України 

значною мірою залежить від досконалості 

механізмів реалізації стратегії і тактики 

регіональної політики формування та 

функціонування ринків праці, тому що 

науково обґрунтована регіональна 

політика праці є одним із важливіших 

засобів виходу країни з кризової ситуації.  

Ключові слова — внутрішній ринок, 

переваги працівників, ринок праці, робоча 

сила.  

У зв’язку з розгорненням світових 
процесів регіоналізації проблем економічної 
інтеграції постають у центрі уваги сучасних 
досліджень. На основі  проведених 
досліджень виділено декілька напрямків 
вирішення цією проблеми. Один із напрямків 
охоплює наукові розробки щодо 
особливостей формування регіональних 
ринків праці. При цьому вирішуються такі 
проблеми як інтенсифікація міжрегіональних 
зв’язків у сфері соціально-трудових відносин, 
усунення нерівномірності соціально-
економічного розвитку регіонів України і 
регіональних ринків праці. 

До основних проблем трансформації ринку 
праці відносять: 

     аналіз сучасного стану соціально-
економічної сфери структурних перетворень; 

аналіз закономірних зрушень за основними 
напрямками структурних перетворень і 
побудова  моделей ринку праці; 

формування вимог до критеріїв побудови 
моделей ринку праці; 

оцінка існуючого стану сфери зайнятості 
населення та ринку праці; 

дослідження пріоритетів 
трансформаційних перетворень у сфері 
зайнятості, які мають сформувати модель 

ринку праці, що відповідає критеріальним 
вимогам; 

визначення та обґрунтування етапів 
трансформаційних зрушень на ринку праці з 
оцінкою їх впливу на рівень життя населення; 

опрацювання методів здійснення 
трансформаційних перетворень, адекватних 
соціально-економічному середовищу та 
вимогам до рівня життя населення. 

Елементи ринку праці: 

1. Сторони ринкових відношень або 
суб’єкти ринку: роботодавці та їх 
представники та наймані робітники. 

2. Правові акти які регламентують 
відношення суб’єктів ринку праці. 

3. Кон’юнктура ринку – співвідношення 
попиту та пропозиції труда, - визначає ставки 
заробітної плати та конкретні види труда та 
рівень зайнятості населення. 

4. Cлужби зайнятості населення. 

5. Інфраструктура ринку праці: служби 
профорієнтації, підготовки та перепідготовки 
кадрів, рекламні фірми тощо. 

6. Cистема соціальних виплат та гарантії 
для звільнених з виробництва безробітних. 

7. Альтернативні тимчасові форми 
забезпечення зайнятості: суспільні та сезонні 
роботи, надомна праця тощо. 

Особливості ринку праці[2]: 

1. На товарних ринках здійснюється 
купівля-продаж товарів, на ринку праці – 
найом робочої сили. 

2. Робоча сила як ресурс 
характеризується різними фізичними та 
розумовими здібностями, у зв’язку з чим при 
складанні контракту неможливо заздалегідь 
визначити реальний рівень трудових зусиль 
робітника. 

3. Робоча сила мобільна. 

4. Робоча сила має соціальний та 
історичний аспекти. 
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5. Немає єдиного ринку праці, він 
розподіляється за професіями, галузями, 
територіями. 

6. Результати невідповідності попиту та 
пропозиції робочої сили є безробіття. 

7. Ринок праці може бути одночасно і 
конкурентним і неконкурентним. 

8. Ринок праці є гнучким. 

Крім того, в умовах напруженості 
демографічної та економічної ситуації в 
країні та її регіонах особливого значення 
набуває визначення реальних обсягів 
безробіття. На удосконалення  регіональних 
аспектів управління ринками праці значно 
впливає також недосконалість визначення 
становища населення регіонів, значна 
розбіжність з міжнародними нормами 
визначення рівня зайнятості та безробіття. 

Основними принципами оптимізації 
регіональних ринків праці є: 

відповідність принципам системного 
підходу , тобто результат взаємодії основних 
складових (економічні, соціальні, 
демографічні та інші особливості 
конкретного регіону); забезпечення єдності 
методології побудови основних показників та 
їх порівнянності за територіальними 
системами різного рівня; 

комплексний підхід до оцінки кадрового 
потенціалу регіонів; 

забезпечення адекватності показників 
реального стану регіональних ринків ва праці; 

доступність показників у регіональному 
розрізі; 

однозначність трактування первинних 
показників як стимуляторів або де 
стимуляторів кадрового розвитку 
регіональних ринків праці; 

зручність для практичного використання 
розроблених моделей. 

Посилення соціальної відповідальності в 

управлінні розвитком ринку праці та його 

інфраструктурою є орієнтація на розвиток 

кадрового потенціалу регіональних ринків 

праці. Це потребує визначення системи 

стандартів і переліку критеріїв на 

інституційній основі, які забезпечують 

регулювання і контроль діяльності ринку 

праці через відповідні інфраструктурні ланки. 
Ринок праці – це система соціально-

економічних відносин, які визначають і 

регулюють відтворення робочої сили 
(формування, розподіл, перерозподіл і 
використання) в умовах сталого економічного 
розвитку та забезпечують прогресивні 
стандарти якості життя населення. 

Наявність внутрішніх ринків праці надає 
переваги як роботодавцям, так і працівникам. 
Роботодавці мають такі переваг: 

економію витрат на навчання та 
перепідготовку працівників із зовнішнього 
ринку праці; 

більш повну інформацію про якісні 
характеристики робочої сили; 

чітко визначені етапи просування по 
службі, що стимулює  працівників 
підтримувати дисципліну, продуктивність 
праці і підвищувати кваліфікацію; 

зменшені трансакційні витрати на ринку 
праці. 

Переваги працівників на внутрішніх 
ринках праці зводяться до гарантій зайнятості 
і можливості просування по службі, що 
стимулює молодих працівників до 
максимальної віддачі в процесі праці, сприяє 
збереженню довгострокових трудових 
відносин і сумлінному виконанню трудових 
угод[1]. 

Удосконалення регіональна політика 

ринків праці є більш дієвою, якщо 

враховуються економічні, соціальні, 

демографічні та інші особливості 

конкретного регіону. Урахування 

особливостей регіонів, а також розширення 

прав власності конкретного регіону надає 

певні умови ефективного формування та 

функціонування ринку праці і підвищення 

зайнятості населення певного регіону. 
У кожному регіоні ринок праці формується 

під впливом політики країни в цілому, 
політики певного регіону та соціальних, 
трудових і культурних традицій регіону. Тому 
для кожного регіону необхідно 
запропоновувати відповідні заходи щодо 
підвищення рівня зайнятості населення. 

Для створення цілісної картини стану 
регіональних ринків праці необхідно 
визначити рівень розвитку ринків праці, 
тобто визначити дуже сприятливі, сприятливі 
та несприятливі ринки праці і в залежності від 
цього запропонувати рекомендації щодо 
поліпшення стану на певному регіональному 
ринку праці. 
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Для визначення пріоритетних 
регіональних ринків праці доцільно 
використовувати ситуаційний метод 
удосконалення регіональних ринків праці. 
Сутність цього методу полягає в описі 
вихідних ситуацій за допомогою понять і 
відносин, які відповідають об'єктам і зв'язкам 
між ними, та виборі з розглянутих програмою 
ситуацій-рішень оптимальних рішень на 
підставі віднесення конкретних вихідних 
ситуацій до певного класу. 

У формалізованому вигляді ситуацію, що 
характеризує стан регіональних ринків праці 
(Сс), можна представити таким чином: 

 

Сс={Нс,Уп,Кс,Е},                  (1) 

 

де Нс – безліч початкових станів, тобто 
вихідна ситуація, що являє собою сукупність 
параметрів, які дозволяють оцінити 
привабливість регіональних ринку праці. Усю 
сукупність параметрів можна поділити на три 
групи: економічні показники (загальний 
товарообіг у певному регіоні; кількість фірм 
(підприємств), які працюють у певному 
регіоні, середньомісячна заробітна плата, 
рівень безробіття); соціальні показники 
(кількість аптек у певному регіоні; кількість 
лікарів усіх спеціальностей у певному регіоні; 
кількість лікарняних ліжок у певному регіоні; 
кількість амбулаторно-поліклінічних установ 
у певному регіоні; рівень  захворюваності по 
різних нозологіях у певному регіоні); 
демографічні показники (кількість населення 
у певному регіоні; рівень урбанізації); 

Уп – сім’я всіляких процесів, які адекватно 
описують поведінки системи і дозволяють 
формувати кадрову політику в розрізі 
окремих регіонів. Розробка кадрової політики 
здійснюється за такими напрямками: 
визначення стратегії і тактики ринків праці; 
вибір методів збалансування попиту та 
пропозицій робочої сили; створення 
оптимальних умов праці; створення системи 
правового захисту робітників; прогнозування 
динаміки кількісного та якісного складу 
робочої силу у регіоні; розробка заходів 
підвищення ефективності використання 
трудового потенціалу; створення соціальних 
гарантій; створення соціальних умов у 
певному регіоні; розробка ефективних 

методів стимулювання  та мотивації 
робітників і т.п.; 

Кс – безліч кінцевих результатів; 

Е – сім’я відносин емерджентності, 
кожний елемент якої цілісно відбиває 
функціонування системи, тобто вказує на той 
чи інший тип залежності між вихідною 
ситуацію в регіоні (Нс), процесами, які 
адекватно описують поведінку системи, (Уп) 
та кінцевими результатами (Кс). 

Таким чином, для оцінки розвиненості 
регіональних ринків праці визначені такі 
складові: економічні, демографічні та 
соціальні. 

Рівняння Сс ={ср} описує безліч усіх 
ситуацій (ср), що можуть виникнути в процесі 
функціонування системи. Це вся безліч 
ситуацій на всіх регіональних ринках праці в 
Україні, які повинна аналізувати кожна 
відповідна структура апарату управління в 
певному регіоні у процесі формування 
власної регіональної стратегії розвитку. 

Для кожної ситуації ср, що описує 
потенційні трудові можливості окремого 
регіону України, існують критерії, на підставі 
яких приймається рішення по регулюванню 
кадрової політики певного регіону. Ця 
процедура здійснюється за допомогою 
побудови дерев класифікації. 
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Анотація — проаналізовано переваги та 

недоліки використання підприємствами 

власного або найманого транспорту для 

здійснення вантажних перевезень, 

запропоновано використання 

комбінованого варіанта, що припускає 

паралельне використання власного та 

найманого транспорту, розроблена модель 

оптимального розподілу вантажопотоків 

між власним транспортним парком та 

транспортним аутсорсингом.   

Ключові слова — аутсорсинг, ланцюг 

поставок,  модель, оптимізація, 

транспортне обслуговування.  

Сучасні тенденції розвитку транспортного 

обслуговування підприємств пов’язані, 

здебільшого, з впровадженням інноваційних 

та оптимізаційних рішень в процес 

транспортування вантажів, із зміщенням 

основних акцентів з  потреб підприємств  на 

потреби споживачів – клієнтоорієнтованістю 

транспортних послуг. Процес транспортного 

обслуговування все більше інтегрується в 

логістичні процеси, що відбуваються в 

ланцюгах поставок, тим самим здійснюючи 

безпосередній вплив на ефективність 

логістичних каналів, ланцюгів та мереж, що 

обумовлює актуалізацію проблем 

підвищення ефективності транспортування 

вантажів.  

Проблеми вдосконалення та підвищення 

ефективності транспортного обслуговування 

підприємств та ланцюгів поставок 

досліджували в своїх працях Воркут Т. А. 

[1;2], Карпенко О. А., Ковальчук С. О., 

Криворучко О.  М., Чухрай Н. І., 

Крикавський Є. В., Григорак М. Ю., Озерська 

Г. В., Стрижиченко К. А., Горяінов А. М., 

Міротін Л. Б., Ташбаєв И. Е., Гаджинський А. 

М., Tseng Y., Yue W. L., Taylor M. A. P.[4], 

Srinivas M. T. та інші. Але дослідження 

резервів підвищення ефективності 

транспортного обслуговування ланцюгів 

поставок ще потребують поглиблення та 

доповнення з урахуванням перспектив 

використання оптимізаційного моделювання 

логістичних ланцюгів та мереж. 

Метою дослідження є розвиток 

методичного забезпечення оптимізації 

транспортного обслуговування ланцюгів 

поставок. 

Транспортне обслуговування ланцюгів 

поставок припускає прийняття низки 

оптимізаційних рішень, які призначені для 

підвищення його ефективності. Згідно з 

роботою [1] серед таких оптимізаційних 

рішень найбільш поширеним є вибір 

оптимального постачальника транспортної 

послуги, для чого науковцями були 

запропоновані наступні методи:  

критеріальний підхід – передбачається 

визначення одного (основного) 

інтегрального критерію, на основі надання 

ваги кожному з локальних критеріїв, 

пріоритетності (ієрархії) критеріїв, із 

подальшою послідовною оптимізацією щодо 

кожного з них; 

лінійні моделі зважених критеріїв, 

матричне представлення даних; 

методи аналізу ієрархій, аналітичних 

мереж; 

методи лінійного програмування, моделі 

змішаного цілочисельного програмування; 
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теорія аналізу даних для визначення 

найкращого компромісу щодо 

постачальників – як таких, які забезпечують 

певні значення відповідних сукупностей 

критеріїв, використовуючи апарат 

математичного програмування, передбачає 

оцінювання відносної ефективності певних 

об'єктів, так званих одиниць прийняття 

рішень, за кількома критеріями. При цьому 

межа оптимальності визначається найбільш 

ефективними одиницями прийняття рішень 

за концепцією оптимальності Парето; 

метод кластерного аналізу та апарат теорії 

ймовірностей для визначення ваги зважених 

критеріїв. 

Для оптимізації транспортного 

обслуговування ланцюгів поставок 

підприємства розглянемо наступні варіанти 

здійснення транспортування його 

вантажопотоків «постачальники → 

підприємство», «підприємство → 

споживачі»: 

1) власними силами, використовуючи 

власні транспортні потужності; 

2) спеціалізованими транспортними та 

транспортно-експедиторськими 

підприємствами (аутсорсинг транспортних 

послуг); 

3) комбінований варіант, паралельне 

використання власного та стороннього 

транспорту для виконання вантажних 

перевезень. 

Як правило, компанії обирають або 

власний, або найманий транспорт для 

перевезення вантажів, але, на наш погляд, 

кожний такий варіант має свої переваги 

(табл.1) та недоліки. Є можливість 

оптимально поєднати та використати 

переваги першого та другого варіантів у разі 

впровадження третього варіанта – одночасно 

застосувавши і власний, і найманий 

транспорт. 

Таблиця 1 

Переваги використання власного та 

найманого транспорту для транспортного 

обслуговування підприємства 

Власний транспорт Найманий транспорт 

1.Реалізація 

власної стратегії 

1.Відсутність первісних 

інвестицій та фінансових 

ризиків, пов’язаних з 

транспортного 

обслуговування. 

2. Контроль якості 

доставки вантажів. 

3.Можливість 

використовувати 

власний транспорт 

для надання 

транспортних 

послуг стороннім 

підприємствам. 

придбанням власного 

транспортного парку. 

2. Відсутність поточних 

витрат на утримання власного 

транспортного парку. 

3. Гнучке використання 

потужностей сторонньої 

організації. 

4. Досвід та якість надання 

транспортних послуг 

спеціалізованою компанією. 

 

Третій варіант транспортного 

обслуговування вантажопотоків 

підприємства, на наш погляд, дозволить 

знизити витрати на транспортування, знизити 

ризики, реалізувати власну стратегію 

транспортного обслуговування, гнучко 

реагувати за потреби споживачів та 

забезпечити клінтоорієнтованість 

транспортної послуги. 

Прийняття рішення щодо використання 

власного або найманого транспорту є 

оптимізаційним рішенням щодо повного 

(коли всі вантажопотоки підприємства 

обслуговуються сторонніми транспортними 

організаціями) або часткового (коли 

підприємство розподіляє вантажопотоки між 

власним та найманим транспортом) 

аутсорсингу транспортної функції 

підприємства. 

Згідно з [3], впровадження аутсорсингу 

позитивно впливатиме на зміну ефективності 

системи, якщо додаткові трансакційні 

витрати на організацію аутсорсингу не 

перевищуватимуть економії на вартості 

володіння системою при передачі функцій на 

аутсорсинг. На наш погляд, доцільно 

передавати на аутсорсинг транспортну 

функцію частково, адже в цьому випадку  є 

можливість: 

створити власний транспортний парк, 

потужність якого буде відповідати 

мінімальному сукупному вантажопотоку 

підприємства, що забезпечить його 

ефективне завантаження; 

підвищити клієнтоорієнтованість та 

гнучкість надання транспортної послуги за 

рахунок використання найманого транспорту 

в разі підвищення обсягів вантажопотоків та 

виникнення нових замовників за 

невигідними з точку доставки власними 
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силами (за відстанню та напрямом 

перевезень) замовленнями. 

Для зниження витрат на транспортування 

при одночасному використанні власного та 

найманого транспорту пропонується 

оптимізувати розподіл вантажопотоків, які 

будуть обслуговуватися власними силами та 

сторонніми транспортними організаціями. 

 Для вирішення оптимізаційного завдання 

було обрано метод лінійного програмування, 

цільовою функцією є витрати на транспортне 

обслуговування вантажопотоків власними 

транспортними засобами та сторонніми 

транспортними організаціями: 

minВCC(ZXCZX *
jjjj

m

1j
iii

n

1i

→)+ ∑

=

∑

=

 , (1) 

де iX
 

– бінарна змінна вибору найманого 

транспорту для здійснення перевезення, що 

приймає значення або 0(ні), або  1(так); 

      jX
 

– бінарна змінна вибору власного 

транспорту для здійснення перевезення, що 

приймає значення або 0(ні), або  1(так); 

 
iZ
 
, jZ – план поставок відповідно i-ого 

вантажопотоку, що обслуговується  

найманим транспортом, та j-го  

вантажопотоку, що обслуговується  

власними силами; 

iC – тариф на поставку i-ого 

вантажопотоку найманим транспортом; 

jC – витрати на поставку j-ого 

вантажопотоку власним транспортом; 
*
jC – тариф на поставку j-ого 

вантажопотоку власним транспортом в 

зворотньому напрямі, у випадку, коли на 

зворотньому шляху підприємство надає 

послуги транспортування іншим 

підприємствам для запобігання наявності 

холостого пробігу; 

В – витрати на утримання власного 

автопарку; 
n , m – кількість вантажопотоків, що 

обслуговуються відповідно найманим та 

власним транспортом. 

Обмеження в цій моделі мають вигляд: 

0jjii

m

1j

n

1i

Q)ZX;ZX( =∑

=

∑

=

– вимога до 

обсягу поставок; 

m1,=j,qZX jjj

m

1j

≤∑

=

– обмеження на 

потужність власного автопарку; 

iX , jX – бінарні змінні; jX = 1, if *
jC >0. 

Використання запропонованої 

оптимізаційної моделі дозволить оптимально 

розподілити вантажопотоки та мінімізувати 

витрати на транспортне обслуговування 

підпримтва. Умовою мінімізації витрат є 

потенційна можливість надавати транспортні 

послуги з боку підприємства на зворотньому 

шляху маятникового маршруту. 

Припущенням в моделі  те, що відстань та 

обсяг завантаження на зворотньому шляху є 

такі самі, що і в прямому напрямі. 

Після оптимізації розподілу 

вантажопотоків згідно із  запропонованою 

моделлю, особливе значення набуває вибір 

найкращого постачальника транспортної 

послуги в тій її частині, яку економічно 

виправдано передати на аутсорсинг. Це 

завдання розв’язуються за допомогою 

використання експертних методів. На 

удосконалення та розвиток запропонованих 

методичних підходів можуть бути 

спрямовані подальші дослідження в галузі 

транспортного обслуговування ланцюгів 

поставок. 
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УДК  332.142.4 

ПРОБЛЕМИ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ 

РЕГІОНІВ ДОНБАСУ 

Драчук Ю.З., д.е.н., професор, інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 

Україна,  

Сав’юк Л.О., к.т.н., доцент, Івано-Франківський юридичний інститут Одеської НЮА, місто, 

Україна   

 

Анотація – Акцентовано увагу на 

проблемах розвитку старопромислових 

шахтарских регіонів Донецької та 

Луганської областей, де наразі значна 

соціальна й екологічна загроза, пов’язана 

з закриттям ряду вугільних шахт, 

особливо тих, де відбулася зупинка 

водовідливних систем. Використання 

природних і культурних потенціалів 

вказаних регіонів повинно стати основою 

інноваційної моделі їх трансформування 

та сталого розвитку.  

Ключові слова – Вугільна галузь, культурні 

потенціали, природні потенціали, 

регіональний розвиток, соціальні та 

екологічні загрози, старопромисловий 

регіон. 

За прогнозами політичних аналітиків, 

можна сподіватися на повернення тимчасово 

окупованих територій Донбасу в склад 

незалежної української держави. Внаслідок 

максимальної ізольованості даних територій і 

неможливості  проведення наукових 

досліджень щодо їх економічного стану та 

розвитку інфраструктури, складно провести 

точні прогнози з проблем та першочергових 

завдань інституційного впорядкування та 

інтегрування територій Донбасу у загальну 

політичну, економічну і соціальну систему 

України. 

У роботі [3] відзначається, що станом на 

початок окупації територій Донбасу у 2014 

році, падіння промислового виробництва у 

Донецькій та Луганській областях було 

найбільшим серед інших старопромислових 

регіонів України – Дніпропетровської, 

Харківської, Запоріжської та Полтавської 

областей. Автором роботи [4] 

обґрунтовується  даний факт формуванням 

застарілої структурної й регіональної 

політики в Україні на основі традиційної 

класичної циклічно-еволюційної 

інтерпретації просторового розвитку. 

Державна стратегія регіонального розвитку 

України на період до 2015 р. для Донецької і 

Луганської областей стимулювала подальший 

інерційний розвиток базових галузей без 

істотних змін у структурі економіки регіонів. 

Втягнення даних територій в збройне 

протистояння ще більше загострило кризовий 

стан та стагнацію вугільно-видобувної галузі, 

як профільної та соціально-утворюючої 

складової економіки в регіоні.  
Авторами роботи [1] підкреслено, що після 

кризи 2008-2009 рр. в Україні повною мірою 
назріла проблема структурної модернізації 
старопромислових шахтарських регіонів. 
Перед економічно розвиненими 
європейськими країнами ця проблема постала 
ще у 80-х роках минулого століття. На 
сьогодні країнами Євросоюзу накопичений 
унікальний практичний досвід вирішення 
проблем виживання та трансформації 
старопромислових шахтарських регіонів, до 
яких відносяться регіони видобування вугілля 
та залізної руди, такі як Північно-Східна 
Англія та Уельс (Великобританія), Валлонія 
та Лімбург (Бельгія), Нор-Па-де-Кале і 
Лотарингія (Франція), Рур і Саар 
(Німеччина), та Астурія (Іспанія). У звіті [4] 
європейського проекту  ReSource – Utilisation 
of post-mining potentials for sustainable re-
development in Central European mining cities 
and regions (Використання пост-видобувних 
потенціалів для сталого повторного розвитку 
в Центральноєвропейських гірничих містах та 
регіонах) відзначається, що скорочення та 
припинення видобутку сировини у даних 
регіонах спровокувало загальний спад 
промисловості із далекосяжними 
економічними, соціальними та екологічними 
збитками. 
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Проведення інформаційно-аналітичних 

досліджень у напрямку з’ясування 

справжнього економічного, 

інфраструктурного та соціально 

демографічного стану старопромислових 

регіонів Донбасу має особливе значення в 

умовах активізації українських ініціатив 

щодо повернення територій Донбасу під 

юрисдикцію нашої держави. Дані 

дослідження допоможуть використанню 

європейського досвіду успішного 

трансформування старопромислових регіонів 

у регіони сталого економічного розвитку.  

Досвідом успішного трансформування 

старопромислових шахтарських регіонів 

доведено, що основна увага повинна 

приділятися так званим "потенціалам" гірничих 

регіонів. Ці потенціали можна визначити як 

спадщину видобутку сировини, яку можна 

експлуатувати та оцінити навіть після 

припинення видобутку корисних копалин.  

У звіті [4] потенціали старопромислових 

шахтарських регіонів поділяють на природні 

потенціали (гірські ландшафти, відновлювані 

джерела енергії та термальні води), культурні 

потенціали (штучні релікти, такі як технічні 

споруди, будівлі та інфраструктура, а також 

традиції шахтарів) та ендогенні потенціали 

(людський капітал та освіта). Аналіз кожного 

регіону повинен завершуватися 

обґрунтуванням системи потенціалів та 

стратегічними заходами їх втілення.  

Аналіз демографічної, економічної 

ситуації та зайнятості населення в 

старопромислових регіонах Донбасу є 

складним і неоднозначним завданням. Однак, 

навіть обмежені інформаційні ресурси 

дозволяють створити, принаймні пілотний 

проект, дорожньої карти інституційних та 

практичних заходів трансформування 

старопромислових регіонів Донбасу.  

По перше, можливо проаналізувати 

кількість та функціональний  стан об’єктів 

вугільно-видобувної галузі на території 

Луганської і Донецької областей. Авторами 

книги [6] зазначається, що на кінець 2013 

року, перед початком збройного конфлікту, в 

Україні залишалося 150 шахт усіх форм 

власності, з них – 90 державних. З початком 

бойових дій Україна втратила всі шахти, що 

видобували антрацитові марки вугілля, що 

зумовило гострий дефіцит цього палива.  

Згідно дослідження ОБСЄ (Організації з 

безпеки і співробітництва в Європі), 

проведеного за підтримки урядів Австрії та 

Канади  [5], від початку конфлікту на сході 

України 36 шахт регіону (42% від загальної 

кількості) не підлягають подальшій 

експлуатації через підтоплення або повне 

затоплення. Даний факт є результатом 

бойових дій, під час яких від 

електропостачання було неодноразово 

відключено вугледобувні підприємства, що 

призводило до зупинки водовідливних 

систем. Окрім того, на територіях Донбасу 

зафіксовано значне перевищення 

концентрації азоту і фосфору в річках 

Кальміус, Кальчик, Сіверський Донець та 

Клебан-Бик. Наведені факти свідчать про 

екологічний колапс та варварське 

відношення до вугільно-видобувної галузі 

Донбасу із боку окупантів та незаконних 

владних структур. Стан екології на Донбасі, 

навіть до 2014 р., був непростим, а нинішня 

ситуація на його територіях може нести 

серйозну техногенно-екологічну загрозу.  

Так, історична шахта “Юний комунар” 

(“Юнком”) у місті Бунге, Єнакієвської 

міськради Донецької області зараз закрита. 

Адміністрація самопроголошеної Донецької 

народної республіки 2018 року вирішила 

затопити шахту. Небезпека затоплення шахти 

«Юнком», де було здійснено атомно-

вибуховий експеримент «Кліваж», викликала 

занепокоєння екологів ще наприкінці XX-го 

сторіччя, так як це може призвести до 

радіоактивного забруднення підземних вод. 

Справа у тому, що 16 вересня 1979 року з 

метою зниження напружень у гірничих 

масивах, за офіційною версією, було 

проведено підземний ядерний вибух (об’єкт 

"Кліваж") на глибині 903 метри і потужністю 

у 300 кілотонн. За іншими версіями, 

керівництвом СРСР проводився військовий 

експеримент під виглядом промислової 

необхідності. Унаслідок ядерного вибуху 

утворилася порожнина (капсула) радіусом 5-

6 метрів, навколо якої сформувалася зона 

зминання і дроблення радіусом 20-25 м. За 

неофіційними даними, у період 1979-2000 
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років рівень радіоактивності в породах та 

шахтних водах перевищував норму вдвічі, 

однак інформація замовчувалася [7]. 

За словами координатору водного 

напрямку Всесвітнього фонду природи в 

Україні Ольги Денищик, підтоплення шахти 

«Юнком» може викликати радіаційне 

забруднення і мінералізацію підземних і 

поверхневих вод регіону з виходом до 500 

кубометрів радіоактивно забруднених вод в 

підземні водоносні горизонти та може 

завдати катастрофічної шкоди цілому регіону 

і екосистемі Азовського моря.  

Як зазначається кореспондентами [8], 

станом на кінець серпня 2019 р. у 

шахтарському селищі Сутоган, під 

Луганськом вугільні підприємства та їх 

техніку фактично зруйновано, а невиплати 

зарплат, як і у Антрациті, є поширеною 

практикою. Не дивлячись на дані обставини, 

з непідконтрольних районів Донецької та 

Луганської областей у Росію вивозиться  

близько 2,8 мільйона тон антрацитового 

вугілля на рік із подальшим перепродажем у 

такі країни Європи, як Польща, Боснія, 

Словаччина, Герцеговина. Судячи зі стану 

вугільних підприємств, ці гроші не 

повертаються на їх модернізацію, розвиток та 

виплату заробітної плати працівникам. 

Таким чином, можна зробити висновок 

про те, що після повернення вугільних 

регіонів Донбасу під юрисдикцію України 

необхідно кардинально змінити регіональну 

стратегію їх розвитку. Практично, половина 

вугільних шах не підлягають подальшій 

експлуатації і потребують застосування 

стратегії використання природних, 

культурних та ендогенних потенціалів. Це, в 

свою чергу, передбачає широку 

перекваліфікацію професійних кадрів та їх 

залучення до інноваційної діяльності з метою 

відновлення інфраструктури та забезпечення 

сталого економічного розвитку 

старопромислових регіонів. Відповідно, в 

умовах українських реалій, основними 

стратегічними факторами трансформації 

регіонів Донбасу стають ендогенні фактори, 

такі як збереження і відтворення людського 

капіталу та реалізація європейської концепції 

освіти на протязі всього життя.   
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Анотація — Уагальнено існуючі 

напрацювання та уточнено етапи 

розробки стратегії організаційного 

розвитку телекомунікаційних 

підприємств. 

Ключові слова — організаційний розвиток, 

телекомунікаційні підприємства, 

стратегія, організаційні трансформації. 

 

Стратегії організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства мають 

забезпечити: виявлення та структуризацію 

цінностей та інтересів підприємства; швидку 

адаптацію підприємства до неочікуваних 

змін конкурентного середовища; 

реструктуризацію та внутрішню інтеграцію 

структурних одиниць та усіх контактних 

аудиторій задля досягнення визначеної 

стратегічної мети; виявлення стратегічних 

зон впливу; компетентності персоналу та 

підприємства; модернізацію системи 

документів – регламентів підприємства; 

ефективність організаційних взаємодій 

підприємства. Тому актуальним є визначення 

етапів розробки стратегії організаційного 

розвитку телекомунікаційних підприємств. 

Проблеми різних стратегічних рішень та 

альтернативі щодо організаційного розвитку 

підприємства висвітлені у публікаціях 

відомих дослідників, таких як Р. Аккофа, І. 

Ансоффа, Е. Вебстер, О. Гудзь, О. 

Гривківської, П. Друкера, Й. Завадського, П. 

Іденбург, І. Крейдич, Г. Мінцберг, А. 

Наумова, Н. Прокопенко, М. Портер, А. 

Томпсон, Г. Хеміл та інших.  

Вважаємо за доцільне виокремити 

наступні етапи розробки та фільтрації 

стратегій організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства: 

стратегічний аналіз стратегічних 

можливостей та ризиків і загроз 

підприємства з використанням таких 

інструментів, як: екран бізнесу GE, SWOT-

аналіз, модель М. Портера, матриця BCG, 

оцінка стратегічних груп та зон конкурентів, 

кореляційний аналіз розбіжностей, оцінка 

ланцюга вартості, STEEP-діагностика, 

методи економічної діагностики, матриця 

SPACE тощо; розробка та формування 

набору альтернативних стратегій 

організаційного розвитку з використанням 

методів виявлення конкурентних позицій, 

ключових чинників успіху Іденбурга, 

сценарних та матричних методів; 

ідентифікація та оцінка ключових 

стратегічних перетворень; фільтрація та 

селекція стратегій організаційного розвитку 

на основі методів багатокритеріальності, 

ієрархії, ранжуванні альтернатив, експертних 

методів, інструментів сценарного 

прогнозування; формування організаційного 

дизайну, процедур, регламентів стратегічних 

трансформацій; визначення заходів для 

реалізації обраної стратегії; оцінка стратегії 

за критеріальним підходом, що дає змогу 

визначити її доцільність, узгодження 

стратегічних та оперативних завдань, 

простоту реалізації, можливість ресурсного 

забезпечення, очікувану результативність 

тощо; формування ефективної організаційної 

поведінки, яка сприяє концентрації на 

ключових компетенціях, інноваціях та 

конкурентних перевагах; створення системи 

стратегічного контролінгу щодо оцінки 

ефективності реалізації стратегії.  

Вважаємо, запровадження такої 

послідовності етапів розробки та фільтрації 

стратегій організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства 

сприятиме: досягненню стратегічної мети 
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підприємства; адаптації телекомунікаційного 

підприємства до коливань конкурентного 

середовища; розвитку організаційного 

дизайну в контексті його структурних 

одиниць. 

Зауважимо, що проблему фільтрації та 

відбору оптимальної стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства вважаємо 

особливо вагомою, з огляду на обмеженість 

фінансових, матеріальних інформаційних 

активів. У такому контексті процедури 

фільтрації та селекції оптимальної стратегії 

має бути підкріплена комплексом якісного 

аналітичного інструментарію, які дадуть 

змогу виявляти усі можливості для 

подальшого розвитку, та визначити таку 

стратегію, яка забезпечить необхідний 

стратегічний результат. Такий комплекс 

якісного аналітичного інструментарію має 

включати: методи фільтрації та селекції 

стратегій; методи стратегічного аналізу та 

оцінки; інструменти фінансово-економічного 

аналізу; моделювання результатів реалізації 

альтернативних стратегічних рішень; 

експертні методи оцінювання; методи оцінки 

компетентностей менеджерів, що ухвалюють 

рішення; методи аналізу ієрархій, що 

враховують багатокритеріальний відбір і 

ранжування.  

Фактично, „метод здійснення вибору 

залежно від поставлених завдань 

зосереджується на цілях організації, з 

урахуванням яких оцінюються альтернативи 

стратегіїˮ[2]. Тобто, допускається 

можливість виходу різних результатів 

стратегії і обирається оптимальна для 

втілення. Водночас, фільтрація і відбір 

стратегії передбачає узгодження мети та 

інтересів та використання алгоритму 

моделювання результатів стратегічних 

рішень.  

У цьому процесі, доцільно обгрунтовано 

підійти до формування системи критеріїв для 

фільтрації та відбору оптимальної стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства. На 

формування цієї системи відчутно впливають 

реалії конкурентного середовища, специфіка 

функціонування телекомунікаційного 

підприємства, компетенції персоналу, 

існуюча організаційна культура 

підприємства тощо. Переважно на процес 

ухвалення стратегічних рішень щодо 

фільтрації та відбору оптимальної стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства впливає: 

нестабільність політичних реалій в країні; 

несприятливі демографічні та соціальні зміни 

у регіоні; нестабільність нормативно-

правових актів; невизначеність економічної 

ситуації; часті коливання інвестиційного 

клімату; зміни регламентів розподілу та 

використання прибутків; ризики 

викривлення та асиметрії інформації щодо 

постачальників, клієнтів чи бізнес-партнерів; 

виробничо-технологічні ризики; дисбаланси 

інтересів усіх контактних аудиторій. 

До системи критеріїв для фільтрації та 

відбору оптимальної стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства важливо 

долучити: узгодження із стратегічними 

інтересами та орієнтирами; рівень витрат для 

реалізації стратегії; обсяг необхідних 

фінансових ресурсів; обсяги потенційних 

прибутків; прогнози щодо норми 

рентабельності; рівень кадрового 

забезпечення (за кількістю та якістю); 

ступінь унікальності технологічного 

процесу; відповідність наявних ресурсних 

можливостей; відповідність існуючих 

компетентностей; потреби розширення 

виробничих потужностей; необхідність 

придбання додаткового обладнання для 

реалізації стратегії; ефективність 

інформаційно-комунікаційних ланцюгів; 

вплив організаційної культури; рівень 

гостроти конкурентної боротьби; наявність 

додаткових можливостей розвитку [1, 3]. 

Після фільтрації та вибору, відбувається 

реалізація стратегії, що є системою заходів, 

що передбачає певну послідовність її 

виконання, трансформацію організаційного 

дизайну, створення відповідних 

комунікаційних ланцюгів, розподіл 

обов’язків та повноважень між структурними 

одиницями та виконавцями, удосконалення 

бізнес-комбінацій, формування системи 

стратегічного контролінгу тощо.  
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Слід виокремити пʼять можливих рівня 

реалізації стратегій організаційного розвитку 

на телекомунікаційному підприємстві: повна 

трансформація; докорінна реорганізація; 

радикальні зміни; модернізація;помірні 

організаційні зміни.  

Реалізація стратегії організаційного 

розвитку на телекомунікаційному 

підприємстві покликана здійснювати зміни в 

наступних сегментах: зміни цінностей та 

інтересів підприємства; зміни орієнтирів та 

завдань функціонування підприємства; зміни 

організаційного дизайну; зміни функцій та 

принципів менеджменту; трансформація 

організаційної структури підприємства; 

перерозподіл обовʼязків, повноважень, прав, 

відповідальності; оптимізація організаційних 

взаємодій підприємства; запровадження 

системи стратегічного контролінгу; 

модернізація мотивації працівників; 

нарощення компетентності персоналу та 

підприємства; удосконалення системи 

документів – регламентів підприємства; 

зміни в організаційній поведінці 

підприємства; модернізація організаційної 

культури підприємства; зміни в системі 

організації праці підприємства; поліпшення 

організаційного клімату підприємства. 

Для телекомунікаційних підприємств 

доцільно використання організаційних 

матриць, які є удосконаленою формою 

мережевих планів і сприятимуть гармонізації 

тривалості процесів та оптимальному 

розподілу ресурсів за усіма заходами при 

реалізації стратегії. Використання 

організаційних матриць дає змогу 

запровадити ефективні схеми розподілу 

повноважень, обов’язків, відповідальності і 

прав між структурними одиницями й 

виконавцями та забезпечити наочність 

послідовності заходів реалізації стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства та 

підвищенню її якості. Для 

телекомунікаційних підприємств вважаємо 

неможливим використання однозначного 

типового сценарію реалізації стратегії 

організаційного розвитку, оскільки процес 

реалізації не може бути повністю 

формалізованим, він є креативним, а вплив 

специфіки функціонування підприємства 

доволі вагомий. Для полегшення координації 

дій структурних одиниць та контактних груп 

доцільно використання організаційних 

матриць. Пропонований підхід передбачає 

використання комбінації 

взаємодоповнюючих елементів, 

комунікаційних ланцюгів, процесів та 

характеристик на основі синтезу 

адаптивності та проактивності стратегії 

організаційного розвитку 

телекомунікаційного підприємства. 
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УДК 330.341.1 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Козлова Інна Миколаївна, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — розглянуто питання 

впровадження інновацій у систему 

управління персоналом; проаналізовано 

основні показники інноваційної діяльності 

вітчизняних промислових підприємств.  

Ключові слова — інновації, інноваційна 

діяльність, персонал, підприємство, 

управлінська діяльність. 

 

Сучасний розвиток економіки України 

супроводжується формуванням моделі 

ефективної інтеграції вітчизняної економіки 

до світогосподарських процесів, адаптації 

вітчизняних суб’єктів господарювання до 

постійно мінливих умов розвитку 

міжнародного середовища.  

Для забезпечення ефективного 

функціонування та конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств в сучасних умовах 

господарювання та з урахуванням того, що 

персонал є стратегічним ресурсом 

підприємства, який вимагає пошуку нових 

механізмів управління ним, виникає 

необхідність впровадження інновацій у 

систему управління персоналом, розробка 

рішень, спрямованих на підвищення 

ефективності реалізації нових аспектів 

діяльності працівників, мотивування до 

пошуку нестандартних підходів до вирішення 

проблем тощо.  

Питання підвищення ефективності 

управління персоналом,  інноваційних 

процесів, сутності управлінських інновацій 

досліджуються в працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних учених: П. Друке-

ра, Г. Плешу, Ю. Бажала, І.Федулової,          Г. 

Хеймела, Н. Чухрай, Г. Щокіна,                 Г. 

Назарової, Н. Гавкалової, Л. Балабанової,     В. 

Данюка, С. Ілляшенка та ін. 

Дослідження освітнього рівня трудового 

потенціалу України свідчать про те, що він є 

достатньо високим, але не відповідає 

сучасним вимогам інноваційної економіки. 

Експерти дають низьку оцінку кадровій 

складовій інноваційної діяльності, звертають 

увагу на низькі рівні підготовленості кадрів, 

їхньої зацікавленості в інноваційному 

розвитку підприємств та інноваційного 

менеджменту [1]. Особливо це стосується 

управлінських, інженерно-технічних кадрів і 

висококваліфікованих робітників. Це 

свідчить про те, що сьогодні інноваційна 

діяльність у країні ще недостатньо 

забезпечена кадрами інноваційного типу. 

Слід зазначити, промисловість є однією з 

провідних галузей економіки, яка утворює 

фундамент науково-технічної трансформації, 

економічного зростання і соціального 

прогресу суспільства.  Водночас вона є 

локомотивом інноваційного розвитку всієї 

національної економіки, адже тут 

створюються матеріально-технічні засоби 

інноваційної діяльності, освоюються новітні 

технології та випуск інноваційної продукції. 

Тому проаналізуємо основні показники інно-

ваційної діяльності промислових під-

приємств України за останні роки (табл. 1). 

Дані табл.1 свідчать про те, що за період 

2010-2018 рр. більш ніж на 45 % скоротилася 

частка промислових підприємств, які 

впроваджували інновації. Стосовно 

впровадження прогресивних технологій слід 

зазначити, що за останній період (2015-2018 

рр.) спостерігалось значне прискорення цього 

процесу. У порівнянні із 2010 р. була 

досягнута значна позитивна динаміка 

залучення на виробництво прогресивних 

технологій.  

У 2018 році інноваційною діяльністю в 

промисловості займалися 777  підприємств, 

або 16,4% обстежених промислових. 
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Таблиця 1 

Основні показники інноваційної 

діяльності промислових підприємств [1] 

 2010 р. 2015 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість під-

приємств, що 

займались 

інноваційною 

діяльністю 

1462 824 759 777 

Обсяг 

реалізо-ваної 

іннова-ційної 

продук-ції 

(товарів, 

послуг), млн. 

грн. 

33697,

6 

23050,

1 

17714,

2 

24861,

1 

Кількість 

упровадже-

них у вироб-

ництво нових 

технологічни

х процесів 

Усього, 

одиниць 

2043 1217 1831 2002 

Витрати на 

інновації за 

напрямами 

інноваційної 

діяльності 

Усього,  

млн. грн. 

8045,5 
13813,

7 
9117,5 

12180,

1 

у тому числі 

витрачали 

кошти на: 

    

внутрішні 

НДР 
818,5 1834,1 1941,3 2706,2 

зовнішні 

НДР 
177,9 205,4 228,5 502,6 

придбання 

машин, 

обладнання 

та 

програмного 

забезпечення 

5051,7 
11141,

3 
5898,8 8291,3 

придбання 

інших 

зовнішніх 

знань 

141,6 84,9 21,8 46,1 

інше 1855,8 548,0 1027,1 633,9 

 

Серед регіонів вищою за середню в Україні 

частка інноваційно активних підприємств 

була, як і в 2017 році, в Харківській, 

Тернопільській, Миколаївській, Черкаській, 

Кіровоградській, Івано-Франківській, 

Сумській, Запорізькій областях та м. Києві. 

 

У 2018 році на інновації підприємства 

витратили 12,2 млрд. грн (що на 34% більше, 

ніж у попередньому році), у тому числі на 

придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення – 8,3 млрд. грн, на 

внутрішні та зовнішні науково-дослідні 

розробки – 3,2 млрд. грн, на придбання 

існуючих знань від інших підприємств або 

організацій – 0,046 млрд. грн та на інші 

роботи, пов’язані зі створенням та 

впровадженням інновацій (інші витрати), – 

0,63 млрд. грн.  

Сучасна інноваційна діяльність, що 

здійснюється у всіх галузях національної 

економіки та сферах життя суспільства, 

характеризується динамізмом, високими 

темпами морального старіння отриманих 

результатів, а також неперервною появою та 

реалізацією нових думок та ідей. Інновації 

визначають основні показники виробничо-

господарської діяльності підприємства, 

напрямок змін на довгостроковий період, 

забезпечують конкурентоспроможність 

підприємства в майбутньому. Варто також 

зауважити, що потреба у впровадженні 

інновацій у вітчизняних підприємств виникає 

під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх 

факторів. До зовнішніх прийнято 

зараховувати такі: конкурентну боротьбу, 

завдання завоювання нових ринків, швидку 

зміну політичної та демографічної ситуації та 

правового поля; до внутрішніх – 

несприятливі умови праці всередині 

підприємства, зростання виробничих затрат; 

несприятливий психологічний клімат в 

організації. Врахування зазначених факторів 

є поштовхом до неперервних динамічних 

змін [6]. Це призводе до створення та 

розвитку підприємств інноваційного типу, 

що базуються на такій системі управління 

персоналом,  яка побудована на інноваційних 

засадах, оскільки саме працівники є носіями 

інноваційної складової та генераторами 

нових ідей.  

Узагальнення досліджень [1-4; 6] дозволяє 

стверджувати, що реалізація інноваційних 

процесів у сфері управління персоналом 

пов’язана з такими основними завданнями: 1) 

підвищення продуктивності діяльності; 2) 

впровадження  у практику зовнішнього 
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підбору кандидатів сучасних технологій, 

використання яких дає змогу підприємствам 

знайти та найняти на роботу компетентних та 

досвідчених фахівців нового типу, які мають 

багатий досвід роботи, високу кваліфікацію 

та репутацію (скринінг, рекрутинг і 

хедхантинг, прямий пощук, «плетіння 

мереж» тощо); 3) формування системи 

безперервного навчання при створенні умов 

для повного розкриття потенціалу 

співробітника; 4) поліпшення робочих 

взаємин і створення творчого середовища; 5) 

поліпшення якості трудового життя; 6) 

розробка та впровадження відповідного 

механізму мотивації, що поєднує методи та 

інструменти мотиваційного впливу на 

персонал з метою активізації творчого 

підходу при реалізації трудових функцій; 7) 

звільнення менеджерів від рутинних 

функцій, краще використання майстерності і 

здібностей людей; 8) підвищення 

сприйнятливості та адаптивності персоналу 

до нововведень; 9) залученість і лояльність 

персоналу, згуртованість колективу; 10) 

забезпечення балансу інтересів підприємства 

та співробітника; 11) розробка дієвих меха-

нізмів управління інноваційними конфлікт-

тами; 12) формування підприємницької 

корпоративної культури, сприятливої для 

інновацій. 

Підсумовуючи вищезазначене слід 

відмітити, що інноваційна діяльність 

залежить від багатьох чинників: науково-

технічного прогресу, ринкової конкуренції, 

обсягів інвестицій, інтелектуально-

інноваційного потенціалу підприємств, 

організаційних, інституціональних та 

соціальних чинників. Все це необхідно 

враховувати при розробці і впровадженні 

інновацій  у систему управління персоналом 

підприємства. Загалом реалізація 

інноваційних процесів в управлінській 

діяльності підприємства, пріоритетність 

питань якості послуг  змінюють вимоги до 

працівника, підвищують значущість 

творчого ставлення до праці, високого 

професіоналізму та креативності. 
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Анотація — В дослідженні розглянуто 

особливості вдосконалення 

комунікативної політики підприємства. 

Визначено основні етапи комунікативної 

політики та особливості засобів впливу 

комунікацій. Надано рекомендації щодо 

детального розроблення плану 

комунікативної політики підприємства, а 

також послідовність дій планування з 

метою підвищення ефективності 

комунікативної політики. 

Ключові слова —  вдосконалення, 

маркетинг, комунікативна політика, 

споживач, підприємство. 

 

Вдосконалення комунікативної політики є 

найважливішою складовою управління 

маркетингом, оскільки воно дає можливість 

підприємству діяти цілеспрямовано, 

узгоджувати комунікативну політику із 

загальною стратегією маркетингу, мати 

перспективні цілі та чітко розроблений 

бюджет комунікативної політики, 

стимулювати працю конкретних виконавців 

тощо.  

Логістика та комунікативна політика є 

глибоко інтегрованими функціональними 

аспектами під час здійснення збутової 

діяльності підприємства як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках. Питання їх ролі 

та функцій досліджувалися багатьма вченими 

а саме О.О. Красноруцьким, Є.В. 

Крикаєвським, В.А. Герциком , Л.О. Чорною 

, М.А. Окландером та іншими науковцями, 

проте більш глибокого дослідження 

потребують взаємозв’язок та взаємодія цих 

функціональних областей. 

Для забезпечення високої ефективності 

комунікативної політики підприємства було 

надано рекомендації щодо детального 

розроблення плану комунікативної політики. 

Предметом дослідження є послідовність 

дій щодо комунікативної політики 

підприємства та важливість їх використання 

для досягнення успіху в діяльності 

підприємства. 

Детальне розроблення плану 

комунікативної політики завжди починається 

з аналізу реальної ринкової ситуації: місця 

підприємства на ринку, наявності цільових 

ринків тощо. На підставі цього визначаються 

стратегічні й тактичні цілі ринкової 

діяльності підприємства, приймаються 

рішення щодо позиціонування [5, с. 54]. 

Наступним важливим етапом 

комунікативної політики є визначення 

цільової аудиторії, до якої найбільш доцільно 

адресувати комунікативні звернення. 

Інформація для цього може збиратися під час 

проведення маркетингових досліджень. 

Визначення цільової аудиторії для 

сприйняття комунікативних звернень 

необхідно здійснювати за демографічними, 

психографічними, поведінковими і 

географічними показниками [1, с. 80]. 

Після визначення цільового сегменту 

ринку необхідно з’ясувати, чого саме 

підприємство хоче домогтися від аудиторії, 

якою буде її реакція у відповідь на 

комунікативне звернення. Найчастіше метою 

підприємства є збільшення обсягу реалізації, 

задоволення споживачів та одержання 

добрих відгуків і прибутку. Проблема 

полягає в тому, що купівля є результатом 

тривалого процесу прийняття рішень щодо 

неї. Цільова аудиторія може перебувати в 

будь-якому з шести станів купівельної 

готовності: обізнаність, знання, схильність, 

перевага, переконаність і здійснення купівлі. 

Мета комунікативної політики – домогтися 

послідовного переходу покупця від одного 
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стану до іншого, результатом якого має стати 

купівля. 

Подальшим етапом комунікативної 

політики підприємства виступає формування 

програми поширення комунікативних 

звернень, яке має відбуватися з урахуванням 

такого чинника, як нерівномірна 

інтенсивність продажу виробів та послуг 

підприємства. Тому інтенсивність 

комунікативних заходів повинна перебувати 

у пропорційній залежності від інтенсивності 

можливої реалізації продукції підприємства. 

У такому разі програма комунікативної 

політики може складатися з окремих 

субпрограм (субпрограма рекламної 

кампанії, субпрограма паблік рілейшнз, 

субпрограма кампаній стимулювання збуту, 

субпрограма персонального продажу), які 

визначають послідовність певних дій для 

кожної із складових комунікативної 

політики. Зрозуміло, що кожна із субпрограм 

має свої особливості у плануванні, але в 

цілому обов’язковою умовою є розроблення 

їх за окремими складовими з подальшим 

об’єднанням в єдину комплексну програму 

[4]. 

Одним з найголовніших етапів створення 

комунікативної політики є формування 

бюджету на комунікативні заходи. Воно 

повинно відбуватися на підставі аналізу 

граничних економічних показників 

діяльності підприємства. Його сутність 

полягає в тому, що витрати на комунікації 

необхідно збільшувати доти, доки їх сума не 

почне перевищувати суму додаткового 

прибутку, одержаного за рахунок цих витрат. 

Після затвердження бюджету на 

комунікативні заходи необхідно прийняти 

рішення про розподіл цієї суми між 

окремими складовими комунікативної 

політики і завершити побудовою моделі 

комунікативної політики [1]. 

Після того як визначені та виділені кошти 

на проведення комунікативних заходів, 

починається процес створення 

комунікативних звернень, який потребує 

творчого підходу від маркетолога 

підприємства. Найкращий зміст 

комунікативного звернення полягає у 

створенні оригінального заклику, теми, ідеї 

або унікальної торговельної пропозиції. 

Ефективність комунікативного звернення 

залежить насамперед від джерел звернення, 

тобто від самих комунікаторів. В основі 

надійності джерела лежать такі чинники, як 

компетентність, достовірність і симпатія. 

Ефективність звернення також залежить від 

вагомості доводів, що містяться у 

рекламному зверненні, від об’єктивності 

тверджень і наявності запитань, що дає змогу 

споживачам прийняти самостійні рішення 

[2]. 

Вибір часу подання комунікативних 

звернень до цільової аудиторії припускає, що 

комунікація найефективніша, коли люди 

піддаються її впливу в моменти найкращого 

сприйняття інформації про продукт. Кожна 

комбінація впливу робить стратегію часової 

прив’язки унікальною для кожного 

підприємства та окремого виду продукції [5]. 

Кінцевим етапом планування 

комунікативної політики є контроль її 

ефективності. Контроль ефективності 

передбачає оцінку збільшення прибутку або 

обсягів реалізації продукції та послуг даного 

підприємства з урахуванням застосування 

заходів комунікативної політики, а також 

оцінювання іміджу. 

Таким чином, запропонована 

послідовність дій планування комунікативної 

політики підприємства має забезпечити 

належну її ефективність, а також визначити 

напрямки її покращення. 
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УДК 339.137.2:664.64 

ШЛЯХИ УДОСКОНАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОСЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Сігаєва Тетяна Євгеніївна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім.С.Кузнеца, Харків, Україна 

Альхімович Олена Олександрівна , студентка 4 курсу , ХНЕУ ім. С.Кузнеца, Харків, Україна 

 

Анотація — Досліджено наукові методи 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі. 

Проаналізовано сучасний розвиток 

хлібопекарської галузі України. 

Охарактеризовано чинники впливу на 

рівень конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі. 

Обґрунтовано необхідність розробки 

організаційно-економічного механізму 

управління конкурентоспроможністю 

хлібопекарських підприємств. Визначено 

основні напрями розвитку підприємств 

хлібопекарської галузі для посилення 

конкурентної позиції на регіональному 

ринку хлібу та хлібобулочних виробів.  

 

Ключові слова —  

конкурентоспроможність, конкурентні 

переваги, організаційно-економічний 

механізм, управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

 

На сучасному етапі формування ринкових 

відносин першочергового вирішення 

потребує проблема адаптації підприємств до 

функціонування в умовах жорсткої 

конкуренції. Саме конкуренція як рушійний 

фактор спонукає підприємства до 

вдосконалення власної діяльності. Це робить 

їх успішними на ринку та витривалими у 

боротьбі з метою отримання прихильності 

споживачів. Індикатором такого успіху є 

конкурентоспроможність, що фактично 

характеризує переваги того чи іншого 

товаровиробника на конкретному ринку. 

Особливої уваги потребує механізм 

створення конкурентних переваг 

хлібопекарської галузі. Хліб і хлібобулочні 

вироби традиційно посідають провідне місце 

в структурі вітчизняного споживання. Від 

діяльності хлібопекарських підприємств 

залежить не лише продовольча, але й 

національна безпека країни. Отже, проблема 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі набуває 

особливої актуальності. 

Для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності хлібопекарських 

підприємств недостатньо впровадження 

лише внутрішніх змін діяльності 

підприємства. Оскільки на її рівень мають 

великий вплив чинники зовнішнього 

середовища прямого і непрямого впливу, нам 

першо чергово слід звернути увагу саме на ці 

чинники та розробити ефективний механізм 

управління ними.  

Було визначенно основні напрями 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємств хлібопекарської галузі: . Для 

досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності хлібопекарських 

підприємств, недостатньо впровадження 

лише внутрішніх змін діяльності 

підприємства. Першочергову увагу слід 

звернути на фактори зовнішнього 

середовища прямого і непрямого впливу та 

розробити ефективний механізм управління 

ними. Для схематичної візуалізації взаємодії 

сфер впливу на рівень 

конкурентоспроможності хлібопекарських 

підприємств було розроблено концептуальну 

модель ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємств 

хлібопекарської галузі. Вона дозволяє 

створити сприятливі умови для розвитку 

хлібопекарської галузі країни, враховуючи 

інтереси кожного учасника взаємодії, 

визначає критерії співпраці суб’єктів 

господарювання на регіональному рівні та 

лобіювання інтересів місцевого виробника на 

державному рівні. А це в свою чергу впливає 

на ефективність діяльності конкретних 

підприємств галузі. 
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На регіональному рівні встановлено 

пріоритетною взаємодію підприємств 

хлібопекарської галузі, сільського 

господарства та науководослідних установ 

для спільного використання переваг регіону і 

виробничих потужностей, проведення 

спільних досліджень, обміну та узгодження 

технологічних процесів, просування 

продукції на вітчизняних і закордонних 

ринках. У зв’язку з цим запропонована 

модель органічної взаємодії багатопланового 

комплексу прискорених технічних, 

технологічних, організаційних, економічних, 

та індивідуальних перетворень, формування 

науково-технічного потенціалу, достатнього 

для освоєння і застосування нових технологій 

випуску інноваційної харчової продукції, 

практична реалізація яких забезпечить усім 

учасникам новий рівень 

конкурентоспроможності.  

Стратегічне управління 

конкурентоспроможністю підприємств 

хлібопекарської галузі спирається на 

передбачення можливих загроз та ризиків, 

аналіз конкурентних ситуацій в 

хлібопекарській галузі та на ринку хліба й 

хлібобулочних виробів, визначає стратегічну 

конкурентну позицію, розробку заходів щодо 

зниження негативних наслідків конкурентної 

боротьби й реалізацію коригуючих дій для 

подальшого розвитку хлібопекарських 

підприємств. Розробка ефективної системи 

контролю сприятиме мінімізації прихованої 

діяльності у внутрішньому середовищі 

підприємства та подальшого скорочення в 

масштабах регіону і країни. 

      Розроблено механізм реалізації 

конкурентних стратегій в системі управління 

підприємствами хлібопекарської галузі, що 

ґрунтується на матричному підході при 

розподілі функцій між підсистемами 

підприємства та визначення 

взаємозалежності при організації роботи 

виконавців програм на принципах 

інноваційності, здатності фахівців визначати 

альтернативні варіанти досягнення 

необхідних результатів на основі реальної 

оцінки умов конкуренції на ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, впливу змін 

конкурентного середовища при наявності 

достатнього ресурсного потенціалу, що 

дозволить досягти оптимального рівня 

конкурентоспроможності підприємств 

хлібопекарської галузі. 

Фактичний рівень 

конкурентоспроможності ТДВ «Миргород

ский хлібозавод» відображає недоліки 

існуючої стратегії розвитку цього 

підприємства. Тому доцільно застосувати 

загальну стратегію, до складу якої входять: 

наступальна стратегія поведінки на 

підґрунті інтенсивного комплексу 

маркетингу; стратегія контролю за 

витратами та інтеграційна стратегія, яка 

ґрунтується на пріоритетності взаємодії 

хлібопекарських підприємств із 

сільськогосподарськими підприємствами 

та науково-дослідними установами, з 

метою забезпечення виробничого процесу 

якісною і доступною за ціною сировиною 

та формування науково-технічного 

потенціалу, достатнього для освоєння і 

застосування нових технологій 

виробництва продукції. 
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ЯКІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
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Анотація: Розглядається і аналізується 

визначення поняття якість операційного 

менеджменту та визначаються 

показники, на основі яких можна судити в 

якості операційного менеджменту на 

підприємстві.  

 

Ключові слова: якість, операційна система 

підприємства, операційний менеджмент.  

 

Операційний менеджмент як елемент 

системи управління значно впливає на 

ефективність діяльності, інтегруючи 

взаємодію підрозділів підприємства його 

взаємозв’язки з постачальниками і 

споживачами, тому підвищення якості 

операційного менеджменту є одним с таких 

завдань яке потребує науково 

обґрунтованого підходу до його вирішення. 

Аналізуючи праці вчених в які 

займалися проблемами операційного 

менеджменту, а саме М. Мескон, Л. Геловей 

Р.Б. Чейз, Р.Ф. Якобс, О. М. Горелик, А.Н. 

Стерлигова, А.В. Фель, В.Й. Іванова  , Н.О. 

Сухарев. А.С. Курочкін, Р. А. Фатхутдинов, 

Риггс Дж. , О.М. Сумець,  був зроблений 

висновок що ні хто не розглядав і не давав 

визначення «якості операційного 

менеджменту» також не були  сформовані 

показники та фактори які впливають на якість 

операційного менеджменту на промисловому 

підприємстві.  

Метою даного дослідження є дати 

визначення поняттю якість операційного 

менеджменту та визначення показників на 

основі яких можна судити о якості 

операційного менеджменту на промисловому 

підприємстві.  

Спочатку були розглянуті поняття 

якості у різних аспектах для того щоб дати 

визначити «якості операційного 

менеджменту» та визначити показники та 

фактори які впливають на операційний 

менеджмент  промислового підприємства. 

«Якість» з філософського погляду. 

Аристотель зазначав, що якість – відмінність 

між предметами, яке також дозволяє 

проводити диференціацію за ознакою 

«Хороший – поганий».  

У Новий час якість розглядалося як 

суттєва визначеність предмета, в силу якої 

він є даними, а не іншим предметом і 

відрізняється від інших предметів. Більше 

того, як зазначив Гегель, щось перестає бути 

тим, що воно є, коли втрачає свою якість [2]. 

Якість – філософська категорія, що 

виражає сукупність істотних ознак, 

особливостей і властивостей, які відрізняють 

один предмет або явище від інших і надають 

йому визначеність [3]. 

Таким чином, з філософської точки 

зору якість – суть предмета, і без цієї суті 

предмет немов зникає або перетворюється в 

інший.  

«Якість» з економічного погляду. В 

епоху науково-технічного прогресу поняття 

якості розвивалося головним чином в 

економічному аспекті. Важливим стало не 

стільки якість абстрактного об’єкту, скільки 

об’єкта, створеного людьми – товару або 

послуги. 

Якість як економічна категорія 

пов’язана з поняттями «споживча вартість», 

«корисність», «задоволення потреб». Звідси 

мірою корисності продукту слід вважати 

суспільно необхідну якість, яке зумовлює 

досягнення рівня споживчих властивостей, 

що забезпечує задоволення потреб при 

найбільш продуктивному використанні 

наявних у розпорядженні організації 

матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. 
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Поняття «якість» включає наступні 

складові: життєдіяльність, продукт послуги, 

процес, проект, технологія, персонал, праця, 

організація, управління. 

Якість – сукупність характеристик 

об’єкта, що відносяться до його здатності 

задовольняти встановленим і 

передбачуваним потрібностям [5]. 

Якість – ступінь, з якою сукупність 

власних характеристик виконує вимоги. [6]. 

Якість – це здатність товару або 

послуги задовольняти встановленим і 

передбачуваним потребам [7]. 

Т.ч., при визначенні поняття якості 

використовувалися два аспекти: аспект 

характеристик об’єкта й аспект потреб осіб, 

які використовують цей об’єкт. Аспект 

потреб важливий, оскільки в ринковій 

економіці якість оцінюється з позицій 

споживача. Аспект характеристик важливий, 

тому що управління якістю проявляється 

саме через характеристики (товару або 

послуги). 

Найбільше наближене до поняття якість 

операційного менеджменту є якість 

управління. 

Найбільш поширені визначення: 

Якість управління – це фактор 

системної організації підприємства, що 

забезпечує його ринковий успіх, 

конкурентоспроможність, необхідна умова 

його економічного «здоров’я» [7]. 

Якість управління – це ефективна 

система управління організацією, високий 

рівень кваліфікації вищої та середньої 

управлінської ланки, адекватність 

функціонування системи управління 

персоналом цілям і завданням організації [1]. 

Якість управління в цілому відображає 

рівень досконалості процесів управління [1]. 

Якість управління – це відповідність 

управління його призначенням [7]. 

Якість управління характеризується 

сукупністю показників якості управління. 

Найбільш загальними показниками якості 

управління в живих системах є швидкодія, 

точність досягнення мети, ступінь 

структурно-функціональної мінімізації 

системи, що досягає мети. 

Про аналізувавши визначення поняття 

«якість управління» можна зробити такий 

висновок, що це ефективна система 

управління організацією направлена на 

високий рівень конкурентоспроможності і 

характеризується  високим рівнем 

кваліфікації вищої та середньої управлінської 

ланки. 

Фактори які визначають якість 

управління [1]: 

1. Питома вага управлінського 

персоналу і спеціалістів які мають вчені 

звання по даній сфері діяльності. 

2. Середня освіченість усього 

персоналу. 

3. Плинність управлінського персоналу 

організації. 

4. Рівень автоматизації управління 

підприємством. 

5. Якість і глибина використовуваних к 

керуванню наукових підходів.  

Виходячи з аналізу якості, якості 

управління та операційного менеджменту 

можна дати наступне визначення якості 

операційного менеджменту: 

Якість операційного менеджменту – це 

ефективне управління операційною 

системою підприємства, яке 

характеризується ритмічністю виробництва, 

високою конкурентоспроможністю, 

стійкістю до факторів конкурентного 

середовища та орієнтування виробництва 

підприємства на попит. 

За допомогою аналізу літературних 

джерел та показників діяльності 

промислових підприємств були визначені 

перелік факторів: прибуток, ритмічність, 

витрати (собівартість продукції), стабільність 

та ліквідність, продуктивність праці, 

рентабельність інвестицій, основні фонди, 

середня річна вартість устаткування, рівень 

якості виробу, коефіцієнт використання 

устаткування, коефіцієнт автоматизації, 

коефіцієнт стабільності кадрів, коефіцієнт 

завантаження працівників, ефективність 

інновацій, об’єм продажу, індекс 

ефективності використання виробничих 

ресурсів 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Томах Вікторія Володимирівна к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С.Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Розглянуто основні напрями 

забезпечення кадрової безпеки 

підприємства в умовах економіки знань з 

урахуванням інноваціноїскладової, аналіз 

рівню економічної безпеки підприємства 

та його функціональні складові. 

Ключові слова — Безпека підприємства, 

кадрова безпека, інноваційна діяльність, 

рівень економічної безпеки, економіка 

знань. 

 

Одним з найважливіших чинників 

забезпечення кадрової безпеки на 

підприємстві, що займається впровадженням 

інновацій, є забезпечення у працівників 

лояльності та прихильності до підприємства. 

Соціальні технології мають призводити до 

досягнення наступних параметрів: 

підвищення рівня прихильності, або 

лояльності колективу підприємства; 

підвищення рівня керованості 

підприємством; 

підвищення якості розвитку людського 

капіталу, що використовується на 

підприємстві; 

Результатом досягнення даних параметрів 

є підвищення вартості компанії. [4, с. 134-135] 

Невід’ємною частиною забезпечення 

кадрової безпеки підприємства є 4 основні 

компоненти, а саме: організаційна 

прихильність, ідентифікація, залучення та 

лояльність.  

Розглянемо сутність даних компонент 

більш детально: 

1. Організаційна прихильність - це 

психологічне утворення, що включає 

позитивну оцінку працівником свого 

перебування на підприємстві, має намір діяти 

на благо цього підприємства заради його мети 

та зберігати членство в ній. Відсутність 

прихильності є фактором недостатнього, 

невмілого керування підприємством, 

фактором функціонування слабких 

соціальних технологій і виражається у 

відчуженні працівника від підприємства.  

2. Ідентифікація - усвідомлення 

організаційних цілей як власних, і вона 

залежить від того, якою мірою співробітники 

інформовані про стан справ на підприємстві, 

про перспективи вирішення важливих для 

них справ або пишаються вони самим фактом 

роботи на цьому підприємстві, чи вважають 

вони оцінку своєї праці справедливою. 

3. Залучення - бажання прикладати власні 

зусилля, вносити свій вклад для досягнення 

цілей підприємства, залученість передбачає 

готовність, якщо цього вимагає мета 

підприємства, і додаткові зусилля, не 

обмежуючись посадовими обов'язками, 

почуття самоповаги, заснований на 

задоволеності своїми професійними 

досягненнями і своєю роботою, 

зацікавленість у досягненні значущих для 

підприємства робочих результатів, 

відповідальність за результати своєї роботи. 

4. Лояльність - емоційна прив'язаність до 

підприємства, бажання залишатися її членом, 

вона передбачає, що ця робота породжує у 

робітників: задоволеність змістом роботи, 

відчуттям уваги і турботи з боку 

підприємства, задоволеність своєю кар'єрою 

на підприємстві, впевненість у доцільності 

продовження роботи на даному підприємстві, 

довіру до керівництва [4, c. 125]. 

Дослідження показали, що прихильні 

співробітники мають більш високий рівень 

поваги до себе та інших, вони готові 

приймати нове без паніки і опору, враховують 

інтереси інших людей і менше схильні до 

пропаганді, умовностей і маніпуляціям. Це 
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насамперед дуже важливо для створення та 

впровадження нового, нових інноваційних 

ідей та пропозицій. 

Економічна безпека фірми (підприємства, 

організації) — це такий стан корпоративних 

ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 

інформації і технології, техніки та 

устаткування, прав) і підприємницьких 

можливостей, за якого гарантується найбільш 

ефективне їхнє використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-

технічного й соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім 

негативним впливам (загрозам). 

Необхідність постійного дотримання 

економічної безпеки зумовлюється 

об'єктивно наявним для кожного суб'єкта 

господарювання завданням забезпечення 

стабільності функціонування та досягнення 

головних цілей своєї діяльності.  

Головним рівнем економічної безпеки 

підприємства є залежність, наскільки 

ефективно її керівництво і спеціалісти 

(менеджери) будуть спроможні уникнути 

можливих загроз, ліквідувати шкідливі 

наслідки окремих негативних складових 

зовнішнього і внутрішнього середовища та 

стимулювати їх до інноваційної діяльності. 

Економічна безпека підприємства – це 

становище найбільш ефективного 

використання ресурсів для запобігання загроз 

і забезпечення стабільного функціонування 

підприємства на теперішній час і в 

майбутньому. 

Рівень економічної безпеки підприємства 

— це оцінка стану використання 

корпоративних ресурсів за критеріями рівня 

економічної безпеки підприємства. З метою 

досягнення її найбільш високого рівня 

підприємство повинно провести роботу із 

забезпечення максимальної безпеки основних 

функціональних складових своєї роботи.  

Функціональні складові економічної 

безпеки підприємства — це сукупність 

основних напрямів його економічної безпеки, 

істотно відмінних один від одного за своїм 

змістом.  

 

Функціональними складовими 

економічної безпеки підприємства: 

- Фінансова складова: досягнення 

найбільш ефективного використання 

корпоративних ресурсів;  

- Інтелектуальна складова: збереження та 

розвиток інтелектуального потенціалу 

підприємства; ефективне управління 

персоналом;  

- Техніко-технологічна складова: ступінь 

відповідності застосовуваних на підприємстві 

технологій сучасним світовим аналогам щодо 

оптимізації витрат ресурсів;  

- Політико-правова складова: усебічне 

правове забезпечення діяльності 

підприємства, дотримання чинного 

законодавства;  

- Інформаційна складова: ефективне 

інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства 

(організації);  

- Екологічна складова: дотримання чинних 

екологічних норм, мінімізація втрат від 

забруднення довкілля;  

- Силова складова: забезпечення фізичної 

безпеки працівників фірми (передовсім 

керівників) і збереження її майна.  

Кожна з наведених функціональних 

складових економічної безпеки підприємства 

характеризується власним змістом, набором 

функціональних критеріїв і способами 

забезпечення. [3, c. 96-97]. 

Таким чином, економічна безпека 

підприємства, зайнятого інноваціями 

передбачає стійкий розвиток (тобто 

збалансований і безупинний), що досягається 

за допомогою використання усіх видів 

ресурсів. і підприємницьких можливостей, за 

якими гарантується найбільш ефективне їх 

використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-

технічного й соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім 

негативним впливам (загрозам). 
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The following scientists studied the 

cybernetics and its significance in the 

management process: N. Wiener, 

I. N. Drohbitsky, A. I. Berg, Y. I. Chernyak, 

V. M. Glushkov, V. F. Turchin, T. A. Vashko, 

N. V. Markov, Y. I. Fet, A. A.  Shiyan etc. 

.Management is a process of developing, 

adopting and implementing targeted effects on 

any element of a managed system or on the 

system as a whole, designed to ensure its 

effectiveness and efficiency at the current 

moment in an accessible for the prospect. 

Process Management – a set of specific 

activities aimed at streamlining and coordinating 

the operation and development of the 

organization and its elements in order to achieve 

their goals [2]. 

This process is characterized by continuity, 

cyclic repeatability of individual phases 

(collection, processing, analysis, storage, control 

of information and decision making, 

organization of their implementation), 

unevenness, inertia, which manifests itself in the 

lateness of managerial actions. It develops and 

improves with the organization itself. 

Each controlled system should have the 

freedom to choose the trajectory of the 

movement to a given goal – a strategic plan. It 

reflects the intermediate systemstate, the 

methods of transferring the system from one 

state to another and necessary resources for this 

[5]. In order to make the best choice of trajectory 

to the goal, the managed system should be able 

to compare alternative trajectories. This means 

that there are must be criteria for comparison and 

ways to determine (compute) their values [3, 4]. 

A managed system should have the resources 

to ensure the implementation of the managerial 

decisionsgeneration. First of all, it relates to 

human resources. In the controlled elements 

(subsystems) of the system there are must be 

people (specialists) who adequately perceive 

generated management decisions and can 

translate them into life. The moment of the 

transition of management decision from the 

governing body to direct executives is a 

"bottleneck" for most economic systems.Lack of 

information on the problem can lead to 

unreasonable management decisions. Without 

information there is no management [2]. 

The development of alternative options and 

the adoption of management decisions are 

informational and knowledgeable nature and 

occur in a wielding intellect environment. Such 

developments necessarily provide for possible 

consequences. For such a prediction, a model is 

required [8]. Such cybernetization of the 

organizational management will go through the 

formalization and development of all three acts 

of managerial influence. Managerial decisions 

will not only be the result of creativity, but will 

be designed and calculated as engineering 

solutions. Any management solution generated 
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by them can be subjected to quantitative 

verification (recalculation) due to the cybernetic 

model of management (Fig.1.1). 

 

Fig. 1.1. The cybernetic management model 

Legend: 

Х –input stream (raw materials, materials, energy, 

etc.); 

Y –outflow (products, services); 

Sp (t) –planned state of the managed system; 

S (t) –current state of the managed system; 

ΔS –divergence between planned and current states; 

U –managerial influence 

 

In response to the current "challenge" of the 

information exchangemanagement, transmission 

and storage, such a science as cybernetics 

develops. Cybernetics is a science of information 

management. The subject of studying 

cybernetics is the management processes in 

complex dynamic systems. Cybernetics 

examines only those aspects of the 

systemsfunctioning, which determines the flow 

of control processes in them, that is, the 

processes of collecting, processing, storing 

information and its use for management 

purposes [7]. 

The main theoretical tasks of cybernetics are 

[1]: 

1) establishing facts common to managed 

systems or for some of their aggregates; 

2) finding common laws that are followed by 

controlled systems; 

3) detection of restrictions inherent in 

managed systems; 

4) determination of the ways of practical use 

of established facts and found patterns. 

The main practical task of cybernetics is 

optimization: that is, the solution to the problem 

of how to achieve the organization of each 

element of the system under such conditions, 

such interaction between elements and exchange 

with the external environment, so that the results 

of the functioning of these systems were the best, 

that is, minimize costs (time, raw materials, 

energy, human labor, etc.) that are used to 

achieve a given goal [6]. 
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Анотація. У роботі розглянуто 

нормативне забезпечення розвитку 

системи професійної освіти, у якості бази 

дослідження проаналізовано документи 

Європейського Союзу, які містять 

положення щодо безперервності та 

адаптивності освітніх заходів. Зроблено 

висновки стосовно основних принципів, 

на яких повинен відбуватися розвиток 

професійної  освіти в Україні.  

Ключові слова — адаптивність, 

безперервність, інноваційний розвиток, 

принципи, професійна освіта.  

 

Визначення основних принципів 

інноваційного розвитку системи професійної 

освіти потребує, перш за все, чіткого 

розуміння сутності поняття «розвиток». 

О. В. Раєвнєва об’єднала існуючі підходи до 

визначення поняття розвитку систем у три 

групи: розвиток як властивість, розвиток як 

дефініція та розвиток як порівняльна 

характеристика об’єкта [1]. М. М. Бурмака, 

аналізуючи типи розвитку, пропонує виділяти 

підходи до його розгляду як іманентної 

властивості, принципу, закону, процесу, 

явища та результату [2]. Перехід до нового 

якісного стану є загальновизнаною ознакою 

розвитку систем.  

 Провідну роль у інноваційному розвитку 

системи професійної освіти відіграють 

основні принципи, за якими відбувається цей 

розвиток. Започатковані ці принципи були у 

низці документів Європейського Союзу, 

хронологію яких доцільно розглянути для 

розуміння етапів еволюції підходів до 

розвитку зазначеної системи. 

Так, ще у 1963 році Комісією ЄС були 

прийняті принципи професійної підготовки: 

у першому принципі зазначається, 

важливість вчасно організовувати навчання 

навичкам, які необхідні для задоволення 

вимог економіки», «забезпечити працівникам 

можливості удосконалювати професійні 

навички протягом усієї кар’єри, щоб термін 

«соціальний прогрес» набув таким чином 

реального значення [3]. 

У підписаному у 1992 році 

Маастрихтському договорі підкреслюється 

необхідність адаптації професійної освіти до 

змін у промисловості [4]. 

У 2000 році було розроблено Лісабонську 

стратегію, де наголошувалося на важливості 

адаптації освіти до змін у суспільстві та 

економіці та відзначалося, що європейські 

системи освіти та навчання повинні 

адаптуватися як до вимог суспільства знань 

так і до підвищеного рівня та якості 

зайнятості [5]. Ще одним важливим 

документом, створеним у цьому ж році, став 

Меморандум навчання протягом усього життя, 

серед основних цілей якого зазначено 

гарантування загального та постійного доступу 

до навчання для набуття та оновлення навичок, 

необхідних для стійкої позиції у суспільстві 

знань; розвиток ефективних методів для 

навчання впродовж всього життя [6]. 

Копенгагенська декларація з розширеного 

співробітництва в галузі професійної освіти і 

навчання (2002) підкреслила як важливість 

безперервності навчання, так і соціальної 

адаптації на основі такого навчання [7].  

У резолюції Ради Європи з розвитку 

співробітництва в галузі професійної освіти та 

навчання в Європі (2002) акцент зроблено на 

необхідності навчання впродовж усього життя, 

що передбачає дотримання принципу 

безперервності. В даному документі 

відзначається, що здатність до адаптації та 
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працевлаштування молоді і дорослого 

населення, включаючи осіб старшого віку, 

багато в чому залежить від можливості 

підвищувати кваліфікацію та набувати нові 

вміння і навички впродовж усього трудового 

життя» [8]. 2004 рік знаменується двома 

важливими документами у галузі професійної 

освіти, а саме: Маастрихтським комюніке з 

питань майбутніх пріоритетів в галузі 

професійної освіти і навчання та 

стратегічним документом «Освіта та 

навчання 2010», у яких відзначається 

важливість відповідності професійної освіти 

вимогам ринку праці і економіки знань при 

реалізації принципу адаптивності в 

професійному навчанні, а також 

наголошується на необхідності 

безперервності професійної освіти та її 

зв’язку з бізнесом [9,10]. 

У стратегії «Освіта та навчання 2020» 

Визначаються чотири ключові цілі, серед 

яких: зробити реальним навчання впродовж 

усього життя та мобільність на ринку праці, 

удосконалювати якість та ефективність 

освіти і навчання, сприяти рівності, 

соціальній згуртованості та активній 

громадянській позиції, підвищувати рівень 

креативності, інновацій та підприємництва 

на всіх рівнях освіти і навчання [11]. 

З урахуванням задекларованих у 

документах ЄС положень, можна відзначити, 

що ключовими принципами, за якими повинен 

відбуватися інноваційний розвиток 

професійної освіти, є безперервність та 

адаптивність.  

 

Список використаної літератури 

1. Раєвнєва О. В. Управління розвитком 

підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія 

/ О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с. 

2. Бурмака М. М. Класифікація типів розвитку 

соціально-економічних систем / М. М. Бурмака // 

Економіка транспортного комплексу. – 2014. – Вип. 23. 

–    С. 37–50. 

3. Council Decision of 2 April 1963 laying down 

general principles for implementing a common vocational 

training policy (63/266/EEC) [Electronic recourse] 

// Council of the European Communities. – Retrieved from 

: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31963D0266. 

4. Treaty on European Union, signed in Maastricht 

on 7 February 1992 // Official Journal of the European 

Communuties. – 1992. – July 29. – Vol. 35.  – P. 4–67. 

5. Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 

presidency conclusions. Lisbon strategy [Electronic Recourse] 

// The official website of the European Union Europa.eu. – 

Retrieved 

from:   http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm. 

6. A Memorandum on lifelong learning. – Brussels : 

Commission of the European Communities, 2000. – 36 p. 

7. Declaration of the European Ministers of 

Vocational Education and Training, and the European 

Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 

November 2002, on enhanced European cooperation in 

vocational education and training [Еlectronic Recourse] 

// Europa. Summeries of EU legislation. – Retrieved from : 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training

_youth/vocational_training.en.htm. 

8. Council resolution of 19 December 2002 on the 

promotion of enhanced European cooperation in vocational 

education and training // Official Journal of the European 

Communities. – 2003. – C 13.– P. 2–4. 

9. Maastricht Communiqué on the Future Priorities 

of Enhanced European Cooperation in Vocational 

Education and Training (VET) [Еlectronic Recourse] // The 

official website of the European Union Europa.eu. – 

Retrieved from : 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational–

policy/doc/maastricht_en.pdf. 

10. Education & Training 2010. The success of the 

Lisbon strategy hinges on urgent reforms. Joint interim 

report of the Council and the Commission on the 

implementation of the detailed work programme on the 

follow-up of the objectives of education and training 

systems in Europe // Official Journal of the European 

Communuties. – 2004. – Vol. 47. – C 104. – P. 1–19. 

11. Education and Training in Europe 2020: 

Responses from the EU Member States. – Brussels : 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 

2013. – 105 p. 

Автори 

Мартиненко Марина Вікторівна, 

професор, Харківський національний 

економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

(maryna.martynenko@m.hneu.edu.ua) 

Лисиця Надія Михайлівна, професор, 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

(nashakafedra_eim@ukr.net) 

 

Тези доповіді надійшли 05 січня 2020 року.  

 

Опубліковано в авторській редакції.

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31963D0266
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31963D0266
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training.en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training.en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/maastricht_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/maastricht_en.pdf
mailto:maryna.martynenko@m.hneu.edu.ua


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
142 

УДК 330.339.1 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ 

СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

Ларіна К.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки,  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — Розкрито значущість та 

переваги соціальних мереж в контексті 

просування бізнесу. Розглянуто завдання 

присутності компаній в соціальних 

мережах. Наведено результати досліджень 

поведінки користувачів та їх мотиви 

присутності в соціальних мережах. 

Представлено рейтинг популярності 

різних соціальних мереж в Україні.  

Ключові слова — комунікації, мотиви та 

завдання присутності в соціальних 

мережах, рейтинг соціальних мереж, 

соціальні мережі, Facebook, Instagram 

Social Media Marketing. 

На фоні масштабної діждиталізації 

економіки і суспільного життя та стрімкого 

зростання користувачів смартфонів, кількість 

активної аудиторії соціальних мереж (СМ) в 

Україні і в світі стрімко зростає. Тому Social 

Media Marketing (SMM) займає все більш 

вагоме місце в системі маркетингових 

комунікацій будь-якого підприємства.  

Теоретичні та практичні питання 

використання SMM розглянуті в роботах 

таких вчених, як: Д. Фоллс, Э. Декерс,  

Д. Терехов, Т. Старицький [1-3]. А також в 

роботах практиків керівників SMM-агентств:  

Д. Халілова, С. Щербакова, Д. Каплунова та 

інших [4-6].  

Внаслідок швидких темпів змін 

популярності різних мереж, алгоритмів 

ранжування, трендів просування, контенту,  

необхідний постійний моніторинг та 

адаптація стратегії SMM підприємств 

відповідно до потреб цільової аудиторії в СМ. 

Тому завдання полягає в обґрунтуванні 

основних мотивів присутності підприємств в 

СМ, визначенні актуальних завдань, які 

можуть бути вирішені за допомогою SMM. 

SMM – це комплекс заходів щодо 

використання соціальних медіа як каналів для 

просування компаній та вирішення інших 

бізнес-завдань підприємства. 

Соціальні мережі поряд із персональним 

брендингом, мобільним маркетингом, 

мессенджерами, блоггінгом, вірусним 

контентом та іншими новими 

маркетинговими засобами комунікацій стали 

популярним інструментом вирішення бізнес-

задач компаній і брендів, доповнюючи 

традиційні засоби просування офлайн та 

онлайн. СМ сьогодні, як відзначають 

експерти, – це повноцінна альтернатива 

телебаченню. Разом з тим, вони мають ряд 

значних переваг для бізнесу порівняно з 

телебаченням, а саме:  

широка аудиторія; 

можливість мати детальну статистику 

аудиторії та чіткі вимірювані KPI; 

інтерактивна взаємодія з аудиторією; 

вірусний ефект контенту та можливість 

його швидкого розповсюдження; 

можливість налаштувань детального 

таргетингу для реклами (формування цільової 

аудиторії за віком, місцем проживання, 

інтересами, можливість тестування та вибору 

найбільш ефективних оголошень); 

здебільшого нерекламний формат у 

вигляді справжніх живих історій, який 

органічно сприймається аудиторією; 

низька вартість просування та можливість 

вести бізнес онлайн без додаткових ресурсів 

(сайтів, офлайн магазинів тощо). 

Тобто СМ – це ефективний спосіб тісної 

взаємодії з аудиторією, за допомогою якої 

вирішуються наступні завдання: 

1. Продажі товарів та послуг в ланцюгу 

продажів компанії. 
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2. Автономні продажі, прямо не виходячи з 

соціальної мережі. 

3. Генерація трафіку на сайт. 

4. Лідогенерація та формування бази даних 

реальних і потенційних клієнтів. 

5. Зростання популярності торгової марки, 

підвищення лояльності бренду. 

6. Формування персонального бренду та 

підсилення ринкових позицій власного 

бізнесу чи компанії. 

7. Відповіді на питання, які часто задаються. 

8. Зворотній зв’язок, робота з негативом. 

9. Створення тематичних площадок та fun-

page. 

 

Представники бізнесу мають різні мотиви 

присутності в СМ, які залежать від виду та 

масштабів діяльності, а саме: 

представники крупного бізнесу 

використовують SMM для інформування 

аудиторії щодо цілей, цінностей, обличь 

компанії, напрямків її розвитку, подій, які 

відбуваються. А також для підвищення 

лояльності, довіри до бренду, зворотного 

зв’язку з аудиторією та більш тісного 

спілкування; 

малі та середні підприємства – здебільшого 

для продажів товарів/послуг, стимулювання 

збуту, проведення акцій, розіграшів, 

привертання уваги до особистості 

засновника, формування інтересу до бізнесу 

чи компанії; 

 представники Інтернет-бізнесу – для 

продажів інформаційних продуктів, 

реєстрації на заходи, трафіку на сайт, підбору 

кадрів, формування іміджу і лояльності; 

сегмент B2B – для пошуку цільової 

аудиторії, реалізації спільних проектів, 

створення тематичних співтовариств, 

колаборації з партнерами; 

особистості – для формування персональ-

ного бренду (блогера, експерта в певній ніші) 

зростання популярності, самореалізації, 

розвитку власних проектів [5]. 

Щодо користувачів, то, як свідчать 

результати найбільшого в світі дослідження 

Universal McCann та їх трекера «Wave 9» за 

2017 рік, є 5 основних потреб користувачів в 

СМ: спілкування, розваги, розвиток, визнання 

та вивчення. На сьогодні має місце тренд 

зміщення мотивів в бік визнання [7]. 

Так, молодь в Україні прагне 

популярності, що підтверджує 50% 

користувачів у віці 16-20 років, 49% – у віці 

21-25 років, 47% – у віці 26-30 років.  

Крім того, важливими стають моменти 

життя, якими користувачі діляться. Їх дуже 

багато, але виділяються 9 основних 

напрямків: родина, фінанси, хоббі, 

бізнес/робота, нові технології, подорожі, 

суспільні проекти, зовнішність/спорт, шопінг. 

41% користувачів у світі хвилюється щодо 

того, щоб не пропустити щось важливе, що 

відбувається в СМ. 

Найуспішніші компанії допомагають 

споживачеві тут і зараз, надають миттєвий 

доступ та знаходяться на зв’язку в режимі 

24/7 (Uber, Приват24, OLX). Вони 

намагаються за допомогою соціальних мереж 

створювати значущий момент, подію та 

унікальний досвід взаємодії зі своєю 

цільовою аудиторією. 

Тому підприємствам важливо зрозуміти, 

які потреби намагаються задовольнити їх 

споживачі та за допомогою яких СМ і якого 

контенту це краще зробити для досягнення 

власних бізнес-цілей. 

Рейтинг та динаміка популярності 

соціальних мереж в Україні за даними 

дослідження Research & Branding Group 

наведені на рис. 1 [8]. Як бачимо, позитивну 

динаміку в рейтингу демонструють Facebook, 

Instagram, Telegram. 

  

 
Рис. 1. Рейтинг соціальних мереж в 

Україні, % (за даними Research & Branding 

Group [8]) 
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Тому компанії обов’язково повинні бути 

присутні в цих СМ та мессенджері. 

За даними дослідження комунікаційного 

агентства PlusOne станом на березень 2019 р. 

кількість користувачів Facebook в Україні 

складала 14 млн. чол., а Instagram – 11 млн. 

чол. Враховуючи чисельність жителів 

України 42,2 млн., частка проникнення 

Facebook становила 33%, а Instagram – 26% 

[9]. 

Для порівняння частка проникнення 

Facebook в країнах Європи знаходиться в 

диапазоні 35-70%, а Instagram – 15-50%. 

Facebook найпопулярнішій в Грузії (частка 

проникнення біля 70%), а Instagram в 

Туреччині (частка проникнення біля 50%). 

Отже в Україні можна очікувати подальшу 

позитивну динаміку зростання кількості 

користувачів цих мереж та збільшення частки 

проникнення Facebook та Instagram. Ці мережі 

залишатимуться в ТОПі популярних СМ 

серед українців.  

Щодо Instagram, то після блокування ВК в 

2017 році кількість інстакористувачів зросла 

на 47% з 3,8 млн. до 5,6 млн. чол., а потім за 

рік збільшилася ще вдвічі, і зараз продовжує 

зростати.  

Instagram найбільш популярний серед 

українців віком 18-24 роки. 2,8 млн осіб  цієї 

вікової групи є  інстакористувачами (це 91% 

від всіх жителів України в цій групі). 

У віковій групі 25-35 років – 4 млн 

інстакористувачів (54,3% від всіх жителів 

України в цій групі).  

Українців віком 36-45 років, які 

користуються Instagram, – 1,8 млн (28,9% від 

усього українського населення цього віку). 

Популярність Instagram пояснюється 

більш високим рівнем активності та 

залученості аудиторії в цій мережі (він в 10 

вище, ніж в Facebook), домінуванням 

візуального власного, а не запозиченого 

контенту, та можливістю самовираження і 

заробітку кожного. 

Таким чином, на сьогодні соціальні мережі 

– це дієвий інструмент просування бізнесу, 

взаємодії та впливу на аудиторію, який має 

значні переваги порівняно з іншими 

інструментами Інтернет-маркетингу у вигляді 

доступності, можливості отримати швидкий 

ефект з відносно низькими витратами.  

Ефективність використання СМ 

залежатиме від обраної стратегії і моделі 

присутності бренду, виду діяльності і 

масштабів, а також від цінності, якості і  

цікавості створюваного контенту. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»  

ТА ЙОГО СУТНІСТЬ 

Аграмакова Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

Фоміна Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ "Донецький національний технічний 

університет", м. Покровськ, Україна 

 

Анотація — досліджено проблеми 

визначення поняття «соціальний захист»; 

офіційне визначення в національному 

законодавстві, в роботах науковців; 

виокремлено контентні складові даного 

поняття та досліджено їх наповнення; 

удосконалено вузьке та широке визначення 

поняття «соціальний захист». 

Ключові слова — вразливі верстви 

населення, соціальний захист, соціальне 

забезпечення.  

Чергова економічна криза суттєво вплинула 

на рівень життя населення України, все далі 

відкинула його від поняття «гідний», порушила 

соціальну стабільність у суспільстві, зменшила 

добробут населення, посилила напруженість. За 

таких умов питання соціального захисту нашого 

населення стають вкрай актуальними та 

життєво потрібними.  

Теоретико-методологічні питання соці-

ального захисту є багатоаспектною 

проблемою, яку досліджують провідні 

зарубіжні та вітчизняні вчені: А. 

Андрющенко, Н. Болотіна, В. Вакуленко, І. 

Гнибіденко, С. Гончарова, О. Данилюк, Л. 

Ємельяненко, Т. Кір’ян, Е. Лібанова, І. 

Лук'яненко, М. Мальований, І. Марченко, 

Л. Міщенко, О. Насібова,         О. Новікова, М. 

Руженський, В. Харабет. 

Незважаючи на те, що дане питання 

входить в коло законодавчого регулювання 

та соціальної політики держави, є інтересом 

дослідження багатьох науковців та прак-

тиків, сутність поняття «соціальний захист» 

не є однозначним. 

Метою роботи є дослідження проблеми 

визначення поняття «соціальний захист» та 

його сутності.  

Поняття «соціальний захист» у відпові-

дності до першої частини ст. 46 Конституції 

України включає «право на забезпечення 

громадян у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом». Тобто 

мова йде про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. У другій частині ст. 

46 дадаються поняття «джерела соціального 

забезпечення» та «заклади для догляду за 

непрацездатними». У наступних статтях 

другого розділу Конституції України «Права, 

свободи та обов'язки людини і громадянина» 

передбачено більш широке коло прав 

громадян у сфері соціального захисту: на 

житло; на достатній життєвий рівень для себе 

і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, 

одяг, житло; на охорону здоров'я, медичну 

допомогу та медичне страхування; на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього 

права шкоди; на шлюб, який ґрунтується на 

вільній згоді жінки і чоловіка; рівні права 

дітей (ст. 47-52) [3].  

Ще одне використання поняття 

«соціальний захист» є в Законі України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», однак його розуміння 

наведено лише через ст. 1 даного закону та 

його завдання:  «(1) створення належних 

умов для підтримання здоров'я та активного 

довголіття;  

(2) організації соціального та інших видів 

обслуговування, зміцнення матеріально-

технічної бази створених для цієї мети 

закладів і служб та підготовки відповідних 

спеціалістів; (3) виконання цільових програм 

соціального і правового захисту ветеранів 

війни; (4) надання пільг, переваг та 

соціальних гарантій у процесі трудової 

діяльності відповідно до професійної 

підготовки і з урахуванням стану здоров'я» 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
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[6]. Далі йде ототожнення поняття «захист» з 

«пільгами».  

«На жаль, поняття «соціальний захист» 

немає офіційного визначення в 

національному законодавстві, крім того, в 

Україні відсутній єдиний закон, який би 

регулював всі аспекти соціального захисту», 

– зазначає  

І. В. Новосельська [5]. Поряд з терміном 

«соціальний захист» розповсюдженим також 

є використання поняття «соціальне 

забезпечення», як синонімів в міжнародних 

актах, актах національного законодавства, в 

науковій та навчальній літературі.   

Під соціальним захистом та соціальним 

забезпеченням надаються різноманітні: 

1) пільги (наприклад, пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим кате-

горіям громадян відповідно до 

законодавства; пільговий проїзд один раз на 

рік (один раз на два роки) залізничним, 

водним, повітряним або міжміським 

автомобільним транспортом, пільги з оплати 

послуг зв’язку; пільги на безоплатне 

придбання ліків за рецептами лікарів, 

безоплатне зубопротезування та 

забезпечення продуктами харчування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи тощо); 

2) послуги (притулки для дітей соціальних 

послуг та послуг з тимчасового перебування 

дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в 

складних життєвих обставинах; о 

Компенсаційні виплати особам з інвалід-

ністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і 

на транспортне обслуговування організація 

та забезпечення оздоровлення та відпочинку 

дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки;  послуги стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання, 

всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, 

які не можуть вести самостійний спосіб 

життя через похилий вік, фізичні та розумові 

вади, психічні захворювання або інші 

хвороби тощо); 

3) допомоги (допомоги у зв’язку з вагіт-

ністю і пологами жінкам, які не застраховані 

в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; допомога при 

усиновленні дитини; допомога при 

народженні дитини; допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування; 

одноразова натуральна допомога «пакунок 

малюка» при народженні дитини тощо); 

4) субсидії (субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг; субсидій населенню 

для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу); 

5) компенсації (компенсації реабілітова-

ним; компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і 

на транспортне обслуговування). 

Важливою особливістю для розуміння 

сутності поняття «соціальний захист» є його 

вживання в широкому та вузькому значеннях.  

В широкому його сутність обумовлюється 

структурою інфраструктури всієї соціальної 

сфери. А саме наступними її   галузями: 

освіта, охорона здоров’я, житлово-комуналь-

не господарство, торгівля і громадське 

харчування, екологічний захист населення, 

культура та мистецтво.  

Що стосується вузького значення 

соціального захисту, то проведемо більш 

глибоке його дослідження. За для цього слід 

виокремити контентні складові даного 

поняття та дослідити, які науковці що в нього 

вкладають. 

Форма –  система (комплекс) заходів (еко-

номічних, правових, організаційних та 

інших), система управління, допомога, 

система суспільних відносин, соціально-

захисна діяльність. 

Суб’єкт – держава, суспільство. 

Об’єкт – громадяни, нужденні верстви 

населення, вразливі верстви населення, різні 

верстви населення, соціальної групи, що 

потребують особливої турботи і допомоги, 

індивід, найменш захищені верстви 

населення. 

Явища, які ведуть до необхідності 

соціального захисту  – тимчасова втрата 

працездатності, вік, безробіття, стан здоров’я, 

соціальне становище, недостатнє 

забезпеченням засобами існування, певні 

економічні умови тощо. 
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Мета – забезпечення (гарантування, 

створення) прав (соціальних прав) громадян 

(різним верствам населення) соціальних 

(юридичних) пільг та гарантій; сприятливих 

умов для всебічного розвитку населення; 

впровадження необхідного рівня 

солідарності; покращення рівня життя 

нужденних верств населення; захист 

добробуту індивіда; задоволення 

матеріальних потреб громадян; забезпечення 

життя, здоров’я та добробуту населення; 

убезпечення населення тощо. 

Проведений аналіз, дозволяє зробити 

наступні висновки, що соціальний захист – 

це: 

1) складна система; 2) суб’єктом, в 

більшості випадках, називають державу. 

Однак на думку автора, в системі соціального 

захисту значну роль також відіграє 

недержавний сектор: недержавне пенсійне 

забезпечення, соціальний пакет підприємства 

(установи, організації), родинна підтримка, 

благодійність, волонтерська діяльність; 3) 

об’єктом, все ж таки, виступають вразливі 

верстві населення, оскільки для працездатних 

громадян умови для досягнення гідного рівня 

життя  створюються завдяки трудовій 

діяльності; 4) негативні наслідки від 

соціальних ризиків (тимчасова втрата 

працездатності, вік, безробіття, стан здоров’я 

тощо) призводять до необхідності 

соціального захисту; 5) і, нарешті, мета – 

соціальне забезпечення (пільгами, 

послугами, допомогою, субсидією, 

компенсаційними виплатами) відповідно до 

встановлених в даному суспільстві 

стандартів. 

Отже, авторське визначення «соціальний 

захист», у вузькому значенні, складається в 

наступному – це система заходів держави та 

недержавних інститутів, яка спрямована на 

соціальне забезпечення (пільгами, 

послугами, допомогою, субсидією, 

компенсаційними виплатами) вразливих 

верств населення, що постраждали від 

негативного впливу  соціальних ризиків, на 

рівні, який відповідає встановленим у даному 

суспільстві стандартам добробуту. Більш 

широке розуміння даного визначення буде 

включати економічно активне населення та 

необхідність його соціального захисту з 

використанням таких елементів системи як: 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, соціальне партнерство, 

соціальне підприємництво, соціально 

відповідальний бізнес з  метою виконання 

норм захисту працівників відповідно до 

Кодексу законів про працю, забезпечення 

гідного рівня життя та ефективної зайнятості 

в економіки. 

Таким чином, у роботі удосконалено 

вузьке та широке визначення поняття 

«соціальний захист» за рахунок більш 

чіткого формулювання форми його 

реалізації,  суб’єктів, об’єктів, явища, які 

ведуть до необхідності соціального захисту 

та мети.   
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

З УРАХУВАННЯМ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

Ачкасова Оксана Вікторівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — проаналізовано особливості 

формування системи мотивації персоналу. 

Уточнено показники, які забезпечать 

збалансування матеріального й 

нематеріального заохочення працівників з 

глобальними цілями підприємства. 

Ключові слова — система мотивації 

персоналу, стратегія підприємства, 

показники мотивації персоналу. 

Складні економічні умови функціонування 

вітчизняних підприємств, що є наслідком 

незадовільного забезпечення ресурсами, по-

глиблення платіжно-розрахункової кризи, 

зниження купівельної спроможності 

населення зумовлюють необхідність 

формування дієвої стратегії та програми дій 

щодо її реалізації. На цьому етапі перед 

підприємствами постає ряд важливих 

проблем: невідповідне визначення обсягу 

необхідних ресурсів; неналежний рівень 

інформованості персоналу про цілі й 

стратегії; низька мотивація персоналу, поява 

опору змінам персоналу та відсутність його 

саморозуміння в процесі реалізації стратегії 

підприємства; недостатня компетентність  

виконавців планів; відсутність взаємозв’язку 

між системами планування, контролю тощо. 

На думку багатьох зарубіжних й 

вітчизняних вчених одним із шляхів 

вирішення вказаних проблем є спрямування 

зусиль на підвищення ефективності 

управління трудовими ресурсами 

підприємства. Це зумовлюється тим, що 

персонал підприємства є рушійною силою 

позитивних змін у діяльності підприємства та 

основним інструментом реалізації його 

стратегічних та тактичних планів.  

Відомо, що підвищити ефективність 

управління трудовими ресурсами можливо 

на основі застосування валентної мотивації 

до кожного з працівників [1]. Серед заходів 

для підвищення рівня ефективності 

управління персоналом на етапі 

удосконалення системи мотивації слід 

відзначити такі: система мотивація має 

ґрунтуватися на органічному поєднанні 

матеріальних й нематеріальних факторів 

мотивації, внутрішніх й зовнішніх 

механізмах впливу на працівників 

підприємства; встановлення прямого 

взаємозв’язку між результатами діяльності 

підприємства, результатами праці та їх 

оплатою; надання можливості лінійним 

керівникам самостійно вирішувати питання 

про призначення розмірів і видів премій 

відповідно до результатів праці підлеглих; 

впровадження можливості індивідуального 

вибору типу пільг і додаткової зарплати 

залежно від потреб працівників та їх 

валентності; створення сприятливих умов 

для самоменеджменту, що покращить 

результати трудової діяльності працівників; 

винагороди мають розраховуватися у вигляді 

встановленої питомої ваги для кожного 

показника в залежності від ступеню його 

впливу на загальні результати. 

При формуванні набору показників для 

схем мотивації персоналу слід також 

враховувати, що: обрані показники мають 

бути простими та зрозумілими для всіх 

працівників підприємства; кількість 

показників на рівні підрозділів та окремих 

працівників має не перевищувати більше 

семи-десяти; разом з цілями підприємства 

показники мають відображати цілі його 

працівників та встановлювати взаємозв’язок 

між цілями; показники для різних рівнів 

управління мають бути узгодженими. 

 Необхідно також передбачити наявність 

механізмів корегування планових значень 

показників під впливом зовнішніх факторів, 

особливо тих, що мають вплив на рівень 

життя та доходів працівників підприємства й 

на соціальну ситуацію в державі загалом. 

Такими факторами можуть бути коливання 

курсів гривні та іноземної валюти (долара, 
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євро), індексів інфляції та цін, зміна умов 

кредитування, розмірів витрат та реальної 

заробітної плати населення. 

Слід відзначити, що під негативним 

впливом цих та інших факторів створилися 

умови встановлення підприємствами інших 

пріоритетів щодо розподілення ресурсів та 

згортання їх програм підготовки й 

перепідготовки кадрів. Це обумовлює 

необхідність уточнення показників, які 

характеризують критерії нарахування 

преміально-змінної частини заробітної 

плати, а саме, показників трудового внеску та 

кваліфікації працівників. В умовах 

безробіття, коли йде мова про підвищення 

цінності зберігання працівником його 

робочого місця, особливого значення набуває 

оцінка рівня професіоналізму, компетенції, 

освіченості й досвіду роботи працівників 

підприємства.  

Серед показників компетентності й 

ділових  якостей персоналу, які можна 

використовувати для формування системи 

мотивації на індивідуальному рівні, слід 

відзначити: коефіцієнт досвіду роботи за 

спеціальністю, коефіцієнт використання 

кваліфікації, коефіцієнти екстенсивності та 

інтенсивності використання робочого часу, 

коефіцієнти якості та оперативності 

виконання посадових обов’язків [2; 3]. 

На рівні підприємства показниками, які 

дозволяють оцінити рівень професіоналізму, 

компетенції й досвіду роботи працівників, а 

також відповідність їх цілей цілям 

підприємства, можуть бути показники:  

рівень трудової дисципліни, втрати робочого 

часу, якість праці персоналу, частка 

працівників, що підвищили свою 

кваліфікацію; відсоток працівників, що 

поділяють цінності підприємства та 

виконують його стандарти; індекс 

задоволеності працівників. 

Слід зазначити, що запропоновані 

переліки показників не є вичерпними. 

Враховуючі власні внутрішні й зовнішні 

фактори функціонування, підприємство 

може скласти індивідуальний набір 

показників, які відповідають вказаним 

вимогам, та можуть бути використані для 

формування ефективної системи мотивації.  

Таким чином, впровадження системи 

мотивації, орієнтованої на досягнення 

стратегічних цілей і завдань підприємства, 

забезпечить підвищення зацікавленості 

працівників й обумовить їх участь в процесі 

реалізації стратегії підприємства. Це 

відбувається завдяки впровадженню системи 

мотивації, за якої встановлюється 

взаємозв’язок оплати праці з показниками 

результатів діяльності підприємства та його 

структурних підрозділів, трудового внеску та 

кваліфікації працівників. Використання в 

системі мотивації запропонованих 

показників забезпечить збалансування 

матеріального й нематеріального заохочення, 

інтересів й цінностей працівників з гло-

бальними цілями підприємства та 

підвищення ефективності реалізації стратегії 

на основі залучення найбільш компетентних 

працівників й більш повного використання їх 

інтелектуального й інноваційного 

потенціалу. 
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УДК 159.923 

АУТОПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Білоконенко Г.В., к.е.н., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — Розглянуто особливості ауто-

психологічного ресурсу професійної 

самоефективності особистості. Узагальнено 

складові аутопсихологічної компетентності 

професіонала. 

Ключові слова — професійна 

самоефективність особистості, 

аутопсихологічний ресурс розвитку 

професійної самоефективності особистості, 

складові аутопсихологічної компетентності 

професіонала.  

Діяльність в сучасних умовах пред'являє 

специфічні вимоги до професіонала. Від 

нього вимагається не тільки лише 

відтворення отриманих знань, а творчий 

підхід до вирішення професійних завдань, 

готовність і здатність до саморозвитку, до 

постійної самоосвіти, особистісного та 

професійного самовдосконалення. Саме тому, 

метою професійної самоефективності 

особистості є як її реалізація власних 

здібностей і компетентностей, так й 

відповідне моделювання зовнішньої 

поведінки, яка відповідала б умовам 

професійних вимог. Таким чином чітко 

простежується виокремлення двох складових 

професійної самоефективності [6]: 1 – 

особистісна складова – де самоефективність 

особистості підкреслює її почуття самоповаги 

і власної гідності, так і реальну 

компетентність (здатність, уміння 

вирішувати життєві проблеми); 2 – 

результативна складова – як інтегральна 

здатність бути ефективним. 

А. Бандура [2] розглядає особистість як 

активного діяча, розпорядника, творця свого 

життя, як таку, яка сприймає себе ефективною 

причиною того, що відбувається навколо, 

здатна вибудовувати успішну поведінку 

відносно до ситуації. Вчений описав чотири 

шляхи набуття самоефективності [2]: здатність 

вибудувати поведінку, опосередкований досвід, 

вербальне переконання і стан оптимального 

фізичного (емоційного) збудження.  

Щоб досягти самоефективності, повної 

самореалізації, людині необхідно усвідомити 

власні потреби, цінності і на основі них 

будувати власне життя. Запорукою 

усвідомленої вибудови професійної 

самоефективності особистості стає 

аутопсихологічна компетентність [1, 3-5, 7-

14] – готовність і здатність особистості до 

цілеспрямованої психічної діяльності із зміни 

власних рис і поведінкових характеристик; 

вміння особистості розвивати і 

використовувати власні психічні ресурси, 

створювати сприятливу для діяльності 

ситуацію шляхом змін свого внутрішнього 

стану за рахунок уміння усвідомлювати 

рівень власної діяльності, своїх здібностей, 

знання способів професійного самовдоско-

налення, вміння бачити причини недоліків у 

своїй роботі, в собі, бажання самовдоско-

налюватися, здатність перебудовуватися при 

виникненні непередбачених обставин, 

створювати вольову установку на досягнення 

значущих результатів 

Визначимо, з чого складається аутопси-

хологічна компетентність професіонала [1, 3-

5, 8, 11-14], а саме: зі знання власної 

індивідуальності, її використання в 

професійному житті;  

умінь, спрямованих на: 

самодіагностику (що передбачає здатність 

до самоспостереження, самоаналізу, само-

оцінки, самовизначення, самосвідомості, 

самоконтролювання);  

самокорегування (із застосуванням 

технік розв’язання особистісних проблем 

та технік, які змінюють внутрішній 

психічний стан); 

саморозвиток (психологічне моделювання 

професійного та особистісного зростання та 

самопрограмування, володіння техніками 

зміни особистісних рис), як за допомогою 

самоосвіти (здатність навчатися протягом 
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усього життя у системі безперервного 

навчання як з огляду на особистісний 

професійний розвиток, так і з урахуванням 

необхідності виявлення активності у 

соціальному житті із набуттям/накопиченням 

теоретично-практичного досвіду), так і через 

самовиховання (формування нових 

особистісних якостей), творче 

самозмінювання; 

самоактуалізацію (усвідомлене визначення 

індивідом мети життєдіяльності), само-

мотивування (базове самомотивування до 

діяльності (за наявними актуальними цілями, 

професійними інтересами, творчими 

здібностями та ціннісними орієнтаціями 

особистості, яка самоактуалізується), та 

самомотивування до конкретних справ), до 

вмотивованої активності у розвитку й 

реалізації власного потенціалу; 

та усвідомленої готовності до професійної 

самозміни. 

Активізація цього потужного особистісного 

ресурсу, пов'язаного з тим, що професіонал 

має повне уявлення про свої особливості, а на 

основі цього може знати і розуміти, як треба 

діяти в тих чи інших життєвих ситуаціях [1, 3] 

забезпечуватиме оптимальність і гармонійність 

самоорганізації життя і професійної 

діяльності особистості, проте потребуватиме 

створення/адаптації дієвого апарату 

проведення оцінки компонентів ауто-психоло-

гічної компетентності [1, 8, 11], для 

визначення критеріїв [8, 14] та оцінки рівня 

розвитку аутопсихологічної компетентності 

[8] (стартовий, фрагментарно-ситуативний, 

адаптивно-функціональний або продуктивний), 

оновлення прикладного забезпечення 

розвитку аутопсихологічної компетентності 

(та її складових) [1, 3, 4, 8, 13], що є 

напрямком подальших наукових досліджень. 
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ДВАДЦАТЬ РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПОДОЛАННЯ 

КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ 

Боровиков О. В., к.е.н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний         

інститут, м. Хмельницький, Україна  

 

 

Анотація — Метою публікації  є 

обґрунтування необхідності існування 

посередницьких інституцій для подолання 

та запобігання виникненню соціально-

трудових спорів та конфліктів в Україні.  

Ключові слова — арбітраж, конфлікт, 

медіація, посередництво, трудовий спір.  

 

Різноманітні умови розвитку економіки 

України потребують постійної уваги щодо 

кризових ситуацій у соціально-трудових 

відносинах в трудових колективах 

підприємств країни.  

17 листопада 1998 року відповідно до 

Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» 

[1.] та на виконання Указу Президента 

України, з метою сприяння поліпшенню 

трудових відносин та запобігання 

виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів), їх прогнозування та 

своєчасного вирішення було створено нову 

державну структуру – Національну службу 

посередництва і примирення (НСПП). До 

цього жоден державний орган не виконував 

подібних функцій медіації. Тому створення 

НСПП засвідчило прагнення України до 

побудови моделі державного устрою 

сучасного зразка. Таким чином, національна 

служба посередництва і примирення існує 

вже 22 роки [2.]. 

Національна служба посередництва і при-

мирення (НСПП) є постійно діючим 

державним органом, створеним Указом 

Президента України від 17.11.1998 № 

1258/98, відповідно до Закону України "Про 

порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)" та Рекомендації 

Міжнародної організації праці щодо 

добровільного примирення та арбітражу № 

92 1951 року. Аналогічні служби в країнах 

світу існують понад 100 років. Зокрема, 

Федеральна служба посередництва і 

примирення у Сполучених Штатах Америки 

працює з 1917 року, Консультаційна служба 

арбітражу та примирення у Великій Британії 

– з 1896 року, Національна служба 

посередництва у Швеції – з 1899 року. НСПП 

створена за принципом аналогічних 

зарубіжних служб. 

Голова Національної служби 

посередництва і примирення з 31.10.2006 

(Указ Президента України від 31.10.2006 № 

911/2006) по теперішній час – Окіс 

Олександр Ярославович. Державний 

службовець I-го рангу, кандидат наук з 

державного управління, заслужений 

працівник освіти України. Про результати 

діяльності Служби Голова НСПП звітує 

Президентові України. Також НСПП 

систематично інформує Офіс Президента 

України, Кабінет Міністрів України, Раду 

національної безпеки та оборони України, 

Міжнародну організацію праці та сторони 

соціального діалогу про стан соціально-

трудових відносин в Україні, колективні 

трудові спори (конфлікти), страйки та акції 

соціального протесту. НСПП має відділення 

в м. Києві та в усіх областях України. 

Основні завдання НСПП: 

сприяння взаємодії сторін соціально-

трудових відносин у процесі врегулювання 

колективних трудових спорів (конфліктів), 

що виникли між ними; 

прогнозування виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та сприяння 

своєчасному їх вирішенню; 

здійснення посередництва і примирення 

під час вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів); 

забезпечення здійснення соціального 

діалогу, вироблення узгоджених пропозицій 
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щодо розвитку соціально-економічних та 

трудових відносин в Україні; 

здійснення заходів із запобігання 

виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів); 

підвищення рівня правової культури 

учасників соціально-трудових відносин. 

До компетенції НСПП належить: 

здійснення реєстрації висунутих 

працівниками вимог та колективних 

трудових спорів (конфліктів); 

аналіз вимог, виявлення та узагальнення 

причин колективних трудових спорів 

(конфліктів), підготовка пропозицій для їх 

усунення; 

підготовка посередників та арбітрів, які 

спеціалізуються на вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів); 

формування списків арбітрів та 

посередників; 

перевірка, в разі необхідності, 

повноважень представників сторін 

колективного трудового спору (конфлікту); 

посередництво у вирішенні колективного 

трудового спору (конфлікту); 

залучення до участі в примирних 

процедурах народних депутатів України, 

представників державної влади, органів 

місцевого самоврядування. 

Також, відповідно до Закону України "Про 

соціальний діалог в Україні" від 11.01.2011 № 

2862-VI на НСПП покладено функції щодо 

оцінки відповідності критеріям 

репрезентативності та підтвердження 

репрезентативності суб'єктів сторін 

профспілок та організацій роботодавців на 

національному, галузевому та 

територіальному рівнях. 

Наприклад у 2018 році НСПП [3.] сприяла 

вирішенню 312 колективних трудових спорів 

(конфліктів), далі - КТС(К), що на 44,5% 

більше, ніж у 2017 році, (3 – на 

національному, 3 – на галузевому, 5 – на 

територіальному, 301 – на виробничому 

рівнях), безпосередніми учасниками яких 

стали майже 1,5 млн. працівників 6835 

суб'єктів господарювання. Найбільшу 

кількість КТС(К) було зареєстровано, 

зокрема, на підприємствах, в установах, 

організаціях Львівської (83), Закарпатської 

(38), Миколаївської (26), Херсонської та 

Черкаської (20), Сумської (19), Волинської 

(17) та Дніпропетровської (15) областей; 

серед видів економічної діяльності – на 

підприємствах, в установах, організаціях 

бюджетної сфери (111), житлово-

комунального господарства (29), 

машинобудування (27), ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (24), 

транспорту та будівництва (по 21), добувної 

промисловості і розроблення кар'єрів (12). У 

результаті заходів, здійснених НСПП у ході 

сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання 

їх виникненню, погашено заборгованість із 

виплати заробітної плати в сумі 762 млн. 

426,1 тис. грн. або 64,2% від загальної суми 

боргу (1 млрд. 186 млн. 881,7 тис. грн.), що 

стала основною причиною виникнення 

спорів та конфліктних ситуацій.  
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  

Голубєв Станіслав Миколайович, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна,  

 

 

Анотація — уточнено сутність та визна-

чення поняття «соціалізація економіки». 

Визначено напрями соціалізації економіки 

та заходи, щодо її розвитку. 

Запропоновано показники оцінки рівня 

соціалізації економіки. 

Ключові слова — соціалізація економіки, 

соціалізація, соціальна економіка, 

гуманізація праці. 

 

Трансформація сучасного суспільства 

супроводжується прискореним розвитком і 

якісним перетворенням людських ресурсів, 

інтелектуалізацією й інформатизацією праці, 

заміною дефіциту матеріальних і фінансових 

ресурсів дефіцитом інформації та часу. 

Економічна наука віддзеркалює ці глобальні 

зміни, у ній актуалізуються напрямки, 

пов'язані з гуманізацією праці, 

використанням технологій соціально-

психологічного впливу на поведінку 

суб'єктів в економічній системі. Оцінка 

економічного прогресу на вартісних 

критеріїв й виробничих функцій  

доповнюється якісними критеріями 

корисності й збалансованості соціально-

економічних систем. Усе це свідчить про те, 

що модель економічного працівника 

вичерпала себе. Його нові моделі здобувають 

риси людини соціальної, заповзятливої, що 

пізнає, володіє  інтелектуальним капіталом. 

Сьогодні при проектуванні та створенні 

майбутнього економічної системи необхідно 

враховувати три обставини. По-перше, 

нагромадження й матеріалізацію знань, обсяг 

яких збільшується прискореними темпами, 

суттєво міняючи в цьому процесі роль і 

функції людини. По-друге, той факт, що 

сучасна економіка й суспільство потребують 

не виконавця-гвинтика, а гармонійно 

розвинутого, універсального, творчого, 

соціально відповідального  співробітника. 

По-третє, розуміння того, що в управлінні 

творчими  працівниками актуалізуються 

проблеми кооперації не їх фізичних зусиль, а 

розумових. Тому що зараз тільки 

колективний розум заповзятливих 

дослідників здатний адекватно реагувати на 

унікальні ситуації, що виникають у роботі 

підприємства.  

Проведений аналіз концепцій соціалізації 

[1-3] підтверджує, що для вивчення її в 

контексті перетворення економічної системи 

це поняття необхідно розглядати як процес 

розвитку соціальності   окремих працівників, 

організацій (колективів), у цілому 

економічної підсистеми суспільства.  

Соціалізацію економіки можна сприймати 

як  інструмент і результат її гуманізації, яка 

передбачає гармонію соціально-економічних 

інтересів суспільства й людини. При 

прогресивному розвитку цей процес  

починається зі створення зовнішніх 

сприятливих умов для життєдіяльності 

економічних суб'єктів, а закінчується –  

створенням особливої моделі 

інтелектуального сукупного працівника – 

головного фактору й результату всього 

відтворювального економічного циклу. 

Можна відзначити, що процес соціалізації 

економіки вже давно здійснюється в 

розвинених країнах. І це не стільки наслідок 

морального розвитку власників капіталу, 

скільки змушений захід. Відбувається 

усвідомлення того факту, що подальше 

забезпечення життєдіяльності бізнесу 

неможливо без посилення уваги до 

працівника,  його особистісного розвитку, 

який безпосередньо пов'язаний із 

трансформацією, збагаченням його потреб. 

Серед них – потреба належати певному 

соціальному осередку з метою зменшення 

впливу непередбачених небезпек 

зовнішнього середовища. 

Соціалізація економіки розглядається як 

процес трансформації економічної системи, 
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який забезпечує підпорядкування 

економічних процесів інтересам розвитку 

людини та суспільства і передбачає 

впровадження відповідних заходів на мікро-, 

мезо- та макрорівнях функціонування 

економіки. Вона реалізується у таких 

напрямах: соціально-економічна 

соціалізація – відображає процес зміни форм 

власності; функціональна соціалізація – 

характеризує розвиток соціального 

забезпечення населення; формаційна 

соціалізація – змінює структуру економіки за 

рахунок зростання соціальної сфери. Крім 

того особливу роль відіграє соціалізація 

менеджменту, як особливий процес зміни 

підходів до управління з метою посилення 

уваги до працівника як особистості. [3] 

Напрям соціально-економічної 

соціалізації передбачає розвиток і поширення 

спільно-розподіленої форми власності. 

Головною особливістю такої форми 

власності є те, що кожна людина може 

володіти частиною підприємства, але 

водночас воно залишається організаційно 

єдиним. Головними напрямами розвитку 

соціально-економічної соціалізації є 

корпоратизація підприємств України та 

розвиток роботи фондового ринку, що 

забезпечує залучення широких верств 

населення до розподілу власності. 

 Функціональна соціалізація передбачає 

перерозподіл доходів між верствами 

населення, який реалізується через 

соціальний захист. У сучасних умовах 

головною проблемою соціального захисту є 

неефективність системи розподілу. 

Головними шляхами розвитку соціального 

захисту населення є посилення адресності 

соціальної допомоги, запровадження 

стимулів до економічно відповідальної 

поведінки одержувачів соціальної підтримки. 

Головними заходами щодо розвитку 

функціональної соціалізації є якісна зміна 

системи соціального захисту, розвиток 

системи соціального страхування та боротьба 

з «тіньовою економікою».  

Напрям формаційної соціалізації 

передбачає зростання частки соціальної 

сфери у структурі економіки. Через 

неприбутковість підприємств соціальної 

сфери більша їх частина знаходиться під 

керівництвом держави. Але досвід 

розвинутих країн свідчить, що такі 

підприємства ефективніше функціонують під 

приватним управлінням, хоча потребують 

посиленого зовнішнього контролю за якістю 

виконання своїх соціальних функцій.  

Проведений аналіз соціалізації з позицій 

досягнення збалансованості інтересів 

суб'єктів різних соціальних груп в економіці 

показав, що основними перешкодами для 

вирішення соціальних проблем є не фінансові 

обмежники, а відсутність конструктивної 

соціальної політики. Її ефективність  

забезпечується використанням соціальних 

індикаторів, що дозволяють оцінити довіра, 

справедливість  і соціальну солідарність.  

Рівень і якість соціалізації економіки поки 

що не забезпечені загальновизнаними 

безпосередніми вимірниками, хоча 

пропозиції із приводу таких критеріїв  уже є. 

Особлива проблема – відсутність прямих 

показників, що дадуть зрозумілу оцінки. 

Тому загальновизнаною непрямою ознакою  

соціалізації економіки на рівні держави 

служить ріст таких показників, що 

перебувають під його контролем, як 

національний добробут і вирівнювання 

доходів населення, формування середнього 

класу. У цей час на соціальні потреби в 

розвинених країнах витрачається від однієї 

чверті до половини валового внутрішнього 

продукту. Ростуть витрати на розвиток 

людського потенціалу й соціальної 

інфраструктури. Є приклади, що 

підтверджують зростання уваги до 

соціальних процесів окремих корпорацій. 

Про це свідчать більш швидке збільшення 

соціальних  інвестицій (і насамперед – у 

людський капітал) у порівнянні з  

інвестиціями в матеріально-речовинні 

елементи капіталу.  

Крім зазначених показників можна 

виділити специфічні для кожного з напрямів 

соціалізації економіки: 

соціально-економічна соціалізація (частка 

приватних акціонерних товариств у структурі 

власності держави, обсяг фондового ринку 

тощо); 
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функціональна соціалізація (частка витрат 

бюджету на соціальний захист, обсяги ринку 

соціального страхування, частку «тіньової 

економіки» тощо);   

формаційна соціалізація (частка галузей 

соціальної сфери у ВВП країни; обсяг її 

державного фінансування та показники рівня 

задоволеності населення якістю надання 

відповідних послуг). 

Ключовою проблемою цих показників є 

відсутність загальновизнаних нормативів, 

залежність цих показників від умов та 

особливостей функціонування економічної 

системи.  

Соціалізація економіки України 

передбачає наповнення усіх реформ 

соціальним змістом, активізацію соціальної 

ролі держави, відпрацювання механізму 

взаємодії держави і суспільства в соціальній 

сфері, забезпечення гідних умов життя та 

праці, зростання добробуту громадян.  

Процеси соціалізації передбачають 

впровадження відповідних заходів на мікро-, 

мезо- та макрорівні. Реалізація 

запропонованих напрямів та заходів 

(вдосконалення системи власності, розвиток 

фондового ринку, реформування сприятиме 

прискоренню побудови соціально 

орієнтованої економіки та забезпеченню її 

сталого розвитку. 
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СКРИНІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКОГО ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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Анотація — уточнено особливості та 

визначено переваги скринінгу як 

технології добору персоналу. 

Запропоновано організаційний підхід до 

використання скринінг-технології добору 

персоналу на сучасному підприємстві. 

Ключові слова — персонал-технології, 

скринінг-резюме, швидкий добір, скринінг-

технологія. 

Сучасні постійно змінювані умови 

господарювання потребують від HR-

менеджерів застосування новітніх технологій 

найму персоналу, які швидко та вчасно 

забезпечать підприємство фаховими, 

відповідальними та мотивованими 

працівниками. Вивченню ефективних 

методів  відбору та найму персоналу 

присвячені роботи багатьох вітчизняних 

авторів, серед них: Мурашко М. [1], Следь О. 

[2], Щербак В. [3], Яцюк Ο. [4] та ін. Однак, 

все  ще недостатньо дослідженими 

залишаються питання удосконалення 

системи найму працівників на основі 

використання сучасних персонал-технологій, 

що і обумовлює актуальність дослідження. 

 Метою дослідження є опрацювання 

теоретичних та організаційних підходів 

використання скринінгу як технології 

швидкого добору персоналу окремих 

категорій.   

На сьогоднішній день не існує єдиних 

рекомендацій щодо використання тієї чи 

іншої технології добору персоналу – в 

кожному конкретному випадку необхідно 

самостійно визначати, які з них виявляться 

найбільш ефективними.  До подібної 

бюджетної технології добору персоналу 

відноситься і скринінг. Він використовується 

в тих випадках, коли вимоги до кандидата і 

його здібностей невисокі – достатньо, щоб 

він відповідав переліку формальних 

критеріїв. 

Середні строки проведення скринінгу 

зазвичай становлять від 1 до 10 днів. За 

даною технологією набирається молодший 

технічний склад – водії, прибиральниці, 

оператори колл-центрів, секретарі, продавці-

консуль-танти, працівники господарських 

служб, частина виробничого персоналу, 

тобто посади, які не потребують додаткових 

професійних та особистіни якостей.   

Етимологія поняття «скринінг» пов'язана з 

англійським терміном «screen», яке означає 

перегляд, аналіз. Тобто, при однозначному 

перекладі «скринінг» означає аналіз кого-

небудь з наявної кількості. Однак у 

вітчизняній практиці це поняття має 

значення, пов’язане з пошуком і відбором 

персоналу.  

У сучасних персонал-технологіях 

скринінг трактується як швидкий відбір 

претендентів виключно за формальними 

ознаками: освіта, вік, стать, досвід роботи, 

сфера діяльності, кваліфікація [4, 5].  

Скринінг також може розглядатися  як  

послуга, спрямована на створення потоку 

резюме здобувачів, які перебувають в 

активному пошуку роботи, і відібраних, 

виходячи з  вимог, що заявлені 

роботодавцями. 

Процес скринінгу полягає в первісному, 

грубому відсіві кандидатів. Відділ персоналу 

складає скринінг-анкету, в якій наведено 

деякі загальні питання, що визначають 

відповідність кандидата наявній вакансії. 

Найбільш типовими прикладами таких 

питань може бути «Ваш рівень освіти» або 

«Наявність особистого автомобіля». Зміст 

питань повністю визначається базовими 

вимогами до майбутнього працівника. 

Сенс проведення додаткового етапу 

відбору – в уникненні зайвих витрат або 
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зведення їх до мінімуму. Для підприємства 

значно економніше поставити такі 

найпростіші питання по телефону або на 

сайті, ніж використовувати їх в особистому 

інтерв'ю. Відсів відбувається дуже швидко, і 

дозволяє суттєво скоротити тривалість 

пошуку кандидата. 

Іноді скринінг видають за повноцінний 

рекрутинг і застосовують для невластивих 

цій технології завдань. Наприклад, для 

пошуку менеджерів з продажу. Це викликає 

обґрунтовані нарікання серед замовників і 

призводить до низької якості результатів. 

Важливим аспектом скринінгу є точний 

аналіз вакантної посади. Без чіткого 

розуміння того, що потрібно від посади, не 

можливо підібрати відповідного працівника. 

Склавши перелік необхідних компетенцій 

і особистісних рис, в скринінг-анкеті 

проставляється шкала оцінок: кожному 

варіанту відповідей присвоюється 

конкретний бал. Надалі ця процедура 

дозволяє з легкістю визначити  найкращого 

кандидата, шляхом простого порівняння 

суми балів. Зазвичай скринінг-анкета містить 

від 5-ти до 15-ти питань. 

Відбір претендентів проходить виключно 

за формальними ознаками, а інші якості 

кандидатів, включаючи психологічні, при 

цьому методі не досліджуються. Скринінг-

резюме – це фільтрація резюме із загального 

потоку на підставі первинних вимог вакансії 

(досвід, освіта та ін.). Дана технологія 

підбору персоналу ідеально підходить для 

організацій, орієнтованих на значне 

зниження витрат в галузі рекрутингу, 

підвищення ефективності пошуку фахівців 

власними силами. 

Вартість скринінгу залежить від 

складності та швидкості закриття вакансії. 

Найбільш часто вона розраховується, як 

відсоток від річного доходу фахівця, що 

підбирається. За різними оцінками цей 

показник коливається від 5% до 27% [5].  

Розглянемо вартість послуг в залежності 

від методів пошуку кандидатів. 

Рекрутинг і Executive Search. Середня 

оплата за підбір персоналу складає від 1 до 2 

окладів потрібного фахівця (10-20% річного 

доходу). 

Headhunting. Вартість обговорюється 

індивідуально, але не може становити менше 

25% від річного доходу. 

Скринінг. Вартість становить близько 

1000 – 2000 грн. [5]. 

Результатом даної технології є надання 

підприємству на розгляд 15-50 резюме 

потенційних кандидатів. 

Завдяки використанню технології 

скринінг резюме час на підбір персоналу 

скорочується з двох-трьох місяців до 14 днів. 

Слід узагальнити, що скринінг як 

технологія швидкого добору персоналу 

будується на таких складових:  

аналізується ринок актуальних вакансій, 

заявки роботодавця і співвідношення вимог, 

які пред'являються до кандидата на вакансію 

і умови праці; 

йде прямий пошук потенційних 

претендентів на роботу та проводиться 

первинний відбір кандидатів; 

отримані від претендентів резюме 

аналізуються і проводяться телефонні 

співбесіди, в ході яких визначається, чи 

відповідає фахівець вимогам роботодавця; 

після первинного відбору роботодавець 

отримує низку актуальних резюме. 

Для швидкого добору персоналу також 

доцільно використовувати методику 

проведення групового інтерв'ю – скринінг-

кімнату. За допомогою цієї методики можна 

за дві години відібрати для підприємства  

близько десяти перспективних кандидатів. 

Скринінг-кімната працює за такою 

схемою: 

до кабінету запрошують претендентів на 

вакансії, і після короткої презентації 

підприємства проводиться серія питань-

відповідей;  

потім з кожним кандидатом HR-менеджер 

проводить 5-7-хвилинну співбесіду; 

найбільш сильні здобувачі запрошуються 

на інтерв'ю, а інші претенденти відсіваються. 

Групове інтерв'ю дозволяє одночасно 

охопити кілька аспектів. Роботодавець 

бачить всіх кандидатів. Менеджери  

спостерігають при цьому за тим, як здобувачі 

взаємодіють один з одним. Цей метод істотно 

заощаджує час і дозволяє вибрати кращих 

претендентів. 
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Дана технологія доцільна для підприємств, 

що не розраховують на високу вартість 

послуг з підбору персоналу. Для підприємств 

малого та середнього бізнесу, які вважають, 

що гонорар рекрутингових агентств за 

класичний підбір персоналу занадто великий, 

скринінг-резюме є найменш витратним, але 

не менш ефективним 

Великою перевагою скринінгу є фіксована 

і невелика вартість. 

При використанні скринінгу велика увага 

приділяється сайту підприємства. При цьому 

у кандидатів з'являється можливість 

ознайомитися не тільки з вакансіями, але і з 

самим підприємством – його історією, 

корпоративною культурою, керівниками. На 

сайті можна залишити резюме та заповнити 

стандартну анкету кандидата. Також 

передбачена можливість задати питання 

службі персоналу або безпосередньо 

керівнику підрозділу підприємства. У цьому 

випадку також використовують технології 

скринінгу. 

Проведене дослідження дозволяє зробити 

висновок, що сучасні процеси глобалізації і 

цифровізації суспільства, а також посилення 

конкуренції на ринку праці вимагають від 

підприємств упровадження інноваційних 

технологій добору персоналу, однією з яких є 

скринінг.  

Можна зробити висновок, що технологія 

скринінг – це поверхневий бюджетний підхід 

до підбору персоналу, що полягає в 

«просіюванні» за формальними ознаками 

резюме із загального потоку. 

Узагальнюючи існуючі підходи, доцільно 

виділити переваги скринінг-технології 

добору персоналу, серед яких:   

первинний відбір кандидатів в короткі 

терміни; 

скорочення часу на пошук співробітника 

та економія коштів; 

використання скринінг-резюме як 

фільтрації резюме із загального потоку; 

економія робочого часу співробітників, що 

зайняті первинним відбором. 

Науковим результатом дослідження є 

запропонований організаційний підхід до 

використання скринінг-технології добору 

персоналу на підприємстві, яка має визначені 

особливості й переваги та являє собою 

послідовність наступних етапів: 

складання вимог до вакансії; 

розміщення тексту вакансії в Інтернет (на 

сайті підприємства), вибір резюме з бази 

даних агентства;  

регулярне оновлення вакансії на сайті; 

пошук підходящих кандидатів; 

розсилка пропозицій з інформацією про 

вакансії;  

первинна фільтрація резюме; 

доставка роботодавцю цікавих резюме 

електронною поштою; 

співбесіда з зацікавили кандидатами 

(призначає і проводить роботодавець). 

Існують широкі перспективи подальших 

наукових досліджень у даному напрямі, які 

полягають у впровадженні інноваційних 

технологій підбору, добору та найму 

персоналу підприємства.  
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УДК 332.83 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ  

Дем’яненко Аліна Анатоліївна, аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — уточнено класифікацію загроз 

безпеки людського розвитку за рахунок їх 

систематизації за компонентами людського 

розвитку (довголіття, освіта, економічний 

добробут, екологічний добробут, розвиток 

інформаційно-комуніка-ційних технологій). 

Ключові слова — безпека, загрози, 

класифікація, людський розвиток. 

Людський розвиток на сьогодні 

формується під впливом різних чинників, 

яким складно своєчасно запобігти. Такі 

процеси як глобалізація, розвиток високо та 

наукомістких технологій не лише дозволяють 

задовольняти зростаючі потреби людини, а й 

породжують певні загрози та ризики 

стійкому розширенню можливостей і свобод.  

Результати дослідження питань, пов’яза-

них із виявленням та аналізом негативних 

чинників людського існування та розвитку, 

висвітлені у працях таких учених: М. Ворот-

нюк, Л. Капіци, Е. Лібанової, О. Макарової, 

С. Пирожкова, М. Пеляха, А. Сена, О. Титар-

чук, О. Хмелевської, Д. Хастінгса, М. 

Хилько, фахівців комісії з питань людської 

безпеки ПРООН та ін.  

Загроза – одне з ключових понять у сфері 

забезпечення безпеки людського розвитку. 

Загрозами безпеки людського розвитку є 

сукупність факторів та умов, здатних чинити 

негативний, дестабілізуючий вплив на 

конкретний компонент (або компоненти) 

людського розвитку.  

Вітчизняний науковець Л. Капіца визначає 

такі основні загрози безпеці людського 

розвитку: нерівність і бідність; міждержавні 

та внутрішньодержавні конфлікти, велика 

кількість біженців, зруйновані величезні 

території лісу і забруднені 

сільськогосподарські угіддя, забруднені 

річки і атмосфера, великий перелік зниклих 

видів тварин і рослин, масові вбивства і 

приниження людської гідності, етнічна 

ненависть, расизм і тероризм [2]. 

М. О. Воротнюк та О. О. Сушко вважають, 

що загрози безпеці людського розвитку 

проявляються, насамперед, у вигляді: 

демографічних змін, змін у складі родини, 

внутрішньої узгодженості, взаємозв’язків, 

звичок, змін у соціальній поведінці 

індивідуумів [1]. 

В. Р. Сіденко [3], пропонує дещо інший 

перелік проблем, як то: посилення 

демографічної кризи; проблеми 

продовольчого забезпечення; погіршення 

стану здоров’я людини; загострення 

соціальної нерівності у світі; поширення 

транскордонної злочинності тощо. 

Науковцем О. М. Хмелевською обґрунтовано 

класифікацію освітніх ризиків у контексті 

людського розвитку, що зумовило проведення 

подальших досліджень та розгляд векторів 

розширення концепції. Так, О. М. Хмелевською 

визначено такі дестабілізуючі чинники: доступу 

до освіти; участь в освітньому процесі; 

недостатньо висока якість навчання; 

неефективне використання освітнього 

потенціалу [4, с. 155-157]. 

Всебічний аналіз дестабілізуючих 

чинників дає можливість класифікувати 

важливі для безпеки людського розвитку 

загрози. Так, у результаті узагальнення 

наукових джерел, виявлено що найбільш 

популярною ознакою класифікації загроз є 

розподілення їх за джерелом виникнення (або 

природою). Так, усі загрози безпеки 

людського розвитку можна розділити на три 

групи – антропогенні; техногенні та стихійні. 

За часом дії, загрози безпеки людського 

розвитку поділяють на постійні та тимчасові. 

За територіальною ознакою, загрози 

поділяються на глобальні та локальні. 

Глобальні загрози стосуються життя і 

розвитку всього людства і вимагають 

вирішення на рівні колективних зусиль 

населення усього світу. Локальними є 

загрози, які зачіпають лише певну групу 

людей, країн, регіонів або певну місцевість.  
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Відповідно до розглянутих ознак 

класифікації загроз безпеки людського 

розвитку ми дійшли висновку про відсутність 

чіткого їх поділу, адже, як приклад, за 

територіальною ознакою, та чи інша 

глобальна загроза у різних регіонах чи 

країнах може проявитись по-різному і бути 

локальною. У той же час локальні загрози 

можуть визначатися глобальними та бути 

формою їх прояву. Так, неврахування зв'язку 

між глобальними та локальними загрозами та 

їх протиставлення може призвести до 

прийняття нераціональних практичних 

рішень та вживання недостатньо ефективних 

заходів, що може призвести до загострення 

ситуації. Таким же чином, за часом дії, 

поділяючи загрози на постійні та тимчасові, 

такий поділ також вважаємо умовним.  

Пошук ефективного підходу до 

класифікації загроз безпеки людського 

розвитку, що дозволить у подальшому 

формалізувати їх, включити в інтегральну 

оцінку безпеки людського розвитку та 

підвищити надійність результатів 

оцінювання спонукає автора звернути увагу 

на доцільність уточнення класифікації загроз 

за компонентами людського розвитку. Таким 

чином, за цією ознакою пропонуємо виділяти 

загрози довголіттю, освіти, економічного 

добробуту, екологічного добробуту та 

загрози розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Так, до загроз безпеки людського розвитку 

за компонентом довголіття слід віднести: 

дитячу та материнську смертність; підліткову 

народжуваність; скоєння самогубства, у тому 

числі серед підлітків; захворюваність та 

епідемії соціально-небезпечних хвороб; 

посилення криміногенної ситуації у 

суспільстві. Серед загроз за компонентом 

«освіта» слід виділити такі: незворотну 

освітню міграцію; відтік учених зі сфери 

науки; безробіття серед випускників ЗВО; 

нестачу фінансових ресурсів 

домогосподарств для здобуття якісної освіти. 

Загрозами за компонентом економічного 

добробуту є: безробіття; соціально-

економічна нерівність; бідність; вимушена 

неповна зайнятість; затримки із виплати 

заробітної плати працівникам; переведення 

на неповний робочий день серед працюючих; 

інфляцію; корупцію. Серед загроз 

екологічного добробуту варто виділити 

забруднення повітря, водних ресурсів, 

знищення лісових ресурсів, спалювання 

відходів тощо. Загрозами розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій є 

порушення конфіденційності інформації; 

злочини, пов’язані з покупками та продажем 

через мережу Інтернет; незаконне 

заволодіння персональними даними; 

телефонні та інші шахрайства; цифрова 

нерівність та доступність Інтернету. 

Підсумовуючи вищевикладене, науковим 

результатом даного дослідження є уточнення 

класифікації загроз безпеки людського 

розвитку за рахунок їх систематизації за 

компонентами людського розвитку 

(довголіття, освіта, економічний добробут, 

екологічний добробут, розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій) 

що дозволяє розширити сферу застосування 

класифікації.  
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Єрмоленко Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

Єрмоленко Оксана Олександрівна, к.е.н., викладач, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — обґрунтовано необхідність 

упровадження дисципліни «Управління 

конфліктами» у систему підготовки еко-

номістів і менеджерів. Визначено основні 

загальні компетентності фахівців, котрі 

наразі затребувані і їх розвиток дасть 

беззаперечну перевагу на сучасному ринку 

праці. 

Ключові слова — управління конфліктами, 

професійні компетентності, загальні компе-

тентності, професійна майстерність фахівців.  

У сучасних умовах розвитку ринку праці, 

зважаючи на значно більшу доступність 

освіти, розвиток інформаційних технологій, 

автоматизацію виробництва тощо, поруч з 

професійними компетентностями все 

більшого значення набувають загальні 

компетентності, які дозволяють працівнику 

ефективно взаємодіяти з іншими, 

розвиватися і бути здатними приймати 

рішення і керувати. 

Зазначені напрямки діяльності 

передбачають варіант конфліктної ситуації 

(як внутрішньо особистісної так і 

міжособистісної), яка при визначених умовах 

може перерости у конфлікт. Тому 

впровадження дисципліни «Управління 

конфліктами» в систему підготовки 

економістів і менеджерів є цілком доречним, 

оскільки компетентності, що формуються, є 

не тільки пізнавально-теоретичними, а є суто 

практичними і мають на меті допомогти 

людям зрозуміти, що робити у конфліктній 

ситуації. Конфліктні ситуації оточують нас 

повсюди, де мають місце протилежні мотиви 

і інтереси, тому зовсім уникнути конфліктів 

та їхніх наслідків неможливо. Таким чином, 

необхідно вивчати конфлікти, аналізувати їх 

види, досліджувати структуру, ознайомитись 

з їхніми причинами, динамікою, досвідом 

вирішення, прогнозування та запобігання. 

Знання, які може здобути майбутній фахівець, 

вивчаючи дисципліну «Управління 

конфліктами», підвищать її професійну і 

інтелектуальну компетентність, а вміле їх 

використання на практиці реально засвідчить 

професійну майстерність і забезпечить 

конкурентні переваги у кар’єрному зростанні [8]. 

Важливість знань з управління 

конфліктами для фахівців в галузі економіки 

і управління досліджували багато вчених. 

Серед них О. Бала [1; 4], О. Грішнова [2], 

М. Дороніна [3], Г. Єрьоменко [6], Г. Зуб [4], 

О. Іляш [5], О. Коваленко [6], А. Колот [7], В. 

Лугова [8], Г. Назарова [8], О. Ястремська [9] 

та інші. 

У системі підготовки фахівців в галузі 

економіки і управління дисципліна 

«Управління конфліктами» вивчає причини і 

наслідки конфлікту; розкриває зміст функцій 

конфлікту, розглядає аспекти визначення 

придатності людини до керівної діяльності. 

Значна увага при вивченні цієї дисципліни 

приділяється стосункам людей при виконанні 

спільних завдань, дослідженню і 

формуванню унікальної для кожного 

методики прогнозування, діагностування та 

попередження конфліктів, забезпечуються 

умови для генерації і пошуку нових ідей з 

управління конфліктами, що в подальшому 

дозволить майбутньому фахівцеві сприяти 

створенню системи управління конфліктами 

в організації [5]. 

 

Підґрунтя концепції управління 

персоналом кожної організації складає 

особистість працівника, роль якого зростає.  

Дослідження як вітчизняного, так і 

зарубіжного досвіду у підборі персоналу, дає 

можливість виявити, працівники з якими 

особистісними якостями сьогодні особливо 
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затребувані на ринку праці, що дозволить 

розробляти більш ефективні методи та 

технології управління персоналом 

організацій, а отже може дати значно більшу 

економічну ефективність діяльності 

організації в цілому [7]. 

Загалом, крім професійних 

компетентностей фахівців у галузі економіки 

і управління роботодавці зазначають загальні 

компетентності, які іноді є більш важливими 

за професійні. Серед них варто назвати 

наступні [1; 4; 6]: 

1) наявність вищої освіти – роботодавці 

справедливо вважають, що люди з вищою 

освітою більш здатні до розвитку, мають 

ширший світогляд тощо; 

2) досвідчений користувач ПК (програми 

MS Office);      

3) стратегічне мислення, здатність до 

прогнозування;  

4) уміння отримувати й обробляти 

потрібну інформацію, оцінювати, 

порівнювати і засвоювати її; 

5) лідерські й організаторські навички; 

упорядкованість (здатність до планування 

організаторської діяльності, прагнення до 

порядку, технологічності і нормативності); 

6) когнітивна гнучкість; 

7) критичність (уміння знайти і виразити 

значимі для діяльності відхилення від 

установлених норм); 

8) здатність до абстрагування (можливість 

планувати діяльність і працю на дорученій 

ділянці, прогнозувати і передбачати її 

результати); 

9) високий рівень понятійного мислення;  

10) уміння приймати рішення в 

невизначених ситуаціях;  

11) здатність керувати собою (здатність до 

саморегуляції і рефлексії);  

12) розвинуті організаторські здібності;  

13) розвинуті комунікативні здібності 

(уміння входити в контакт, налагоджувати 

взаємини, розвиненість каналів вербального і 

невербального спілкування);  

14) здатність керувати;  

15) уміння виявляти ділові якості 

підприємця (постановка і з'ясування 

перспективних цілей, оцінка ситуації, 

ухвалення рішення, уміння використовувати 

сприятливі можливості, вчасно змінювати 

організаційну структуру підприємства); 

16) добре розвинуті аналітичні здібності; 

17) емоційний інтелект; 

18) відповідальність; 

19) готовність до змін та інновацій; 

20) порядність. 

Навчальна дисципліна «Управління 

конфліктами» відповідно до своєї мети прямо 

бере участь у формуванні восьми наступних 

компетентностей: лідерські й організаторські 

навички; упорядкованість (здатність до 

планування організаторської діяльності, 

прагнення до порядку, технологічності і 

нормативності), критичність (уміння знайти і 

виразити значимі для діяльності відхилення 

від установлених норм), здатність керувати 

собою (здатність до саморегуляції і 

рефлексії), розвинуті організаторські 

здібності, розвинуті комунікативні здібності 

(уміння входити в контакт, налагоджувати 

взаємини, розвиненість каналів вербального і 

невербального спілкування), здатність 

керувати, емоційний інтелект, порядність і 

опосередковано у формуванні 10 наступних 

компетентностей стратегічне мислення, 

здатність до прогнозування, уміння 

отримувати й обробляти потрібну 

інформацію, оцінювати, порівнювати і 

засвоювати її, когнітивна гнучкість, здатність 

до абстрагування (можливість планувати 

діяльність і працю на дорученій ділянці, 

прогнозувати і передбачати її результати), 

високий рівень понятійного мислення, 

уміння приймати рішення в невизначених 

ситуаціях, уміння виявляти ділові якості 

підприємця (постановка і з'ясування 

перспективних цілей, оцінка ситуації, 

ухвалення рішення, уміння використовувати 

сприятливі можливості, вчасно змінювати 

організаційну структуру підприємства), 

добре розвинуті аналітичні здібності, 

відповідальність, готовність до змін та 

інновацій. Тобто з наведених двадцяти 

загальних компетентностей формування 18 

прямо чи опосередковано пов’язано з 

вивченням навчальної дисципліни 

«Управління конфліктами». 

Таким чином, знання, які може здобути 

майбутній фахівець в галузі економіки і 
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управління, вивчаючи дисципліну 

«Управління конфліктами», підвищать його 

професійну та інтелектуальну 

компетентність, а вміле їх використання на 

практиці реально засвідчить професійну 

майстерність фахівця й особистості, 

відповідність вимогам роботодавців і 

дозволить в подальшому побудувати успішну 

кар’єру. 
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МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ: ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРОБЛЕМИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Іванісов Олег Вікторович, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна,  

 

Анотація — виявлено сучасні особливості 

міграційних процесів в Україні та світі. 

Визначено, що міграція має важливе 

значення для оптимізації економічної та 

політичної ситуації в країні. Проведений 

аналіз сучасних міграційних процесів в 

Україні дозволяє зробити висновок, що 

вони носять суперечливий характер і 

впливають на економічну, політичну, 

соціальну, демографічну та інші сфери 

життєдіяльності суспільства. 

Ключові слова — міграція населення, 

міграційні процеси, мігранти, економічно-

активне населення, відтворення населення, 

зайнятість населення. 

Міграція населення стала в останні роки 

одним з найважливіших чинників розвитку 

світової економіки, і являє собою 

переміщення населення за кордон з метою 

пошуку роботи. Міграція бере участь у 

формуванні структури населення, трудового 

потенціалу території, зміні складу населення, 

сприяє соціально-економічному розвитку 

країни. Всебічні дослідження міграційних 

потоків виділяють особливу роль в структурі 

мігрантів економічно активного населення у 

віці від 18 до 40 років. 

Міграція робочої сили – це переміщення 

працездатного населення з однієї країни в 

іншу з метою пошуку роботи, нових сфер 

застосування своїх здібностей і кращих умов 

життя [2]. 

Міграція робочої сили зумовлюється 

незбалансованим економічним, соціальним і 

демографічним розвитком країни. Вона 

здійснюється під впливом економічних і 

неекономічних причин. До них відносяться: 

на-ціональні відмінності в заробітній платі,     

наявність безробіття, національні відмінності 

в умовах праці. Вказані причини зумовлюють 

переважно міграцію із слаборозвинутих країн 

у розвинуті. 

Практика показує, що міграційні процеси 

відбуваються і між країнами, які знаходяться 

на однаковому рівні економічного розвитку. 

Така міграція зумовлюється переважно не- 

економічними причинами, до яких можна 

віднести: порушення прав людини, політичні 

переслідування, релігійні, екологічні та 

причини особистого характеру. 

У сучасних умовах, значна частина 

населення намагається мігрувати із Південно-

Східної Азії в країни Західної Європи та 

США. Причинами цієї міграції є низький 

рівень життя, військові події, політичні пе-  

реслідування. Значна частина цих мігрантів 

намагається пробратися через територію 

України нелегально. 

Багато економістів розглядають нашу 

країну, як новий центр міграції економічно 

активного населення. В Україні міграційні 

процеси найбільш інтенсивно стали 

розвиватися на початку ХХI ст. 

За оцінками експертів, за останні 50 років 

чисельність мігрантів, що живуть за межами 

своїх країн, збільшилась з 75 млн. до 145 млн. 

осіб. Сьогодні, кожен 44-й житель планети 

живе за межами своєї колишньої 

батьківщини. Основний вектор міграції 

спрямований на переселення з 

слаборозвинених   країн в країни з більш 

високим рівнем життя. В даний час найбільше 

іммігрантів (у відсотковому відношенні до 

жителів країни) зафіксовано в Люксембурзі 

(56,2%), Австралії (24%), Франції (20,1%), 

Швейцарії (19,4%), Канаді (18,5%) і США 

(9,3%). Міграційні процеси неоднорідні, в 

кожній країні, вони мають свою специфіку 

[3]. 

В динаміці сучасної міграції виділяють 

наступні тенденції: глобалізація міграційних 

процесів; якісні зміни міграційних потоків; 

переважання трудової міграції; збільшення 

нелегальної міграції; розширення географії 

вимушеної міграції. Глобалізація міграційних 

процесів характеризується залученням в неї 
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практично всіх держав світу. Так, в 2018 році 

чисельність міжнародних мігрантів 

перевищила 1,1 млрд. осіб. За оцінкою 

фахівців, 214 млн. осіб виїхали в інші країни 

на постійне місце проживання, 250 млн. осіб 

– трудові мігранти з членами своїх родин, від 

25 до 50 млн. осіб – нелегальні мігранти,      25 

млн. осіб – сезонні мігранти, більш           50 

млн. осіб – вимушені мігранти. Зміни в 

процесах глобальної міграції пов'язані зі 

збільшенням серед мігрантів осіб з високим 

рівнем розвитку трудового потенціалу [2]. 

З економічної точки зору, трудова міграція 

для країн-донорів має позитивне значення: 

валютні перекази, що відправляються на 

батьківщину. З демографічної позиції трудова 

міграція для цих держав має негативні 

наслідки: зниження шлюбності і 

народжуваності, збільшення кількості 

розлучень. Незважаючи на те, що нелегальна 

міграція противоправна, її масштаби 

збільшуються і вигідні в першу чергу 

підприємцям, бо дозволяють їм 

використовувати дешеву і безправну робочу 

силу і отримувати з цього максимальний 

прибуток. Україна за кількістю нелегальних 

мігрантів займає 35 місце в світі. Економічно, 

нелегальна міграція для приймаючої сторони 

невигідна, тому що держава недоотримує до 

бюджету значні суми у зв'язку з ухиленням 

нелегальних мігрантів від податків [4]. 

Істотний вплив на демографічну ситуацію 

в країні надають вимушені мігранти, 

особливо біженці, тенденція до збільшення 

яких за останнє 10-річчя зберігається в силу 

розширення в світі збройних зіткнень і 

загострення міжетнічних і релігійних 

конфліктів. Політичні, етнічні та релігійні 

конфлікти в Південно-Східній Азії і на 

Україні, що призводять до загибелі тисяч 

людей, змушують мирне населення шукати 

притулок, як правило, в суміжних країнах. 

Так, у зв'язку з подіями в Сирії, починаючи з 

2011 р, країну покинули понад 2,5 млн. 

громадян. Тільки за три перших місяці 

військового конфлікту на сході Україні інші 

країни прийняли більше          200 тис. 

біженців.  

Великі потоки біженців надають істотне 

економічне навантаження на приймаючу 

сторону. Витрати на утримання і оформлення 

статусу біженців можуть обчислюватися 

мільйонами доларів [4]. В області 

регулювання міграції перед нашою державою 

стоїть чимало важливих проблем, які 

потрібно вирішувати. Сучасній Україні 

притаманний вкрай нерівномірний 

територіальний розподіл продуктивних сил. 

Дезінтеграційні процеси на ринку праці і 

існування локально замкнутих регіональних 

ринків праці, обумовлюють збереження 

осередків застійного безробіття, в ряді 

регіонів спостерігається нестача робочої сили 

за окремими галузями і професіями. Про 

ступінь гостроти проблеми підвищення 

внутрішньої територіальної мобільності 

населення в Україні можна, зокрема, судити 

по значній міжрегіональній варіації 

заробітної плати та показників напруженості 

на регіональних ринках праці. Регіони, в яких 

ситуація на ринку праці сприятлива, нерідко 

межують із кризовими регіонами. 

У XXI ст. чисельність населення нашої 

країни продовжить стійко скорочуватися (за 

прогнозами ООН, у 2000-2050 роках 

природний спад становитиме в середньому 

близько 450 тисяч осіб на рік), в той же час, 

Україна зіткнеться з наростаючим старінням 

населення. Наслідком зазначених 

демографічних тенденцій стане скорочення 

чисельності працездатного населення – 

основного джерела формування трудових 

ресурсів. За прогнозами Укрстату, з 2015 по 

2025 рік чисельність працездатного 

населення в Україні буде щорічно 

зменшуватися приблизно на 0,8 млн. осіб, а 

всього за період 2015-2020 рр. вона 

скоротиться більш ніж на 4 млн. осіб [1]. 

Теоретично, механізмом такого 

перерозподілу населення повинна виступати 

внутрішня міграція населення, яка покликана 

згладжувати існуючі міжрегіональні 

відмінності і більш ефективно задіяти 

дефіцитні трудові ресурси України. Однак 

відсутність сформованих вітчизняних ринків 

праці і житла, адміністративні бар'єри, 

недостатня ступінь розвитку фінансового 

ринку призводять до неефективності 

ринкових механізмів регулювання 

внутрішніх міграційних потоків в Україні.  
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Як наслідок, внутрішня міграція сама по 

собі не може стати реальним інструментом 

вирівнювання міжрегіональної диференціації 

рівнів соціально-економічного розвитку. 

Останнє обумовлює необхідність проведення 

спеціальної державної політики, спрямованої 

на підвищення внутрішньої міграційної 

рухливості населення і, відповідно, розробки 

комплексу заходів щодо вдосконалення 

державної політики у сфері внутрішньої 

міграції населення. 

Внутрішня міграційна політика являє 

собою систему загальноприйнятих на рівні 

ідей і концептуально об'єднаних заходів щодо 

стимулювання або обмеження переміщень 

населення всередині країни в обсягах і 

напрямах, які враховують конкретно-

історичні умови країни і відповідають 

поточним і перспективним цілям розвитку 

країни і її окремих регіонів [1]. 

У складі найбільш значимих обставин, що 

обумовлюють таку ситуацію, виділяється 

слабке наукове уявлення про сутність 

міграції, її природу і регіональної специфіки. 

Тенденції міграційних процесів сучасності, 

вказують на необхідність перенесення 

акценту в державному регулюванні міграції з 

кількісних параметрів на якісні. До якісних 

параметрів, що характеризують стан 

мігрантів, відносяться їх цінності, установки і 

очікування, мотивація і цілі переселення, 

професіоналізм, приналежність до 

етнокультурного середовища і соціального 

прошарку, рівень доходів та ін. 

Цілі державної міграційної політики 

України повинні бути направлені на: 

стабілізацію і збільшення чисельності 

населення; забезпечення потреби економіки в 

робочій силі; сприяння модернізації, 

інноваційного розвитку і підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки; забезпечення національної 

безпеки. 

Завданнями державної міграційної 

політики України, на думку автора, повинні 

стати: розширення можливостей для 

переселення в Україну на постійне 

проживання співвітчизників, які проживають 

за кордоном, емігрантів; розробка механізмів 

залучення, відбору і використання іноземної 

робочої сили; сприяння розвитку внутрішньої 

міграції; виконання гуманітарних зобов'язань 

щодо вимушених мігрантів; сприяння їх 

адаптації; протидія незаконній міграції. 

Основними напрямками державної 

міграційної політики України повинні стати: 

вдосконалення інституту надання мігрантам 

громадянства України; сприяння 

добровільному переселенню в Україну 

співвітчизників; сприяння міграції на 

постійне місце проживання кваліфікованих 

кадрів; створення умов для міграції 

підприємців і інвесторів; спрощення правил 

переселення іноземних громадян з метою 

возз'єднання сімей; стимулювання міграції 

молоді; реформування інститутів дозволу на 

тимчасове проживання і посвідки на 

проживання; вдосконалення механізму 

квотування; введення диференційованих 

програм трудової міграції; розвиток 

інфраструктури в сфері трудової міграції; 

вдосконалення механізмів стимулювання 

окремих категорій громадян; спрощення 

правил в'їзду на територію України. 
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ТИПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

Касьмін Денис Сергійович к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — проаналізовано існуючи 

підходи до класифікації наслідків міграції 

робочої сили для країн-реципієнтів та 

країн-донорів. Уточнено типи наслідків 

трудової міграції, під яким слід розуміти 

наслідки для країни-донора або країни-

реципієнта робочої сили. 

Ключові слова — міграційні процеси, 

мігранти, типологія, наслідки, 

домогосподарства, міграційна політика. 

Сучасні міграційні процеси з огляду на 

динамічність їх протікання володіють 

сильним результуючим характером. Вони 

впливають практично на всі сфери життя 

сучасного суспільства, вносять зміни в 

існуючу соціальну реальність. Цей вплив 

проявляється як в приймаючих країнах 

(країни-реципієнти), так і в тих що віддають 

(країни-донори). 

У зарубіжній і вітчизняній економічній 

літературі аспектам дослідження проблем 

міжнародної трудової міграції приділяється 

велика увага. Питання трудової міграції 

аналізуються у працях таких вітчизняних 

науковців, як І. Прибиткова, О. Хомра, О. 

Позняк, Е. Лібанова, М. Шульга. 

Серед закордонних науковців в галузі 

міжнародної трудової міграції отримали 

розробки таких вчених, як С. Адлера, А. 

Барахаса, В. Бенінга, І. Валлерштайна, Д. 

Маккензі, Дж. Хант. 

В даний час наукове співтовариство не 

змогло сформувати єдине бачення і оцінку 

впливу міграції на життєдіяльність 

суспільства. Різні наукові школи 

підтверджують превалювання безумовно 

позитивних або негативних наслідків 

використання іноземних мігрантів в 

національній системі господарювання. Не 

додають ясності і результати зарубіжних 

досліджень, наприклад, впливу трудової 

міграції на рівень оплати праці в секторах 

економіки, які активно використовують 

іноземну робочу силу, або вкладу грошових 

переказів в економічний розвиток країн які 

отримують перекази. 

З позиції державного управління позитивні 

наслідки виникають при досягненні за 

допомогою міграції тих цілей, які державою 

плануються. Наприклад, при селективної 

імміграційної політики, що ставить 

пріоритетом приплив висококваліфікованих 

мігрантів, збільшення їх частки в наукових і 

дослідницьких центрах буде прямим 

позитивним наслідком, а зростання випуску 

наукоємної продукції - непрямим 

позитивним. 

Як показує практика, країни-донори і 

держави-реципієнти, які намагаються 

стимулювати трудові міграційні потоки, 

переслідують різні цілі, часом діаметрально 

протилежні. Особливо це гостро 

проявляється в сегменті 

висококваліфікованих мігрантів. Для країн-

реципієнтів цей потік розвиває національний 

людський капітал, для країн-донорів він 

руйнує сфери високотехнологічного 

виробництва, науки і освіти, медицини тощо. 

Аналіз вітчизняних [1, 2] та закордонних 

наукових досліджень [3-5] дозволив 

систематизувати сучасні підходи, які 

полягають в тому, що науковці пропонують 

не просто ідентифікувати наслідки/ефекти 

міграції трудових ресурсів, а й їх типологію. 

Тому слід зосередитися на основних, 

найбільш суттєвих. 

По-перше, необхідно виділити тип 

наслідків трудової міграції, під яким слід 

розуміти наслідки для країни-донора або 

країни-реципієнта робочої сили. Тип 

наслідків є категорію, яка об'єднує близькі за 

походженням наслідки на основі одної 

великої ознаки – ставлення до країни 
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результату або знаходження робочої сили [1, 

c. 36]. 

По-друге, слід виділяти клас наслідків. Під 

класом наслідків приймається одна з 

категорій міграції, виділених на основі однієї 

ознаки в межах великої ознаки, що 

характеризує тип наслідків. В даному 

випадку цією ознакою буде рівень, де 

проявляються ефекти, відповідно до яких 

виділяються наслідки на макрорівні та 

мікрорівні. Так, наслідки на мікрорівні в 

країнах-донорах будуть проявлятися 

всередині домогосподарств, індивід (або 

індивіди) якого здійснили трудову міграцію. 

На відміну від країн-донорів в країнах-

реципієнтах на мікрорівні будуть 

розглядатися наслідки для мігранта, 

підприємство-резидента, що наймає 

мігранта, а також індивіда-резидента або 

домогосподарства-резидента [2, c. 15]. 

По-третє, в якості наступної категорії 

пропонується виділяти порядок наслідків. 

Порядок – категорія, що виділяється в рамках 

класу на основі тієї чи іншої ознаки і 

відображає наслідки для певної сфери 

розвитку держави. В рамках існуючих 

підходів слід виділяти наслідки трудової 

міграції для соціальної, економічної, 

політичної, демографічної та культурної 

сфер Також на мікрорівні слід виділяти 

наслідки для соціально-економічного 

становища і психолого-фізіологічного стану 

мігрантів і членів домогосподарств [3, 5]. 

По-четверте, слід виділяти таку категорію 

як рід наслідків – категорія наслідків, що 

об'єднує близькі по причині види наслідків. 

Це рівень внутрішньоекономічних наслідків 

трудової міграції представляє особливий 

інтерес. Пропонується наступна типологія 

економічних наслідків як для країн-донорів, 

так і країн-реципієнтів: наслідки для ринку 

праці, наслідки для розвитку людського 

капіталу, наслідки для сфери виробництва 

товарів і послуг, наслідки для фінансової 

сфери і державного бюджету, наслідки для 

зовнішньоекономічної діяльності [4]. 

По-п'яте, виділяється категорія вид 

наслідків. Вона являє собою елементарну 

одиницю наслідків, яка визначає 

безпосередньо характер явища, яке змінює 

певний аспект соціальної реальності. Існує 

тільки два види: позитивні і негативні 

наслідки. Кожна зміна соціальної реальності, 

що протікає під впливом трудової міграції, 

повинна бути ідентифікована відповідно до 

характеру впливу. Згодом потрібно 

вимірювання масштабів і швидкості 

поширення цього явища (наслідки), а також 

інтенсивності за допомогою відповідних 

індикаторів і показників. 

Також слід зазначити, що види наслідків 

можуть бути згруповані за ознакою 

тривалості протікання явища на 

короткострокові, довгострокові, 

середньострокові. Можливе групування за 

ступенем прояву: відкриті і приховані 

наслідки. Крім цього, наслідки можуть бути 

розділені з позиції державного управління на 

керовані і некеровані. 
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УДК 005.338 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ  

КОМАНД НА ПІДПРИЄМСТВІ  

Лебединська Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — уточнено сутність поняття 

категорії «креативний менеджмент». 

Проаналізовано переваги та недоліки 

створення креативних команд, 

запропоновано рекомендації щодо 

впровадження креативної команди на 

підприємстві. 

Ключові слова — інновація, креативність, 

креативний менеджмент, креативна 

команда. 

Низькі рівень та якість інноваційності 

вітчизняних підприємств, зумовлює 

нівелювання ключових резервів їх 

конкурентоспроможності на внутрішніх і 

світових ринках. Інноваційний розвиток є 

вирішальною передумовою забезпечення 

економічного зростання підприємств, що дає 

змогу подолати разючий розрив із світовими 

лідерами. Таким чином, пошук нових 

драйверів прискорення економічної динаміки 

інноваційних підприємств, адекватних 

викликам сьогодення, постало перманентним 

завданням, що зумовлює, передусім, 

формування і розвиток креативного 

менеджменту, що ґрунтується на 

використанні сучасних управлінських 

технологіях, моделях й механізмах. Керівник 

повинен створювати умови для розвитку 

креативності на підприємстві шляхом 

формування креативних команд і залучення їх 

до процесу прийняття рішень. 

Саме тому актуальності набувають питан-

ня креативного менеджменту. 

Креативність дає змогу забезпечити 

прибуткове зростання більшості підприємств, 

тому її можна розцінювати як потужний 

бізнес-інструмент успішної діяльності як 

працівників підприємства, так і господарської 

діяльності підприємства загалом. 

Для успішного керування компанією 

управлінцям необхідно знати методи 

психологічної активізації мислення людини, 

методи систематизованого пошуку ідей і 

методи цілеспрямованого вирішення творчих 

завдань. Наявність творчих здібностей у 

людини і вміння їх розвивати і застосовувати 

високо цінується серед керівників усіх 

компаній світу, від великих корпорацій до 

фірм з малою кількістю персоналу. У зв'язку з 

цим керівники зацікавлені в удосконаленні 

навичок персоналу.  

Теоретичні засади креативного 

менеджменту знайшли відображення у 

працях таких вчених, як: Василенко В. О. [1], 

Сотнікова Ю.В. [2], Свидрук І. І. [3], 

Макаренко О. Г. [5]. 

У дослідженнях вчених виявлено, що на 

ринку праці формуються стійкі тенденції 

посилення уваги креативного менеджменту. 

Проте проблема залишається актуальною і 

потребує нових більш удосконалених 

підходів до формування ефективної 

механізму креативного менеджменту  на 

підприємстві.  

Метою дослідження є уточнення сутності 

категорії «креативний менеджмент» та 

розробка напрямів й заходів щодо 

ефективного використання на вітчизняних 

підприємствах. 

На думку Василенко В. О. [1, с. 149] 

креативний менеджмент – це сукупність 

цілеспрямованих дій і вчинків керівників 

підприємства, спрямованих на акумулювання 

креативних ідей щодо розв’язання 

виробничо-господарських проблем, 

подолання їх наслідків тощо, а також 

сприяння творчому розвитку трудового 

колективу й окремих працівників. 

Як на думку Свидрука І. І. [3, с. 208] 

креативний менеджмент – це механізм 

взаємодії керуючої та керованої систем для 

створення сприятливих умов і можливостей 

творчого розвитку й досягнення організацією 

ефективного результату. 
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На думку автора, креативний менедж-мент 

– це комплекс заходів, які використовуються 

керівниками для підвищення творчого 

потенціалу працівників та стимулювання 

генерації нових рішень. 

Безпосередньо поняття «креативний 

менеджмент» можна розглядати з різних 

підходів, зокрема системного, 

функціонального, ситуаційного, 

поведінкового та адміністративного. 

Більшість науковців [1;2;4], зазначають, що 

креативний менеджмент набуває найбільш  

прикладного значення за умови його 

розкриття з позиції системного і 

функціонального підходів. 

Розглядаючи менеджмент у креативній 

організації, всю відповідальність за розвиток 

та діяльність підприємства несуть саме 

менеджери. 

Креативні колективи можуть бути утворені 

офіційно, формально, бути частиною 

організаційної структури управління, а 

можуть формуватись самочинно та 

спонтанно. Як правило, формальні креативні 

колективи передбачають рівноправність їхніх 

учасників у генеруванні ідей, розробленні 

заходів, свободі поглядів та думок, при цьому 

статус керівника може змінюватись залежно 

від зміни характеру вирішуваних завдань. У 

межах неформальних колективів управління 

здійснює лідер або лідерська підгрупа, а 

взаємодія членів колективу забезпечується на 

засадах етичних та культурних норм. 

Креативні колективи можуть 

утворюватись для вирішення локальних 

завдань, пов’язаних з ліквідацією певних 

проблем чи покращанням окремих параметрів 

функціонування підприємств. А можуть 

також формуватись для здійснення 

ґрунтовних організаційних перетворень, що 

стосуватимуться практично усіх сфер 

функціонування підприємства. 

Дослідження принципів роботи та 

особливостей формування команд дозволяє  

дійти  висновку, що  креативна  команда – 

група професіоналів, які мають великий 

інтелектуальний та креативний потенціал і 

діяльність яких спрямована на вирішення 

конкретних виробничих завдань і створення 

креативного продукту. 

В табл. 1 відображені основні переваги та 

недоліки методів формування команд.  

 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки формування команд 
Методи 

формуванн

я команд 

Переваги Недоліки 

Кращі з 

кращих 

Обізнані 

працівники, які 

мають досвід 

роботи з 

подібними 

проблемами. 

У менеджерів є 

досвід роботи з 

перевіреними 

працівниками, 

які знають 

проблеми 

діяльності 

організації 

Втрата ключового 

лінійного менеджера 

(ТОПа), тобто 

кращого з кращих, 

може зашкодити 

основному бізнесу. 

Загроза того, що 

працівники (кращі з 

кращих) не зможуть 

абстрагуватися від 

основного ринку для 

створення чогось 

нового. 

 

Команди з 

«неогране

них 

алмазів» 

 

 

Працівники, які 

мислять по-

новому 

Недостатньо 

дисципліни для 

вироблення нових 

ідей. 

Недостатньо 

авторитету, щоб 

вплинули на розподіл 

внутрішніх ресурсів 

 

Члени 

команди із 

«школи 

досвіду» 

 

 

Керівники, які 

пройшли «школи 

досвіду», можуть 

виявити й 

розвивати нові 

нарям-ки бізнесу. 

Навички й 

інтуїція, завдяки 

яким можна 

досягти успіху 

під час 

виконання зав-

дань. 

Навички, що були 

здобуті менеджерами 

попередньо, можуть 

бути не застосовані в 

новій діяльності, 

залежно від 

«предметів», які вони 

вивчали чи не вивчали 

в різних «школах 

досвіду» 

 

Зазначимо, що всі ці сучасні методи 

формування команд мають за мету створення 

нових ідей, які народжуються в процесі 

зіткнення різних думок, світовідчуття, 

способу обробки і осмислення доступної 

інформації.  

Це, в свою чергу, вимагає спільної роботи 

людей, які сприймають навколишню 

дійсність по-різному. Як наслідок, замість 

дискусії між членами робочого колективу 

часто можуть виникати непродуктивні 
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конфлікти, може гальмувати творчий процес 

управління та співпраці. 

Креативні команди на підприємствах 

можуть існувати у вигляді: 

1) тимчасово діючих комітетів з метою 

розв’язання завдань нетривалого характеру; 

2) постійно діючих комітетів із 

покладанням функцій інноваційного та 

антикризового характеру; 

3) повноцінних відокремлених підрозділів 

підприємства, які виконують функції з 

розроблення та реалізації інноваційних 

проектів та організаційних змін; 

4) зовнішніх агентських груп. 

Команди створюють більше інновацій, 

якщо керівники підтримують членів команди, 

коли щось не вдається, а також визнають і 

винагороджують за нові ідеї і їх 

впровадження. Все це одночасно означає, що 

лідер повинен заохочувати прийняття ризиків 

і спокійно ставитися до невдач як до 

неминучих. 

Три важливі аспекти в креативній команді. 

1. Те, що підвищує креативність, може 

вбити інноваційність і навпаки. 

Креативність і впровадження інновації, як 

друга стадія останньої, вимагають різних 

особистих навичок, командної структури і 

процесів. 

2. Відмінності як перевага, може дорого 

коштувати. 

Можливо чим більше відмінностей у 

членів команди, тим вище їх креативність і 

здатність генерувати інновації. 

3. Потрібний рівень конфлікту в потрібний 

час. 

Конфлікт вважається ключовим фактором 

в креативності, але і в цьому випадку 

дослідники отримують змішані результати. 

Чисельність команди залежить від 

специфіки виконуваних нею робіт, тому 

кількість членів визначається індивідуально. 

Найбільш точним представляється «золоте 

правило» чисельності команди «сім плюс 

мінус два». 

Як зазначають авторитетні учені, така 

кількість учасників є оптимальною для 

продуктивної праці.  

Останнім часом у всьому світі стали 

популярні програми для підвищення 

ефективності творчої діяльності. Існують 

різні види даних програм: групові тренінги, 

бізнес-ігри, тестування тощо. Результати 

таких програм  

Таким чином, використання креативного 

менеджменту дає компаніям унікальні 

конкурентні переваги завдяки вдосконаленню 

маркетингової діяльності, реклами, зв'язки з 

громадськістю, новим можливостям 

проникнення на ринки. 

Сучасні підприємства пройшли етап 

усвідомлення глобальної економіки на їх 

діяльність. Отже, людина стає центром знань, 

учень та навичок, які максимально 

розкриваються серед нових креативних 

працівників, яких потребує економіка, адже 

застарілі методи перестають працювати. 

 

Список використаної літератури 
1. Василенко  В.О. Інноваційний  менеджмент / В.О. 

Василенко, В.Г. Шматько. – К: Фенікс. – 2005. – 440 с.  
2. Sotnikova, Yu. V., “Development of 

organizational and economic mechanism for regulating the 

release of employees”. Municipal economy of cities: 

scientific and technical collection [Rozrobka 

orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu 

rehulyuvannya vyvilʹnennya naymanykh pratsivnykiv, 

Komunalʹne hospodarstvo mist: naukovo-tekhnichnyy 

zbirnyk], Kharkiv, KHNMAH 2013, No. 108, P. 486–492. 
3. Свидрук  І.І.  Креативний  менеджмент: /        І.І.  

Свидрук.  –  К. центр  учбової  літератури. –  2012. – 224 с. 

4. Ситник Н.І. Організаційне навчання як 

складова менеджменту знань / Н. І. Ситник // 

Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2017. – №3. – С. 

346-354. 

5. Макаренко О. Г. Креативный  менеджмент  /  О. 

Г. Макаренко, В. Н. Лазарев. — Ульяновск : УлГТУ, 

2011. — 154 с 

 

Автор 

Лебединська Олена Сергіївна – к.е.н., 

доцент кафедри економіки та соціальних нук 

Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця, м. Харків 

(lebedinskayls@ukr.net) 

Тези доповіді надійшли 14 січня 2020 року.  

Опубліковано в авторській редакції 

 

 

  

mailto:lebedinskayls@ukr.net


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 175 

УДК 159. 923.2 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ПРАЦІВНИКА 

ЯК УМОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  

Лугова Вікторія Миколаївна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація – уточнено сутність та визна-

чення поняття «професійна Я-концепція». 

Запропоновано стратегії професійного 

становлення працівника залежно від рівня 

розвитку Я-концепції: примітивного 

функціонування, кар’єрна стратегія, 

актуалізації себе в професії та творчого 

самовираження. 

Ключові слова – професійна Я-концепція, 

управління персоналом, розвиток персоналу, 

стратегії професійного становлення. 

В останні роки значно зросла 

зацікавленість вчених у дослідженні 

проблеми професійного розвитку персоналу. 

Значну роль у цьому процесі відіграє 

особистість працівника, його мотивація, 

соціальні та психологічні здібності та Я-

концепція. Найменш дослідженими є питання 

формування професійної Я-концепції 

працівників підприємств та її зв'язок з 

професійним розвитком.  

Професійна Я-концепція розглядається в 

основному у психологічних науках. Їй 

присвячено праці С. Джанерьян, Р. Каламаж, 

І. Торгаєвої, Л. Онуфрієвої та С. Ренке, 

А. Рікель та ін.  

Метою дослідження є уточнення сутності 

поняття "професійна Я-концепція" та 

дослідження взаємозв’язку між професійною 

Я-концепцією та професійним розвитком 

працівника.  

Професійна самосвідомість є 

опосередковуючою ланкою між особистістю 

та професійною діяльністю, тому процес 

формування позитивної Я-концепції дозволяє 

досягати ефективних результатів як в 

особистісному так і професійному зростанні 

[1]. 

О. Прокопенко зазначає, що "професійна 

Я-концепція відображає настановлення 

особистості на виконання певних 

професійних функцій, пов’язана з її бажанням 

належати до певної професійної спільноти та 

виявляється у прагненні самореалізуватися як 

фахівець певної галузі" [2]. А. Рікель 

наголошує, що "центральною ланкою в 

професійній Я-концепції є саме смислове 

ставлення до професії; знаходження 

глибинних смислів своєї діяльності відіграє 

провідну роль і у зв’язку окремих елементів, і 

в поєднанні особистісних і професійних 

компонентів професійної Я-концепції" [3].  

Як показує аналіз існуючих визначень, 

більшість з них акцентують увагу на 

призначенні професійної Я-концепції, що не 

дозволяє у повній мірі розкрити та зрозуміти 

її сутність. Тому пропонуємо визначити 

особливості професійної Я-концепції та на 

цій основі сформулювати поняття. 

Авторське розуміння поняття "професійна 

Я-концепція" представлено на рис.1 
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Рис. 1. Сутність професійної Я-

концепції 

Так само як і загальна, професійна Я-

концепція може бути позитивною, тобто 

Професійна Я-концепція 

динамічна система оцінних уявлень працівника 

щодо власних професійних якостей, мотивів і 

ціннісних орієнтацій, стилю і ефективності своєї 

роботи, кар'єри, способів взаємодії з партнерами, 

професійного досвіду 

саморегуляцію 

поведінки і відносин у 

професійній сфері 

професійний розвиток 

і самореалізацію в 

професії 
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передбачає позитивне ставлення до себе як 

професіонала, самоповагу і прийняття себе, 

відчуття власної цінності; негативною – тобто 

негативне ставлення до себе, неприйняття 

себе, відчуття своєї неповноцінності або 

амбівалентною – суперечливою. Від того яка 

буде сформована професійна Я-концепція 

значною мірою залежить вибір стратегії 

професійного розвитку працівника. Це може 

бути стратегія примітивного функціонування, 

кар’єрна стратегія, актуалізації себе в 

професії чи творчого самовираження [4].  

У табл.1 представлено взаємозв’язок між 

Я-концепцією та стратегіями професійного 

розвитку працівника  

Отже, професійна Я-концепція – це оцінно-

пізнавальна система, на основі якої 

складається ставлення індивіда до себе як 

професіонала та забезпечується планування 

власного саморозвитку та самореалізації в 

професії.  

Тому вивчення  методів і засобів 

формування позитивної Я-концепції, яка 

забезпечить реалізацію стратегії творчого 

самовираження працівника є напрямом 

подальших досліджень автора. 

 

 

Таблиця 1 

Я-концепція та вибір стратегії 

професійного розвитку працівника 
Я-концеп-

ція 

Сутність стратегії професійного 

розвитку працівника 

1 2 

Н
ег

ат
и

в
н

а 

Стратегія примітивного 

функціонування: працівник  проявляє 

активність по мірі необхідності; виконує 

трудові функції, не виходячи за їх рамки, 

не проявляє творчості, ініціативи; 

орієнтований на характеристики образу 

реального, не визначає перспективи 

розвитку та самовдосконалення 

А
м

б
ів

ал
ен

тн
а 

Кар'єрна стратегія:  орієнтація 

працівника на характеристики 

оптимального способу діяльності 

безвідносно наявного рівня здібностей і 

можливостей, проявляє високу 

активність при відсутності творчої 

спрямованості, індивідуального 

самовираження, адекватної самооцінки; 

відсутня потреба у зміні за наявності 

можливостей, якщо наявний рівень 

відповідає ситуації 

Продовження табл.1 
1 2 

А
м

б
ів

ал
ен

тн
а 

Стратегія актуалізації себе в 

професії: працівник орієнтується на 

характеристики оптимального способу 

з високою потребою їх подальшого 

перетворення в характеристики образу 

ідеального без урахування і адекватної 

оцінки реального образу, відбувається 

орієнтація на вимоги професії 

П
о

зи
ти

в
н

а 

Стратегія творчого самовираження: 

заснована на готовності та потребі 

працівників у самовдосконаленні; у 

подоланні чинників, що 

перешкоджають успішному 

професійному становленню; у 

встановленні відповідності між 

адекватно оцінюваними 

характеристиками реального образу, 

розвитку їх в напрямку образу 

оптимального і подальшого 

перетворення в характеристики, 

притаманні ідеальному образу 
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УДК 005.339.13.017 

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ «РИНКУ ЗНАНЬ»  

Малюкіна Анастасія Олександрівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — уточнено сутність та 

визначення поняття «ринок знань». 

Обґрунтовано чому саме ринковий механізм 

використовується для обміну знаннями. 

Ключові слова — знання, економіка знань, 

ринок знань, ознаки ринку. 

Ринок знань – є відносно новім поняттям в 

сучасній економічній теорії. Тому вивчення 

питань, пов’язаних із формуванням ринку 

знань є необхідною умовою для його 

становлення та успішного розвитку 

економіки знань в Україні.  

Теоретичні засади економіки знань 

знайшли відображення у працях таких 

вчених, як: А. Гриньов [1], О. Компанієць [1], 

К. Джанетто [2], М. Матвіїв [3]. 

У 60-х роках минулого століття поняття 

«економіка знань» (knowledge-based econo-

my) було новим перспективним напрямком 

розвитку економічних досліджень в 

західноєвропейських та американських 

університетах. 

Про важливість вивчення даного питання 

свідчить той факт, що за останнє десятиліття 

дослідження застосування знань в економіці 

обговорювалось на багатьох міжнародних 

конференціях та форумах. 

Одне з перших визначень ринку подано 

Адамом Смітом у 1776 році в праці 

«Дослідження природи та причин багатства 

народів». Основною ознакою ринку є 

можливість обміну: «Оскільки можливість 

обміну приводить до розподілу праці, то 

ступінь останнього завжди повинна 

обмежуватись границями цієї можливості, 

або іншими словами – розмірами ринку» [3, с. 

30].  

Австрійський економіст Й. Шумпетер у 

1911 р. визначав ринок як «всі незліченні акти 

обміну, які ми спостерігаємо в ринковій 

економіці в будь-який господарський період, 

в сукупності утворюють зовнішню оболонку, 

в якій відбувається кругообіг господарського 

життя» [2, с. 109].  

Економісти К.Р. Макконел і С.Л. Брю у 

1963 р. подають таке визначення: «Ринок – це 

інститут або механізм, який зводить покупців 

(пред'явників попиту) з продавцями (тими, 

хто забезпечує пропозицію) окремих товарів, 

послуг чи ресурсів» [2, с. 46].  

Американський економіст українського 

походження Н.Г. Менк’ю у 1997 р. у своїй 

праці «Принципи економікс» подає таке 

визначення ринку: «Ринок – це група 

покупців та продавців певного товару чи 

послуги» [2, с. 88].  

Кожне з наведених визначень підтверджує, 

що характерною ознакою ринку є обмін 

певним продуктом (товаром, послугою чи 

ресурсом) між суб’єктами ринку – 

виробниками та споживачами товарів. Існує 

багато видів ринків, в залежності від того 

товару, для обміну яким він створений. 

Найбільш узагальнено можна виділити ринок 

ресурсів, ринок товарів та ринок послуг. 

Проте, кожен ринок поділяється на більш 

деталізовані ринки, залежно від об’єкту 

ринку. Кожен ринок створюється тільки тоді, 

коли у покупців виникає потреба придбати 

певний товар, а з іншого боку існують 

продавці, суб’єкти у яких є надлишок даного 

товару [2].  

«Знання – це сила» сказав відомий 

англійський філософ Р. Бекон. Він вважав, що 

знання збільшують владу людини над 

природою. Сьогодні знання стають джерелом 

невпинного економічного зростання багатьох 

розвинених держав та прихованим потужним 

ресурсом держав з перехідною економікою.  

Т. Давенпорт і Л. Прусак визначають 

знання як поєднання набутого досвіду, 

цінності, контекстуальної інформації та 

думок експертів, що забезпечує основу для 

оцінювання і створення нового досвіду та 

інформації. Знання зароджується і 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 178 

поширюється в умах науковців. У 

організаціях знання часто зберігаються не 

лише в документах або сховищах, але і в 

організаційних системах, процесах, методах і 

нормах. Знання є поновлюваним ресурсом, 

який може бути використаний знову і знову 

[2, с. 5].  

А. Булатов наводить таке визначення 

знань: «Знання – це сукупність відомостей в 

різноманітних областях.» При цьому він 

уточнює, що є життєві знання (знання життя), 

професійні знання працівників, технологічні 

знання фірми і т.д. Життя потребує 

різноманітних знань. Набір чи рівень знань 

визначаються для категорій працівників, 

підприємств, галузей та секторів 

господарської діяльності.  

Набір знань, які необхідні інженеру для 

виготовлення автомобіля зовсім інший ніж у 

фінансового директора цього ж підприємства 

[2, с. 127]. Знання це не тільки певний набір 

даних, знання – це інформація, яку людина 

систематизувала та використовує для своїх 

цілей.  

Економіст В.Л. Макаров стверджує, що 

знання – це продукт, з одного боку, 

приватний, який можна привласнити, а з 

іншого – суспільний, який належить всім [2, 

с. 45]. 

Знання можна отримати різними 

способами: через освіту, купівлю ноу-хау, 

ліцензій чи патентів, проведення практики. 

Проте, основним джерелом знань є наука. В 

основі знань, які підприємства 

використовують для отримання прибутку, є 

наукові розробки та дослідження [1, с. 57]. 

В українській економічній літературі, в 

статтях газет чи журналів термін «ринок 

знань» часто вживають для визначення ринку 

навчальних послуг, ринку навчальних 

закладів. Проте, за останні десятиліття в 

світовій економічній теорії поняттю «ринок 

знань» надається значно ширше значення.  

Ринок знань, на думку М. Матвіїва, – це 

сфера формування попиту та пропозиції на 

інтелектуальні продукти і послуги [3, с. 73].  

О. Булатов вважає, що ринок знань не має 

чітких меж, його можна визначити як ринок, 

де відбувається продаж та передача знань. 

Особливістю цього ринку є те, що значна 

частка знань на ньому передається 

безкоштовно або за невелику оплату. 

Наприклад в школах або бібліотеках учні 

отримують знання практично безкоштовно [3, 

с. 179].  

Таким чином, характерною особливістю 

ринку знань є попит на знання. Варто 

відрізняти ринковий попит на знання від 

просто попиту на знання. Попит на знання 

буде завжди, оскільки основним споживачем 

знань є його виробник – людина і для 

задоволення людської потреби у знаннях не 

завжди потрібен ринок. А ринковий попит на 

знання виникає тоді, коли в суб’єктів ринку 

виникає потреба та можливість отримати від 

знань дохід.  
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Анотація — уточнено сутність та визна-

чення поняття «антикризове управління 

персоналом». Проаналізовано існуючі ме-

тоди антикризового управління персона-

лом, доцільні для застосування віт-

чизняними суб’єктами господарювання. 
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Кризові явища в економіці впливають на 

рівень платоспроможного попиту населення.  

Низька купівельна спроможність населення 

призводить до скорочення обсягів вироб-

ництва у кращому випадку, а у гіршому – 

ліквідації підприємницьких структур. Ці 

кризові явища в економіці мають негативний 

вплив  і на персонал. 

Саме тому актуальності набувають питан-

ня антикризового управління персоналом. 

Теоретичні засади антикризового управ-

ління персоналом знайшли відображення у 

працях таких вчених, як: Заблодська І. В. [1], 

Коваленко Т. В. [2], Шильнікова З. М., 

Гонцова І. М. [3]. 

Дослідження цих вчених мають теоретич-

ну значимість, проте подальшого вивчення 

потребують питання використання сучасних 

методів антикризового управління персона-

лом  

Метою дослідження є уточнення методич-

ного забезпечення антикризового управління 

персоналом на вітчизняних підприємствах.  

Як на думку Заблодської І. М. [1, с. 149] 

антикризове управління персоналом – це су-

купність цілеспрямованих дій керівництва 

підприємства на соціальний захист, створен-

ня належних умов для ефективного викорис-

тання та розвитку кадрового потенціалу 

кризового підприємства. Реалізація завдань 

управління персоналом відбувається в особ-

ливих умовах – обмеженість (дефіцитність) 

фінансових ресурсів, масове скорочення 

персоналу, згортання соціальних програм, 

висока ступінь соціально-психологічної на-

пруги в колективі, жорстке часове обме-

ження, що і обумовлює доцільність суттєвої 

корекції управлінського інструментарію [1, с. 

149].  

Такий підхід до розуміння антикризового 

управління персоналом є слушним, проте, як 

на думку авторів, пріоритетним є не розвиток, 

а збереження кадрового потенціалу кризового 

підприємства. 

Управління персоналом є наукою, що 

спрямована на підвищення ефективності 

управління персоналом. Антикризове управ-

ління персоналом, як на нашу думку, являє 

сукупність цілеспрямованих, послідовних і 

взаємопов’язаних дій, що мають за мету 

оптимізацію чисельного складу та засто-

совуваних методів управління персоналом 

задля мінімізації витрат на персонал з одно-

часним збереженням нормального соціально-

психологічного клімату в колективі. В умовах 

кризових явищ в економіці країни чи 

діяльності окремого суб’єкта господарювання 

мінімізація витрат є першочерговим пріо-

ритетним завданням. Проте, в колективі не 

повинно бути напруги, непорозумінь, не-

задоволеності роботою, оскільки така ситуа-

ція заважає результативному виконанню тру-

дових функцій. 

Як на думку Коваленко Т. В [2, с. 145] 

робота з персоналом у режимі антикризового 

управління має передбачати здійснення 

таких ефективних заходів, як: 

1) скорочення в організаційній структури 

управління має відбуватися стосовно рівнів 

управління, а не робочих місць, потрібно 

також зміцнювати кадровий резерв для вищої 

ланки керівництва організації; 
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2) не можна захоплюватися масштабним 

скороченням персоналу, слід прагнути вста-

новити кадрову структуру, яка найбільш від-

повідає ситуації, що склалася, і плану фінан-

сового оздоровлення, котра враховує опти-

мальне утримання персоналу; 

3) потрібно періодично проводити кіль-

кісну та якісну оцінку кадрової структури; 

4) доцільним є виявлення, підтримка і на-

вчання працівників організації, які мають 

якості лідера і схильність до управлінської 

діяльності; 

5) необхідною є підготовка перспективних 

кандидатів на ключові управлінські посади, 

на основі створення стратегічного та 

тактичного кадрового резерву; 

6) слід віддавати перевагу командній ро-

боті, а не індивідуальним зусиллям, фор-

муючи робочі групи (команди) як між 

відділами, так і підрозділами організації; 

7) необхідно ідентифікувати і зберігати 

ядро кадрового потенціалу організації. 

Враховуючи думку Коваленко Т. С. авто-

рами розроблено рекомендації щодо органі-

зації антикризового управління персоналом 

на вітчизняних підприємствах. Серед яких: 

1) оптимізація використовуваних методів 

управління персоналом за рахунок викорис-

тання малобюджетних, або взагалі таких, що не 

потребують витрат; 

2) здійснення ретроспективного та пер-

спективного аналізу основних трудових показ-

ників з метою оцінки поточної ситуації та пла-

нування майбутніх змін в соціально-трудовій 

сфері підприємства у зв’язку з кризовими яви-

щами; 

3) пропозиція за умови відсутності можли-

востей для вертикального просування по службі 

горизонтального просування з метою уник-

нення кар’єрних криз, застоїв та незадоволе-

ності роботою і кар’єрою на підприємстві; 

4) пріоритетне використання нематеріаль-

них методів мотивації, оскільки ці методи не 

потребують значних витрат, і дозволяють 

зменшити бюджет на персонал;  

5) формування антикризової HR-команди, 

яка б оперативно реагувала на кризові ситуацїї 

та розробляла поточні, середньострокові та 

довгострокові антикризові плани управління 

персоналом; 

6) визначення напрямів збереження кадро-

вого складу за умови мінімального скорочення 

персоналу; 

7) оптимізація процедури вивільнення пер-

соналу з дотриманням законодавства та  із за-

стосуванням аутплейсменту, аутстаффінгу та 

аутсорсингу; 

8) пошук можливостей навчання та підви-

щення кваліфікації на безоплатній основі або із 

залученням спонсорських коштів чи експери-

ментальних програм; 

9) розробка антикризових програм управ-

ління персоналом та рекомендацій щодо їх 

практичної реалізації. 

Визначальною складовою менеджменту пер-

соналу в умовах кризових явищ є визначення 

антикризового інструментарію управління 

персоналом.  

Як на думку Шильнікової З. М. та  Гон-

цової І. М. [3, с. 624] одним з оптимальних 

способів антикризового управління персона-

лом є аутсорсинг, а саме передача певних 

функцій на обслуговування іншій компанії, 

що спеціалізується у відповідній галузі. Кад-

ровий аутсорсинг в умовах кризи є як-

найкращим способом економії коштів і ско-

рочення статті адміністративних витрат. При 

цьому якість послуг, що надаються, стоїть на 

високому професійному рівні завдяки вузької 

цілеспрямованої спеціалізації компанії-

провайдера [3, с. 624]. 

Як на нашу думку, аутсорсинг  персоналу  

доцільно застосовувати в антикризовому ме-

неджменті персоналу за умови, що функції з 

управління персоналом не вимагають значних 

трудовитрат і, як наслідок, це дозволить отри-

мати економію коштів. Оскільки утримання 

фахівця може бути більш витратним, ніж оплата 

аутсорсингових послуг. 

Крім аутсорсингових послуг доцільним є 

розгляд можливості застосування аутстаффінгу 

та аутплейсменту, а також методів немате-

ріальної мотивації, гейміфікації, сторітеллінгу, 

слідування за тінню та інших невитратних ме-

тодів. 

Перелік, сфера та переваги застосування ін-

новаційних методів антикризового управління 

персоналом наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Сфера застосування сучасних методів 

антикризового управління персоналом 
Метод антикри-

зового управління 

персоналом 

Сфера застосування 

Аутсорсинг 

Передача частини функцій з уп-

равління персоналом у виконання 

аутсорсинговій фірмі з метою 

економії витрат на оплату праці 

фахівців, що виконують функції, 

потреба в яких виникає  час від 

часу 

Аутплейсмент 

Подальше працевлаштування ви-

вільненого персоналу з метою 

збереження іміджу роботодавця 

Аутстафінг 

Виведення поза штат фахівців, 

що дозволяє знизити витрати на 

розвиток персоналу 

Сторітеллінг 

Мотиваційна розповідь, що до-

зволяє скеровувати мотиви пер-

соналу в необхідному напрямі 

Shadowing 

(“стеження”) 

Buddying 

Методи адаптації, які не по-

требують витрат, в тому числі і на 

оплату праці наставників 

Гейміфікація Впровадження бізнес-ігор в тру-

довий процес, за результатами 

яких здійснюється нематеріальне 

стимулювання персоналу 

“Віртуальна шко-

ла”, “Корпоратив-

ний оn-line 

університет, 

відеонавчання 

Небюджетні методи навчання, 

доцільні для використання в 

умовах браку фінансування 

Методи нематері-

ального стимулю-

вання персоналу  

Будь-які методи стимулювання, 

що не потребують значних ви-

трат, проте спонукають персонал 

до професійного розвитку та 

продуктивної роботи 

Соціально-

психологічні 

методи 

Привітання персоналу з Днем на-

родження, зі святами, вираз подя-

ки за високопродуктивну працю, 

публікації на Корпоративному 

сайті про кращих працівників 

Внутрішній 

кадровий резерв 

Внесення до кадрового резерву 

потенційних працівників за від-

сутності реальних можливостей 

кар’єрного зростання 

Оn-line 

рекрутмент 

Проведення співбесіди в оn-line 

режимі, що дозволяє здешевити 

процес відбору персоналу 

 

Зазначимо, що всі ці сучасні методи 

антикризового управління персоналу мають 

за мету економію витрат на персонал та збе-

реження іміджу роботодавця на ринку праці.  

Роботодавці мають, по можливості, уни-

кати використання такого класичного методу 

антикризового управління персоналом, як: 

вивільнення персоналу. Кризові явища на 

підприємстві можуть мати тимчасовий ха-

рактер, проте звільнення висококваліфіко-

ваних працівників призводить до зниження 

ефективності виконання трудових функцій та 

втрати роботодавцем власного позитивного 

іміджу на ринку праці. За умови правильної 

побудови роботодавцем взаємовідносин з 

найманими працівниками якийсь час невит-

ратні методи антикризового управління бу-

дуть дієвими. 

Таким чином, науковим результатом да-

ного дослідження є обґрунтування науково-

методичних засад використання інструментів 

антикризового управління персоналом на віт-

чизняних підприємствах.  

Перспектива подальших наукових дослі-

джень у даному напрямі полягає в розробці 

дієвого організаційно-економічного механіз-

му антикризового управління персоналом.  
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УДК 331.101.38 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Писаревська Ганна Іллівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — уточнено сутність та визна-

чення поняття конкурентоспроможність 

персоналу. Проаналізовано чинники кон-

курентоспроможності персоналу, а також 

існуючі методи підвищення конкуренто-

спроможності персоналу, доцільні для за-

стосування вітчизняними підприємствами. 

Ключові слова — конкурентоспроможність, 

конкурентоспроможність персоналу, пер-

сонал, чинники конкурентоспроможності, 

оцінка конкурентоспроможності. 

У сучасних умовах проблема підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних під-

приємств стає все більш актуальною й по-

требує удосконалювання і адаптацію у зв’яз-

ку із принципово мінливою ситуацією на 

ринку. Підтримання належно високого рівня 

конкурентоспроможності підприємств є 

складним процесом, котрий вимагає постій-

них пошуків нових шляхів для розвитку. 

Отже підвищення конкурентоспроможності 

підприємства є неодмінною умовою успіху. 
Одним із провідних напрямів 

удосконалення конкурентоспроможності під-

приємства є удосконалення конкуренто-

спроможності персоналу, оскільки персонал є 

найважливішим стратегічним ресурсом. 

Саме тому актуальності набувають питан-

ня підвищення конкурентоспроможності 

персоналу сучасних підприємств. 

Теоретичні засади конкурентоспромож-

ності підприємства та конкурентоспромож-

ності персоналу знайшли відображення у 

працях таких вчених, як: Семикіної М. В. [1], 

Ситніка О. Ю. [2], Смірнова О. О. [3]. 

Дослідження цих вчених мають теоретич-

ну значимість, проте подальшого вивчення 

потребують питання адаптації методів під-

вищення конкурентоспроможності до сучас-

них умов розвитку підприємств. 

Метою дослідження є уточнення методич-

ного забезпечення конкурентоспроможності 

персоналу сучасного підприємства.  

На думку Смірнова О.О. [3], конкуренто-

спроможність персоналу – це сукупність 

природних, освітньо-професійних, ділових та 

моральних якостей працівників, що най-

більше користуються попитом у певний пе-

ріод ринкової кон’юнктури як такі, що доз-

воляють якісно виконувати трудові завдання 

і в умовах конкуренції, досягати кращої реа-

лізації інтересів роботодавця та потреб пер-

соналу.  

Семикіна М. В. [1] вважає, що конку-

рентоспроможність персоналу – це харак-

теристика особистісних та професійних ха-

рактеристик, що є передумовою формування 

конкурентоспроможності праці та формує 

конкурентоспроможність продукції, яка су-

ттєво впливає на конкурентоспроможність 

підприємства в цілому. 

Таким чином, конкурентоспроможність 

персоналу – це його здатність реалізації су-

купності природних, освітньо-професійних, 

моральних та ділових характеристик праців-

ника задля забезпечення ринкової потреби в 

якісних товарах та послугах, що суттєво 

впливає на конкурентоспроможність підпри-

ємства в цілому. 

Конкурентоспроможність персоналу мож-

на розглядати з двох позицій: як сукупність 

особистісних та професійних характеристик 

персоналу, що формують його потенціал, та 

як можливість забезпечувати конкуренто-

спроможність підприємства. 

Конкурентоспроможність персоналу як 

характеристика його особистісних та про-

фесійних характеристик є передумовою фор-

мування конкурентоспроможності праці, яке 

формує конкурентоспроможність продукції 

або послуг, що є суттєвим елементом конку-

рентоспроможності підприємства в цілому.  
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Конкурентоспроможність персоналу є 

одним із внутрішніх факторів конкурентної 

переваги товару, які визначається системою 

підприємства. З іншого боку, вплив конку-

рентоспроможності персоналу на конку-

рентоспроможність підприємства не обме-

жується суто трудовою діяльністю пер-

соналу, оскільки важливими є питання фор-

мування унікальних знань та інших ключо-

вих компетенцій, які, у свою чергу, прямо 

впливатимуть на конкурентоспроможність 

підприємства. 

Саме елементи людського та 

організаційного капіталу підприємства фор-

мують внутрішню складову сукупності ком-

петенцій підприємства.  

Для конкурентоспроможності персоналу, 

як характеристики можливості забезпечувати 

конкурентоспроможність підприємства, 

різноманітні характеристики (зокрема, рівень 

інтелектуального капіталу, ключові 

компетенції) можна розглядати тільки щодо 

персоналу в цілому, оскільки такі характе-

ристики залежатимуть від загальних його 

характеристик – корпоративної культури, 

організаційного капіталу підприємства та 

невикористаних резервів працівників тощо. 

Отже, конкурентоспроможність персоналу, 

впливає на конкурентоспроможність підпри-

ємства, причому цей вплив проявляє себе як 

через формування конкурентоспроможної 

праці та створення конкурентоспроможної 

продукції або послуг, так і прямо через фор-

мування ключових компетенцій і унікальних 

організаційних знань підприємства.  

Удосконалення конкурентоспроможності 

персоналу підприємства доцільно починати з 

виявлення факторів впливу на рівень 

конкурентоспроможності персоналу, а саме:  

1) організаційно-правове та нормативне 

забезпечення збереження й розвитку люд-

ського потенціалу;  

2) стимулювання ефективної праці та еко-

номічного забезпечення відтворення люд-

ського потенціалу підприємства;  

3) соціальне інвестування у розвиток пер-

соналу;  

4) колективно-договірне регулювання 

праці та заохочення інноваційної активності. 

Це передбачає оцінку та регулювання 

конкурентоспроможності працівників, які 

дають змогу роботодавцю робити свій вибір 

на ринку праці на користь саме тих фахівців, 

які його найбільш цікавлять в умовах певної 

ринкової кон’юнктури. 

Це надає підприємству можливість про-

водити моніторинг фактичного стану, про-

гнозувати рівень конкурентоспроможності 

персоналу, своєчасно отримувати необхідну 

інформацію про рівень якості, чисельності та 

структури персоналу і приймати відповідні 

заходи по їх покращанню; рівень кон-

курентних переваг з підприємствами-кон-

курентами та свого персоналу як сукупності 

власних і здобутих якостей, які забезпечують 

підприємству бренд і ексклюзивність 

функціонування. Для удосконалення конку-

рентоспроможності персоналу пропонується 

встановлення зворотного зв’язку між керів-

никами і працівниками, виявляти критерії 

оцінки якості результатів для кожного підро-

зділу. 

До соціальних стимулів у підвищенні 

конкурентоспроможності слід віднести: пра-

во на придбання за зниженими цінами акцій 

підприємства, надання службових автомо-

білів, персональних кабінетів, організація 

харчування працівників, забезпечення жит-

лом і пільгами для придбання, безвідсоткові 

кредити на навчання, юридична допомога, 

соціально-консультативна допомога, органі-

зація екскурсій, фізкультурно-оздоровчих 

заходів, надання додаткової відпустки, ско-

рочення тривалості робочого дня за підви-

щення продуктивності праці [3]. 

Послідовність удосконалення рівня кон-

курентоспроможності персоналу підприєм-

ства може бути виражена в чотирьох етапах.  

1. Планування трудових ресурсів: роз-

рахунок  потреб в персоналі  

2. Підбір, навчання і розстановка кадрів: 

збір і аналіз бази даних, що характеризує 

професійні, кваліфікаційні характеристики та 

психологічні особливості персоналу.  

3. Організація робочих процесів та техно-

логічних карт відповідно до цілей підпри-

ємства: налагодження контролю за допомо-

гою планів зворотного зв’язку трудової по-

ведінки та індивідуального сприйняття пра-

цівників в процесі роботи.  



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 184 

4. Підведення підсумків виконання команд-

них та індивідуальних завдань: оцінка резуль-

татів колективної і особистої діяльності пра-

цівників, розподіл матеріальних і нематеріа-

льних стимулів відповідно до ступеня вико-

наних індивідуальних завдань або індивіду-

ального вкладу в колективний результат.  

До заходів підвищення рівня якості пер-

соналу слід віднести: поліпшення професій-

ного відбору, підготовка та перепідготовка 

працівників, підвищення рівня профе-

сіоналізму, покращання умов праці і відпо-

чинку, зниження монотонності, збільшення 

змістовності трудових бізнес-процесів, удо-

сконалення організації та обслуговування 

робочих місць, застосування нової техніки і 

прогресивних технологій, удосконалення 

управління виробництвом, впровадження 

автоматизованих робочих місць, суміщення 

професій, зниження рівня плинності кадрів, 

використання інноваційних методів менедж-

менту, підвищення рівня мотивації персо-

налу, забезпечення взаємозв’язку з досяг-

нутими результатами, якості оплати праці, 

забезпечення кар’єрного зростання управ-

лінського персоналу та освоєння і підвищен-

ня розрядності основних, допоміжних та 

обслуговуючих робітників. 

Підвищення конкурентоспроможності 

персоналу залежить від урахування інтересів 

підприємства, інтересів персоналу та інтере-

сів суспільства [1]. 

В результаті забезпечення матеріальних 

інтересів, власних трудових підвищується 

конкурентоспроможність персоналу, збіль-

шуються прибутки, захоплюється ринок, зро-

стають обсяги виробництва, скорочуються 

терміни поставок продукції споживачам. 

Оцінювання конкурентоспроможності пе-

рсоналу – це запланована, формалізована 

характеристика трудової діяльності зайня-

тих, ефективності роботи персоналу.  

Конкурентоспроможність персоналу фор-

мується як інтегральний показник тих яко-

стей, за рахунок яких саме конкретний пра-

цівник є кращим за інших на визначеній по-

саді з точки зору організації, і за рахунок яких 

організація надає йому перевагу [2].  

При оцінюванні конкурентоспроможності 

персоналу на підприємстві слід оцінювати 

поряд з їхніми якісними характеристиками всі 

витрати, пов’язані із залученням, розвитком та 

використанням людського капіталу [3]. 

До якісних показників слід віднести 

освіту, досвід роботи, кваліфікацію, стаж, 

здоров’я, продуктивність праці, внесок у 

результати діяльності підприємства, харак-

тер, здатність до навчання, ставлення до ро-

боти на даному підприємстві. До цінових по-

казників слід віднести заробітну плату, ви-

трати, пов’язані з прийомом, навчанням, 

адаптацією працівників. 

Таким чином, науковим результатом да-

ного дослідження є обґрунтування науково-

методичних засад підвищення конкуренто-

спроможності персоналу на вітчизняних під-

приємствах.  

Перспектива подальших наукових дослі-

джень у даному напрямі полягає в розробці 

методичного підходу щодо оцінки рівня кон-

курентоспроможності підприємств. 
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УДК 316.334.2 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ  

Семенченко Аліна Володимирівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — досліджено поняття 

«соціальний пакет». Узагальнено цілі, які 

може досягти роботодавець за допомогою 

забезпечення працівників соціальними 

пакетами. Визначено основні підходи, які 

існують до формування соціального 

пакета працівників підприємств.  

Ключові слова — соціальний пакет, 

соціальна мотивація, матеріальна 

мотивація, персонал, підприємство. 

 

За сучасних умов трансформації ринкової 

економіки найбільш вагомим джерелом її 

розвитку та ключовим елементом 

продуктивних сил є люди. Саме творчий 

талант і практична робітнича майстерність 

особливо виразно проявляються в умовах 

ринкових відносин, де постійно присутня 

жорстка підприємницька конкуренція. Не 

можливо уявити будь-яке підприємство без 

персоналу, навіть за умови стрімкого 

розвитку технології та створення штучного 

інтелекту. Розробка та впровадження 

ефективних методів мотивації персоналу є 

одним з найважливіших завдань які має 

вирішити підприємство за сучасних умов 

господарювання. У результаті трансформацій 

середовища виникають як нові потреби, так і 

нові знання і способи задоволення цих 

потреб. Підприємства, які нездатні 

модернізувати виробництво, 

використовувати нові методи мотивації або 

іншими словами «йти в одну ногу з часом» 

рано чи пізно уступають місце на ринку 

передовим організаціям, які використовують 

інновації у своїй діяльності. Різноманіття 

теоретичних підходів створює непросту 

ситуацію для керівників служб управління 

персоналом підприємств. Саме тому 

обговорення необхідності застосування та 

впровадження у практичну діяльність 

новітніх підходів щодо методів мотивації 

персоналу набирає все більшого значення. 

Проблеми організації та удосконалення 

системи оплати праці та матеріального 

стимулювання досліджували такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, як М. Білуха, Н. Болотіна, 

Ф. Бутинець, Дж. Данлоп, А. Колот, К. 

Мікульський, Р. Рішар, У. Тейлор та інші. 

Питанням мотивації праці, поведінки людей в 

умовах постійних заохочень на робочих 

місцях було присвячено велику кількість 

наукових робіт іноземних та українських 

вчених: Т. Веблена, А. Маслоу, Л. Брентано, 

А. Маршала, М. Туган-Барановського, А. 

Колота, Л. Кривенко, В. Лагутіна, Т. 

Костишина, О. Кузьміна та ін. Але, на жаль, 

недостатньо уваги було закцентовано на 

удосконаленні соціального пакету на 

підприємстві як методу мотивації. 

Метою дослідження є вивчення 

особливостей і відмітних рис удосконалення 

соціального пакету на підприємстві. 

Виникнення соціального пакету як 

інструменту мотивації персоналу зумовлено 

вагомими причинами, основна з яких дефіцит 

на ринку праці висококваліфікованих кадрів. 

Необхідного спеціаліста знайти досить важко, 

проте ще важче – утримати його в умовах 

жорсткої конкуренції. Як результат, окрім 

належної заробітної плати, потрібно 

запропонувати йому саме те, що утримає його 

на підприємстві на тривалий термін. Крім 

того, при стабільному економічному 

становищі підприємства, керівництво не 

може постійно збільшувати заробітну плату, а 

соціальний пакет можна розширяти. Деякі 

працівники можуть уявляти це як можливість 

додаткового відпочинку, інші – як турботу 

підприємства про свій персонал. Для того, 

щоб чітко визначити розуміння соціального 

пакету, доцільно розглянути його сутність [1].  

На сьогодні існує багато думок та не існує 

єдиного поняття соціального пакета та 
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відсутня єдність з поміж вчених і практиків 

щодо структури та переліку виплат, котрі 

формують соціальний пакет. У табл. 1 

наведено визначення поняття «соціальний 

пакет» з точки зору різних вчених-

економістів.  

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «соціальний пакет» 
Автор Визначення поняття 

Аллин О. [1] 

Соціальний пакет, під яким у 

широкому сенсі розуміють 

надання працівникам певних 

благ у вигляді пільг, 

компенсацій, привілеїв і 

соціальних гарантій понад 

фіксованої заробітної плати 

Локтєва Н. [2] 

Соціальний пакет – це ті блага, 

які роботодавець надає 

працівнику та які не входять в 

фонд оплати праці 

Новак І. [3] 

Соціальний пакет розглядається 

як елемент заробітної плати, що 

належить до додаткової 

заробітної плати й інших 

заохочувальних і 

компенсаційних виплат 

Сосновий А. [4] 

Соціальний пакет – сукупність 

соціальних пільг, соціальних 

виплат і корпоративних свят, які 

надає компанія своїм робітникам 

 

Отже, привабливий соціальний пакет 

дозволяє залучити та утримати на 

підприємстві кваліфікованих працівників, чиї 

професійні вміння на даний момент є 

затребуваними і дефіцитними, тобто виступає 

як реальна конкурентна перевага на 

сучасному ринку.  

Надання найманим працівникам 

соціального пакета дає змогу роботодавцю 

досягти таких цілей: сформувати позитивний 

імідж і бренд роботодавця на ринку праці; 

залучати та утримувати талановитих і 

висококваліфікованих працівників; 

посилювати мотивацію працівників, 

орієнтувати їх на поліпшення результатів 

праці; підвищувати якісні параметри 

людського капіталу; знижувати плинність 

персоналу на підприємстві; оптимізувати 

витрати на соціальне забезпечення, 

зменшувати непередбачувані фінансові 

витрати; покращувати соціально-

психологічний клімат, зміцнювати 

корпоративну культуру та ін.  

Відсутність соціальних виплат і благ не 

сприяє налагодженню хороших 

взаємовідносин між роботодавцем і 

найманим працівником і формуванню у 

працівника відчуття безпеки та захищеності. 

Така політика підприємства не сприяє 

посиленню мотивації працівників, не дає 

змогу залучити талановитих працівників, а в 

деяких випадках спричиняє плинність 

персоналу [3]. 

Обов’язковий соціальний пакет містить 

основні зобов’язання роботодавця згідно 

Кодексу законодавства про працю та права 

людини і охоплює [1]: забезпечення 

необхідних для виконання роботи праці, 

передбачених законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін; 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; виплата в повному розмірі 

належної працівнику заробітної плати; 

надання соціальних пільг і гарантій, 

передбачених колективним договором, 

угодою. До компенсаційного відносяться 

заходи та витрати які роботодавець 

компенсує найманому працівнику, які були 

витрачені ним при виконанні додаткових 

зобов’язань та функцій. Наприклад, оплата 

мобільного зв’язку, оплата палива та 

амортизації при використанні особистого 

транспорту, оплата проживання у випадку 

коли місце роботи знаходиться в іншому 

населеному пункті, повна або часткова оплата 

навчання [2].  

Мотиваційний містить додаткові послуги 

які надаються працівникові, за ініціативою 

роботодавця. Даний пакет являється 

конкуруючим фактором на ринку праці при 

виборі місця роботи. Це пов’язано з тим, що 

перший і другий вид притаманний всім 

компаніям і розмір їх, і наповнення залежить 

лише від виду виконуваних робіт.  

Якщо для працівника важливо мати 

можливість отримувати додаткову освіту, 

престижні сертифікати та дипломи, то варто 

вибирати підприємство, яке має систему 

навчання співробітників, можливо 

корпоративний університет. У будь-якому 

випадку, чим ширше соціальний пакет, тим 
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більше шансів, що персонал працюватиме на 

підприємстві тривалий час і отримуватиме за 

це заслужену винагороду [4].  

Таким чином, соціальний пакет є 

мотиваційним інструментом, що інтегрує 

методи матеріального та нематеріального 

стимулювання праці, включає при цьому 

систему заходів, що дають можливість 

задовольнити потреби персоналу 

підприємства і безпосередньо вплинути на 

процес виробництва. Основне завдання 

керівництва – розробити таку систему, яка 

надасть можливість запровадити єдиний 

стандарт підходу до соціального пакета, 

підвищити рівень послуг, які надаються 

працівнику, та, разом з тим, створити умови 

для оптимізації витрат підприємства на 

соціальні цілі. Саме тому, для подальшого 

дослідження розглянутого питання необхідно 

звернути увагу на складові соціального 

пакету, більш детальніше розглянути кожну з 

них та їх вплив на кінцевий результат роботи 

персоналу промислових підприємств.  

В Україні дуже багато соціальних проблем. 

Звичайно, коли компанія приймає рішення, як 

саме вона може долучитися до вирішення 

соціальних проблем, вона керується перш за 

все своїми можливостями, бажаннями, 

пріоритетами. Допомога у розв'язанні цих та 

багатьох інших проблем працює на 

перспективу стабільності та процвітання як 

компанії, яка це робить, так і нації [3].  

Вітчизняні роботодавці все більше 

усвідомлюють, що купівельна спроможність 

громадян залежить в першу чергу від їхнього 

добробуту, а це – здоров'я, гідна оплата, 

безпека праці, благополуччя в сім'ї. Нині 

майже 28 % населення України знаходяться за 

межею бідності, що не може не турбувати 

бізнесові структури. Аморально бути багатим 

у бідній державі. І саме тому має бути 

відповідальність бізнесу за формування 

громадянського суспільства, здатного 

зробити свій вибір.  

Виходячи з даних дослідження, слід 

відмітити необхідність надання 

роботодавцями елементів соціального пакету 

працівникам задля забезпечення 

конкурентоспроможності при відборі 

висококваліфікованих кадрів, особливо в 

частині, що перевищує мінімальні державні 

гарантії. Оскільки навіть при високій оплаті 

праці наявність соціального пакету є 

важливим елементом якості трудового життя. 

Він має бути максимально універсальним і 

враховувати конкретні індивідуальні потреби 

кожного працівника.  
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Анотація — розглянуто планування 

персоналу як функцію забезпечення 

кадрової безпеки, виявлено взаємозв'язок 

кадрової безпеки з кадровим 

плануванням. Проаналізовано поняття 

кадрової безпеки, а також визначено 

рівень і показники кадрової безпеки. 

Ключові слова — персонал, кадрове 

планування, кадрова безпека, планування 

персоналу, служба управління 

персоналом. 

 

Протягом тривалого періоду економічно 

розвинуті країни в управлінні персоналом 

орієнтувалися в основному на поточні 

потреби підприємства. Роботодавець 

розраховував отримати в будь-який час 

необхідну кількість працівників, для 

використання яких не потрібно тривалої 

спеціальної підготовки. Зміни умов 

діяльності та управління висунули вимогу 

орієнтуватися при формуванні ресурсів, в 

тому числі і людських, не тільки на поточні 

потреби, а й на тривалі перспективи. 

В даний час все більша кількість 

компаній і підприємств виділяють 

планування персоналу в самостійний вид 

діяльності кадрових служб. Організаційно-

технічні зміни виробництва роблять 

необхідним своєчасний пошук і підготовку 

персоналу для вирішення нових виробничих і 

управлінських завдань.  

На українських підприємствах кадрове 

планування на відміну від планування 

виробництва, збуту, капіталовкладень, ще не 

знаходить визнання в повному обсязі, тому 

вивчення даного питання є актуальним у 

сучасних умовах діяльності підприємств. Так 

як у сучасних умовах функціонування 

підприємства планування персоналу є 

основною функцією забезпечення кадрової 

безпеки. 

Розглядом поняття кадрового планування 

займаються як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчені, даному питанню присвячено велику 

кількість праць відомих науковців таких як: 

Кібанов А. [3], Маслоу А., Крушельницька О., 

Армтронг М., Маркова Н. С. [1], Гавкалова Н. 

Л. [1] та ін. Вагомий внесок у вивчення 

проблем теорії та практики кадрової безпеки 

зробили вчені Чумарін І. Г. [2], Назарова Г. В. 

[5], Мішина С. В. [6],  Назаров М. К.,  Кібанов 

А. [3]. 

Кадрове планування – це цілеспрямована 

діяльність організації по підготовці кадрів, 

забезпеченню пропорційного і динамічного 

розвитку персоналу, розрахунку його 

професійно-кваліфікаційної структури, 

визначенню загальної додаткової потреби, 

контролю за використанням персоналу [1]. 

Планування персоналу повинно виходити із 

стратегічних цілей підприємства і перспектив 

його подальшого розвитку. 

Підсистема планування повинна 

забезпечувати формування стратегії кадрової 

безпеки і розробку плану її реалізації, а також 

контроль якості управлінських процесів і 

ступеня виконання планових показників [2]. 

Планування персоналу повинно 

здійснюватися з урахуванням кількох 

важливих принципів: по-перше, не тільки за 

запитами підрозділів внаслідок зростання 

підприємства і відкриття вакансій, але і з 

урахуванням розроблених критеріїв кадрової 

безпеки; по-друге, грамотно і ефективно 

використовуючи бюджетні інструменти з їх 

рамками і відповідальністю; по-третє, в 

повній відповідності з потребами 

корпоративного розвитку [3]. Служба 

управління персоналом повинна планувати не 

тільки якісний і кількісний склад персоналу, а 

й рівень кадрової безпеки внаслідок реалізації 

планових показників. 

Під кадровою безпекою розуміють 

процес запобігання негативним впливам на 

економічну безпеку підприємства за рахунок 
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ризиків і загроз, пов'язаних з персоналом, 

його інтелектуальним потенціалом і 

трудовими відносинами в цілому [4]. Слід 

зазначити, що кадрова безпека займає 

домінуюче становище по відношенню до 

інших елементів системи безпеки 

підприємства, так як вона має справу з 

персоналом, що є первиною складовою. 

Основними суб’єктами кадрової безпеки 

підприємства є служба безпеки та служба 

управління персоналом. Остання займається 

набором, добором, оцінкою, розвитком 

співробітників підприємства та служби 

безпеки, за допомогою чого впливає на 

забезпечення безпеки, у тому числі кадрової 

[5]. Сприяння досягненню цілей 

підприємства за допомогою персоналу, що 

має на увазі мінімізацію негативних впливів із 

боку персоналу є прямим обов’язком фахівців 

служби управління персоналом. 

Вирішення питань кадрової безпеки 

обмежується впровадженням жорсткого 

контролю персоналу, відсутня єдність у 

виборі показників, що комплексно 

характеризують рівень кадрової безпеки та 

його впливу на ефективність діяльності 

підприємства, не приділяється належна увага 

формуванню системи кадрової безпеки 

підприємства та її розвитку [6]. Фактори, що 

визначають кадрову безпеку підприємства: 

вжиття заходів безпеки при прийомі на 

роботу, включаючи прогноз благонадійності 

(розгляд питань безпеки компанії на етапах 

пошуку кандидатів, відбору, 

документального та юридичного 

забезпечення прийому на роботу, визначення 

випробувального терміну і адаптації); 

формування лояльності персоналу 

(безпека компанії безпосередньо залежить від 

позитивного ставлення співробітників до 

компанії, проте в цей напрямок роботи 

традиційно вкладається недостатньо 

ресурсів); 

контроль за дотриманням правил, 

зафіксованих документально у вигляді 

регламентів, обмежень, режимів, 

технологічних процесів, оціночних операцій, 

процедур безпеки. 

Встановлення на підприємстві певних 

«сигнальних» показників і недопущення 

перевищення їх порогових значень, сприяє 

запобіганню негативних тенденцій в 

економічній і, зокрема, кадрової безпеки. 

Подолання порогових значень – сигнал до дії 

із запобігання загрозі, зниження шкоди або 

припинення зловмисних атак.  

Найвищий рівень безпеки досягається за 

умови, що весь комплекс показників 

перебуває в межах допустимих меж своїх 

порогових значень. Головні групи критеріїв 

безпосередньо кадрової безпеки 

представлено у табл. 1 [3]. 
 

Таблиця 1 

Групи критеріїв кадрової безпеки на 

підприємстві 

Група 

показник

ів 

Найменуван

ня 

показників 

Спосіб 

розрахунку 

Характерист

ика 

Показник

и 

чисельно

го складу 

персонал

у і його 

динаміки

. 

Середньооб

лікова 

чисельність 

персоналу і 

його груп 

Загальна 

чисельність і 

чисельність 

груп до 

загальної 

кількості 

Динаміка 

зміни, 

плинність 

кадрів 

Якість 

персоналу 

Питома вага 

вікових, 

соціальних, 

кваліфікаційни

х груп 

Динаміка 

зміни, 

характеристи

ка якості 

персоналу 

Показник

и 

кваліфіка

ції та 

інтелекту

ального 

потенціа

лу 

Показники 

підвищення 

рівня 

кваліфікації 

Витрати на 

навчання 

Динаміка 

витрат та 

результатів 

Показники 

освітнього 

складу 

Показники по 

освітнім 

групам, 

науковим 

званням 

Якість 

освітнього 

рівня 

Показники 

творчого 

потенціалу 

Кількість 

винаходів і 

раціоналізаторс

ьких 

пропозицій 

Якість 

інтелектуаль

ного 

потенціалу 

Показник

и 

ефективн

ості 

використ

ання пе-

рсоналу 

Продуктивн

ість праці 

Частка 

виручки, 

валового і 

чистого 

прибутку в 

розрахунку на 

одного 

працюючого 

Ефективність 

використанн

я трудових 

ресурсів 
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Показник

и якості 

мотиваці

йної 

системи 

Показники 

середньої 

заробітної 

плати 

Середнє 

значення 

оплати праці по 

підприємству 

та професійним 

групам 

Динаміка 

розвитку 

мотиваційної 

системи 

Показники 

інших 

складових 

мотиваційн

ої системи 

Витати на 

задоволення 

соціальних та 

інших 

виробничих 

потреб 

Динаміка, 

частка 

вартості 

втрат 

невиробничо

ї сфери 

Один із критеріїв групи показників 

чисельності персоналу є оптимальний 

кількісний склад. Різноманітні 

співвідношення загальної і середньооблікової 

чисельності персоналу і його груп 

характеризує динаміку відповідних змін, 

наприклад, плинність кадрів по підприємству, 

його підрозділам і інших позиціях. Якщо 

показник вище порового значення – 

негативно і це повинно розцінюватися як 

порушення в системі кадрової безпеки. 

Схожі розрахунки ведуться і при 

визначенні балансу статевих, вікових і 

освітніх груп персоналу. Вони 

характеризують і відповідність запланованої 

збалансованості, і динаміку змін. 

При аналізі показників ефективності 

використання персоналу важливо 

порівнювати отримані результати досліджень 

аналогічних підприємств, так як саме 

порівняння значень продуктивності праці з 

середньогалузевими значеннями дає реальну 

картину ефективності роботи персоналу. 

Таким чином, були розглянуті елементи 

планування персоналу, безпосередньо 

пов'язані з кадровою безпекою підприємства. 

Від того, наскільки повно будуть враховані ці 

ресурси, а результат буде відповідати плану і 

прогнозами, настільки критично можна 

підходити і до оцінки діяльності служби 

персоналу. Планування персоналу – 

відправна точка забезпечення кадрової 

безпеки, якої необхідно приділити достатньо 

уваги. 
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Анотація — в роботі представлено 

результати аналізу робіт вітчизняних та 

закордонних науковців щодо можливості 

використання кластерного підходу в 

креативних індустріях. Визначено 

особливості формування креативних 

кластерів в Україні. 

Ключові слова — креативні індустрії, 

креативні кластери,  краудсорсінг. 

 

Сучасний розвиток світової системи 

характеризується новим етапом, що свідчить 

про перехід економік розвинених країн до 

постіндустріального типу, заснованого на 

домінуванні знань, сфери послуг, досягнень 

наук та культури, креативних індустріях, 

частка яких наприклад, у ЄС у ВВП склала 

558 млрд. євро – 4,,4% загального 

європейського ВВП. Розвиток таких 

індустрій визнається ЄС та інтегрується в 

його політичні документи протягом останніх 

10 років. США стали на шляху розвитку 

креативних індустрій ще наприкінці 90-х 

років XX століття. В Україні ж, нажаль, не 

приділяється необхідної уваги цьому 

питанню. Розробка моделі формування 

креативних кластерів дозволить закріпити 

якісні зміни в структурі національної 

економіки: розвивати творчі здібності, що 

дозволить підвищити масштаби та темпи 

розвитку наукомістких галузей економіки; 

посісти Україні гідне місце в міжнародному 

поділі праці; забезпечити можливості 

рівноправного економічного співробітництва 

з розвиненими країнами та збільшити приток 

зарубіжного капіталу й експорту вітчизняної 

продукції. 

Дослідження в області формування 

креативних кластерів для вітчизняної 

економіки не можна назвати традиційним, 

оскільки Україна перебуває тільки на шляху 

зростання ролі громадянського суспільства в 

активізації життя громад, що є базисом для 

формування та розвитку креативних 

кластерів.  

Визначення загальних можливостей 

розвитку креативних індустрій з 

урахуванням передового досвіду країн ЄС 

знайшло своє відображення в роботі Фаріньї 

К., зокрема визначено недостатність 

нормативно-правового забезпечення 

створення креативних індустрій та надано 

перелік нормативних документів, якими 

регламентується цей процес в країнах ЄС [1]. 

Крім того, цікавим є аналіз створення 

креативних хабів в різних містах України, що 

був проведений в рамках цієї роботи. В 

роботі Скавронської І.В. та Синківського І.І. 

[2] проведено аналіз детермінант розвитку 

креативних кластерів в різних країнах світу. 

Смолич Д.В. приділяє більшу увагу 

принципам формування інноваційних 

кластерів в умовах транскордонного 

співробітництва регіонів [3].  

Кузнецова Н.Б. [4] узагальнює визначення 

«креативний кластер» та надає типологію 

останніх. Проведений аналіз робіт 

вітчизняних науковців дозволяє дійти 

висновку про те, що питання формування 

креативних кластерів розглядаються більш в 

теоретичному аспекті.  

У центрі напрацювань зарубіжних вчених, 

на відміну від вітчизняних, постає питання 

практичного розвитку та інвестування в 

креативні кластери. Так, Juan Mateos-Garsia 

та Hasan Bakhshi [5] детально проаналізували 

особливості формування креативних 

кластерів в Великобританії, визначили галузі, 

в яких найбільша кількість подібних 
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кластерів та можливості їх кооперації 

залежно від регіону. Beata Namyslak [6]  в свої 

роботі “Creative clusters in Poland” здійснила 

аналіз існуючих креативних кластерів у 

Польщі за видами діяльності.  

Питанням розвитку людських ресурсів в 

креативному секторі та доцільності 

впровадження креативних технік  в 

звичайний бізнес присвячена робота Roger 

Martin [7]. Цікавим є обґрунтування 

доцільності впровадження краудсорсінгу як 

способу акумуляції ресурсів для різних 

стейкхолдерів; та організації взаємодії в 

рамках креативних кластерів, яке 

запропоновано Katarzyna Kovalska [8]. 

Підсумовуючи аналіз робіт зарубіжних 

вчених, доцільно сказати, що успішне 

функціонування креативних кластерів в 

країнах ЄС, США та Азії дає можливість 

визнати, що креативні кластери є найкращим 

підґрунтям для інноваційного розвитку 

підприємств та економіки взагалі. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці по-

різному трактують сутність креативних 

кластерів, виходячи зі змістового наповнення 

ними поняття креативу загалом, бачення 

результатів функціонування креативних 

утворень та ролі навчальних закладів та 

людини у створенні креативних  рішень.  

Узагальнюючи велику кількість трактовок 

можна сформулювати наступне визначення 

креативного кластеру як форми об`єднання 

особистостей, компаній, неприбуткових 

організацій, культурних та освітніх закладів 

за географічною ознакою, яка дозволяє 

сформувати ефективні канали комунікацій та 

вільний простір для обміну ідеями та  

спрямоване на створення креативної 

продукції. 

Визначальними чинниками успіху 

діяльності креативних кластерів вважаються 

наявність діючих мереж та партнерства 

потужна інноваційна база з підтримкою 

науково-дослідної діяльності; наявність 

розвинених професійних та комунікаційних 

навичок креативного людського капіталу. 

Проведений аналіз закордонних та 

вітчизняних джерел щодо особливостей 

формування креативних кластерів дозволяє 

сформулювати відмінні особливості їх 

формування в Україні (табл. 1). 

Кластерні утворення в креативній 

економіці є ефективним засобом комунікації 

та формою співпраці творчих людей, місцем 

генерації креативних ідей, які знаходять своє 

втілення у нових для ринку креативних 

продуктах і послугах. 

 

Таблиця 1 

Особливості формування креативних 

кластерів в Україні 
Особливість 

формування 

Сутність 

Географічна креативні підприємства 

ефективніше розвиваються у 

співтоваристві один з одним, у 

місцях із сильною місцевою 

ідентичністю і які одночасно є 

відкритими для глобального  

світу, що значно відрізняє їх серед 

інших підприємств. Вони 

створюються як у малих  

містах, так і глобальних центрах, 

які згодом стають самодостатніми 

кластерами творчої активності і 

мають вагомий вплив на їх 

соціально-економічний розвиток. 

Синергічна У креативному секторі економіки 

формується нова цінність, коли на 

створення та поширення 

креативного продукту 

спрямовується взаємодія 

технічних інновацій, творчої 

активності та бізнес-

підприємництва. Такі 

підприємства мають можливість 

бути гнучкими і швидко 

адаптуватися до змін  

зовнішнього середовища, від чого 

залежатимуть їх репутація, 

навички та бренди 

Економічна Основним стратегічним 

завданням креативного сектору 

економіки є об’єднання ресурсів 

та групування підприємств у 

мережі, кластери, креативні 

квартали та інші види 

партнерства, що сприяє більш 

масштабній економії різних видів 

ресурсів 

Організаційна За своїм структурним 

наповненням та зовнішньою 

інфраструктурою креативні 

кластери об’єднують різні за 

напрямом та сферами діяльності 

підприємства, установи, творчі 

платформи, майданчики і 
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талановитих людей, що є основою 

створення креативних міст, де 

споживається і виробляється 

креативна продукція, а їх 

екстернальна взаємодія сприяє 

формуванню здорового 

конкурентного бізнес-середовища 

 
Маючи належний рівень 

інфраструктурного забезпечення і владної 
підтримки, вони дуже стрімко зростають і 
стають головними осередками розвитку 
нових сегментів місцевих (регіональних) 
ринків. 
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ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ: ЯК ДОСЯГТИ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ  

ТА НЕ ВТРАТИТИ ПЕРСОНАЛ 

Степанова Ека Рамінівна, к.е.н., доцент, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — уточнено сутність психології 

впливу. Наведено найбільш популярні 

методи впливу на особистість з метою 

зміцнення їх лояльності. 

Ключові слова — психологія, управління, 

вплив, психологія впливу, комунікація. 

 

Будь-яка комунікація - це вплив. Це 

пов'язано з тим, що безліч актів комунікації 

спрямовані на переклад інформаційного 

поведінки в фізичне. Ми говоримо, щоб 

підштовхнути людину до певної дії або, 

навпаки, заблокувати цю дію. 

Саме тому актуальності набувають питан-

ня психології впливу на персонал. 

Проблему загального психологічного впли-

ву досліджували Г. О. Балл, Д. В. Василенко, 

Л. Войтасік, Є. Л. Доценко, Г. О. Ковальов, В. 

Г. Крисько, В. Н. Куліков, О. В. Сидоренко, В. 

П. Шейнов та інші.  

Метою дослідження є виокремлення най-

більш дієвих  засобів впливу на персонал з 

метою підвищення ефективності та продук-

тивності їх роботи. 

Протягом трьох років Роберт Чалдіні 

проводив дослідження, присвячене психоло-

гії поступливості. Він вивчав різноманітні 

методи отримання згоди і дійшов висновку: 

хоча їх існують тисячі, насправді більшість з 

них потрапляє в одну з шести категорій. А 

кожна з категорій відповідає одному з фунда-

ментальних принципів людської поведінки: 

взаємного обміну, послідовності, соціального 

доказу, прихильності, авторитету, дефіциту. 

У своїх повсякденних вчинках людина 

найчастіше спирається на розумові стерео-

типи. Це допомагає спростити своє мислення, 

заощадивши час на прийняття стандартних 

рішень. Однак у багатьох випадках 

стереотипи призводять до помилок. Наприк-

лад, багато хто з нас вважає, що «дороге – це 

хороше». І в результаті ризикує своїми гро-

шима, роблячи покупки. Також ми схильні 

довіряти визнаним експертам, авторитетам у 

своїй сфері (спрацьовує стереотип «якщо це 

говорить авторитетна особа, це вірно»). І не 

звертаємо уваги на аргументи, які експерти 

наводять. Але це свого роду вплив на 

свідомість. 

Вплив має дві мети – або стабілізація да-

ного стану, або перехід до нового стану. Ста-

більний стан має своїм кінцевим полюсом 

застій, чого теж намагаються не допускати. 

Захід, до речі, реформуванням відокремивши 

церкву від держави, створив структурність з 

великим числом центрів влади, що виявилося 

краще для економіки. Протестантські країни 

лідирують в економіці з цієї причини. 

Розглянемо кілька основних прийомів, за 

допомогою яких можна вплинути на дії окре-

мої людини, або персоналу в цілому. 

1. Попросіть про послугу 

Це ефект, відомий як ефект Бенджаміна 

Франкліна. Його суть в тому, що той, хто 

одного разу зробив вам послугу, більш охоче 

зробить це ще раз в порівнянні з тією 

людиною, яка чимось зобов’язана вам. 

Пояснення просте – працівник вирішує, що 

раз ви щось у нього просите, то і самі в разі 

потреби відгукнетесь на його прохання, так 

що він повинна робити так само, як і ви. 

2. Вимагайте більшого 

Цю техніку називають «дверима в чоло». 

Потрібно попросити працівника або колегу 

зробити більше, ніж ви насправді хочете від 

нього отримати. Можна також попросити 

зробити щось безглузде. Швидше за все, 

людина відмовиться. Незабаром після цього 

сміливо просіть те, що хотіли з самого 
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початку – людина відчує себе незатишно че-

рез те, що відмовила вам у перший раз, і, якщо 

ви тепер попросите щось розумне, людина 

буде відчувати себе зобов’язаною допомогти. 

3. Називайте людину по імені 

Відомий американський психолог Дейл 

Карнегі вважає, що називати людину на ім’я 

неймовірно важливо. Власне ім’я для будь-

якої людини – це найприємніше поєднання 

звуків. Точно так само впливає використання 

титулу, соціального статусу або сама форма 

звернення. Якщо ви поводите себе певним 

чином, то до вас і будуть ставитися відпо-

відно. Наприклад, якщо ви називаєте людину 

своїм другом, вона незабаром відчує дружні 

почуття по відношенню до вас. Намагайтесь 

запам’ятати імена колег та підлеглих – це 

набагато закріпить вашу позиції у їх індексі 

довіри.  

4. Вмійте слухати 

Говорити комусь те, що він не правий – не 

найкращий спосіб привернути до себе лю-

дину. Ефект, швидше за все, буде зворотним. 

Існує інший спосіб висловити незгоду і не 

нажити при цьому ворога. Наприклад, по-

слухайте, що говорить ваш співрозмовник, і 

постарайтеся зрозуміти, що він при цьому 

відчуває і чому. Тоді ви знайдете щось 

спільне в вашими, здавалося б, протилежними 

думками і зможете використовувати це для 

пояснення своєї позиції. Висловіть спочатку 

згоду – так людина більш уважно поставиться 

до ваших наступних слів. 

5. Повторюйте за співрозмовником 

Один з найефективніших способів пози-

тивно налаштувати людину до себе і показа-

ти, що ви її дійсно розумієте – це перефра-

зувати те, що говорить вона. Скажіть те ж 

саме, тільки своїми словами. Це техніка ще 

відома як рефлективне слухання. Так часто 

працюють психотерапевти – люди розпо-

відають їм більше про себе, і між лікарем та 

пацієнтом утворюються майже дружні сто-

сунки. 

Таку техніку легко використовувати при 

розмові з керівництвом. Сформулюйте тільки 

що сказану ним фразу як питання – так ви 

покажете, що уважно слухали і зрозуміли 

людину, а їй буде з вами комфортніше. 

6. Кивайте 

Коли люди кивають, слухаючи щось, це як 

правило означає, що вони згодні з промовою. 

Людині природно припустити, що коли хтось 

киває при розмові з нею, то це теж означає 

згоду. Це той же самий ефект мімікрії. 

Кивайте протягом всієї бесіди і згодом це 

допоможе вам переконати співрозмовника в 

вашій правоті. 

Таким чином, по своїй сутності психоло-

гічний вплив представляє «проникнення» 

однієї особистості  у психіку іншої особис-

тості. Даний вплив на психічний стан, думки, 

почуття і дії іншої людини здійснюється 

винятково за допомогою психологічних засо-

бів (вербальних або невербальних). Психоло-

гічний вплив має зовнішнє (відносно реципі-

єнта) походження і, будучи сприйнятим ним, 

приводить до зміни конкретних психоло-

гічних регуляторів певної активності людини.  
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ 

В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
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Анотація – У статті зроблено акцент  на 

те, що корпоративна соціальна 

відповідальність є альтернативним 

важелем стратегічного управління, який 

може допомогти підприємству підвищити 

свою конкурентоспроможність, покращити 

власний імідж, привернути увагу цільової 

аудиторії і збільшити  свою  частку  ринку. 

Ключові слова – Корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ), бізнес-стратегія 

компанії, соціальні програми організації, 

конкурентоспроможність, відповідальність 

бізнесу. 

Зростаюча в даний час популярність 

соціальної відповідальності бізнесу в усьому 

цивілізованому світі актуалізує перехід 

України до нових форматів ведення бізнесу, 

пов'язаних з переосмисленням його 

соціальної ролі в розвитку суспільства. 

Корпоративна соціальна відповідальність 

(КСВ) дозволяє транслювати цінності 

компанії в суспільство через конкретизовані 

дії в найширших областях, при цьому 

найбільшого поширення набули сфери 

екології, освіти, охорони здоров'я, спорту, 

культури, а також виробництво. Основною 

метою бізнес-стратегії компанії є підвищення 

рівня продажів своїх товарів і послуг, 

зміцнення свого іміджу як виробника і 

формування позитивного бренду компанії як 

роботодавця, тим самим залучаючи 

талановитих фахівців в свою організацію і 

формуючи споживчу лояльність [1;2]. 

Актуальність теми обумовлена як 

підвищеною увагою до проблематики 

корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ), так і тими вимогами, які висуваються 

в цій області в зв'язку з поширенням нових 

технологій. Зародження інтересу до теми 

зазвичай пов'язують з виходом у світ 

монографії Х. Боуена. Надалі вона отримує 

розвиток в працях А. Керрола і 

А. Бачхольтца, Дж. Муна, Д. Фогеля та ін. 

Метою дослідження є аналіз розвитку КСВ 

бізнесу в Україні. 

КСВ – це відповідальність компаній за 

свій вплив на суспільство. Вплив 

проявляється в аспектах, пов’язаних із 

бізнесом компанії. І тому вона розробляє 

програми і проекти, спрямовані на 

мінімізацію негативного впливу та 

поширення позитивного, обов’язково з 

залученням співпрацівників. Ці програми і 

проекти лягають у основу КСВ-стратегії 

компанії, яка є невід’ємною частиною бізнес-

стратегії. Наприклад, коли компанія має 

заводи, то вона впливає на: своїх 

співпрацівників, місцеву громаду, довкілля, 

регіон, партнерів та постачальників. Тобто її 

відносини з цими людьми – стейкхолдерами 

впливають на бізнес. І тому для компанії 

важливо покращувати ці відносини, робити 

більше, ніж вона має за законом – і це про 

КСВ. Благодійність може бути лише 

маленькою частиною у відносинах з 

громадою, коли компанія надає благодійну 

допомогу [7]. 

КСВ включає в себе: корпоративне 

управління; трудові відносини; права 

людини; охорону праці; чесні операційні 

практики; турботу про довкілля; роботу із 

зацікавленими сторонами, з якими взаємодіє 

компанія (співробітниками, партнерами, 

споживачами, державними органами, 

акціонерами і т.д.) [8]. 

Для того, щоб корпорації відчули 

необхідність в КСВ, має відбутися ціннісне 

дорослішання всіх учасників процесу: і 

суспільства, і бізнесу, і держави. У нашій 

країні є першопроходьці по реалізації КСВ, 

на рахунку яких десятки успішних проектів 

в цій сфері (більшість з них – компанії з 

іноземним капіталом) [5].  
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Головна мета програм корпоративної 

соціальної відповідальності деяких великих 

компаній полягає у визначенні та підтримці 

найбільш ефективних рішень соціальних 

проблем, що дозволяють домогтися стійких і 

видимих змін [4]. 

Їх стратегія корпоративної соціальної 

відповідальності поширюється на три 

ключові сфери: допомогу місцевим 

громадам, освітні проекти та захист 

навколишнього середовища [4]. 

Серед популярних практик сьогодні – 

робота з постачальниками, щоб 

переосмислити свій вплив на соціальні та 

екологічні питання. Інша практика – 

забезпечення прав людини в бізнесі. 

Нещодавно три компанії в Україні підписали 

міжнародний заклик до бізнесу щодо захисту 

прав людини – «Астарта», українські 

відділення «Сингенти» та «Ашан». І за 

такими об’єднаннями бізнесу в просуванні 

питань соціальної відповідальності – 

майбутнє [7]. 

Платформа змістовних партнерств Pro 

Bono Club Ukraine повідомляє, що за 2018 –

2019 рр. 31 компанія витратила понад 411 

млн грн на соціальні проекти. Значний 

стрибок зростання громадської активності 

бізнесу спостерігався в 2015 – 2016 рр. Це 

було викликано відкладеним попитом на 

КСВ ініціативи, а також сплеском 

популярності на соціальні проекти в країні 

[3]. 

Таким чином, більшість компаній (89%) 

проводять освітні проекти і працюють над 

поліпшенням умов праці та розвитком 

персоналу (71%). 62,5% займаються 

ініціативами в сфері екології. 91% 

співпрацюють з громадськими організаціями 

та благодійними фондами [3]. 

24% компаній в Україні вже мають 

закладений бюджет на проекти 

корпоративної соціальної відповідальності, 

зазначає Марина Саприкіна [7]. 

Реформа децентралізації позитивно 

вплинула на баланс інтересів між бізнесом і 

владою. Громадам зараз варто приділяти 

увагу освіті. І лідерам думок, і компаніям 

важливо вивчати зарубіжний досвід і 

дізнаватися більше про переваги співпраці 

бізнесу і громади, будувати цю співпрацю 

на практиці [5]. 

В американському і європейському 

суспільствах КСВ – і частина культури, і 

частина нормативного поля. Бізнес з КСВ 

там отримує підтримку інвесторів, 

податкові пільги і прихильність        клієнтів 

[5]. 

На Заході компанії прагнуть цілісно мати 

хороші показники в питаннях 

корпоративного управління, охорони праці, 

трудових відносин, прав людини, чесних 

операційних практик, турботи про довкілля, 

роботи з зацікавленими сторонами, з якими 

взаємодіє компанія: співпрацівниками, 

партнерами, споживачами, державними 

органами, акціонерами. Суспільство на 

Заході зі свого боку добре усвідомлює та 

трактує цю відповідальність, демонструє 

бізнесу свій запит наслідувати ці стандарти, 

стимулює компанії впроваджувати соціально 

важливі проекти [7]. 

Держави теж побачили в цьому нові 

можливості, і зараз всіляко стимулюють 

компанії до КСВ. Наприклад, в Німеччині 

міністерство праці та соціальної політики 

веде рейтинг компаній, які впроваджують 

КСВ. Втрата статусу учасника рейтингу 

помітно позначається на репутації і як 

наслідок –  доході бізнесу. Також багато 

європейських держав пропонують податкові 

пільги для соціально-відповідального 

бізнесу. Іноді у них компанії можуть самі 

вирішувати: заплатити податки або 

підтримати роботу будь-якого фонду [5]. 

Така синергія суспільства, бізнесу і 

держави показує відмінні результати. Тому 

КСВ в розвинених країнах давно стала 

нормою, забезпечуючи стійкий для всіх 

його учасників розвиток [5]. 

Вводячи КСВ, компанії прагнуть досягти 

двох цілей: збільшити свій вплив і знизити 

ризики. Вирішуючи проблеми суспільства, 

вони забезпечують себе і необхідною 

кількістю співробітників, і достатнім 

числом клієнтів, і створюють собі гідну 

репутацію [5]. 

Зараз, коли нестача кваліфікованих 

співробітників відчувається все гостріше, 

бізнесу важливо залучати в громади 
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достатню кількість хороших фахівців. А 

вирішити це питання, пропонуючи тільки 

високі зарплати, стає все складніше. У 

бізнесу з'являється сенс інвестувати в 

довгострокові проекти, спрямовані на 

оптимізацію місцевої інфраструктури – 

дороги, садки, лікарні [5]. 

Компанія завдяки КСВ отримує [8;9]: 

збільшення залученості співробітників та їх 

лояльності до компанії, формування довіри 

стейкхолдерів – кола зацікавлених сторін, з 

якими взаємодіє компанія (партнери, клієнти, 

влада, громадські організації та ін.), 

зниження репутаційних ризиків та 

критичності сприйняття діяльності компанії, 

простіше подолання кризових часів, 

впровадження інновацій, заощадження 

коштів завдяки впровадженню концепції 

«зеленого офісу», залучення інвестицій та 

вихід на нові ринки, сталий розвиток бізнесу 

у довгостроковій перспективі. 

КСВ можливо виміряти такими 

інструментами та критеріями: опитування; 

репутаційний аудит; збільшення рейтингів / 

продажів завдяки соціальним активностям; 

об'єм залучених інвестицій; зменшення 

плинності кадрів [8]. 

В Україні ця тема рухається в основному 

бізнесами і некомерційними організаціями, 

зокрема – центром "Розвиток Корпоративної 

Соціальної Відповідальності", членами якого 

є ключові компанії [6]. 

Зазначимо, що в Україні існує ряд певних 

бар'єрів і перешкод, які не дають КСВ 

успішно розвиватися і досягати показників 

західних компаній. Безумовно, тільки великі 

компанії мають сьогодні можливості успішно 

впроваджувати принципи і стандарти КСВ. 

Однак для успішного розвитку на 

міжнародній арені і виходу на нові ринки 

необхідно, щоб українські компанії більш 

серйозно ставилися до КСВ. Для цього 

потрібно не тільки бажання компаній, але і 

підтримка з боку держави і співробітництво 

між компаніями. 
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THE ROLE OF THE SALES MANAGER IN THE COMPANY 

Nadezhda Dimova1 

1New Bulgarian University/Economics, Sofia, Bulgaria 

 

Abstract – Continuous changes and digitalisa-

tion of the business are increasingly 

challenging successful sales managers to do 

much more than simply retain the company's 

customers. Very often, they are also leaders 

who steer the entire business in the right 

direction. Their mission is to maximize 

customer benefits, provide all possible solu-

tions that can be offered to the customer, 

prevent competition threats, receive conti-

nuous and reliable feedback, and extract as 

much information as possible about their 

opinions and needs customers. 

 

Key Terms – sales manager, leader, customer, 

digitalization, company.  

In order to prove itself up-to-date and modern, 

the sales manager must have a primary task - to 

build stable relationships with his clients and to 

attract as many clients as possible, to serve fully 

and constantly both online and offline. 

In addition to the optimal return on invest-

ment in time, people and resources, sales 

managers should do much more than simply find 

and serve their client. The necessary knowledge 

and skills that a manager must possess in order 

to manage his team well and successfully and to 

maximize the profit of his activity are becoming 

more complex in today's competitive enviro-

nment and are of the greatest importance to sales 

managers and teams.  

The purpose of the article is to show the 

importance of sales managers by considering 

their role in the company and clarifying its 

specific features. 

In most companies, sales managers them-

selves are sales coaches and are required to: 

* Organize weekly meetings with sales staff 

to familiarize themselves with sales promotion 

opportunities. He needs to be constructive in 

these meetings, offer a discussion of issues that 

concern traders and the way they offer their 

products and services to their customers. In this 

way, subordinates will learn how to use their 

time and their managers time more effectively. 

* Define the main goals that will affect the 

level of sales. Through this approach, the sales 

manager will understand how to improve the 

performance of their merchants. They must first 

make sure that the sales trainer / trainer / is 

familiar with the results of the work that is 

expected of them. More experienced coaches 

should present to the staff good results from their 

previous professional experience, which 

guarantees the subordinates good literacy. 

* When they are not trainers, they need to be 

convinced of the right choice. It is difficult to 

determine in which area of the sales process sales 

staff will need additional assistance. Most often, 

this is important for sales coaches who have 

started working for the company. They must 

obtain information in advance about the 

weaknesses of the organization of the sales 

process in the company. It is important for the 

trainers themselves to properly manage their 

time so that they can be of maximum use to 

marketers. 

* Continually monitor when marketers really 

need training and refinement. Continuous 

meetings and conversations with merchants is a 

sure step in identifying problems. The extent to 

which managers try to participate effectively 

early in the job will affect the readiness of sales 

staff - how they will learn from a distance. The 

reason is that sales managers may not always 

meet with a merchant who has a problem and 

needs to resolve it as a matter of urgency. 

It is paramount that sales managers keep in 

mind that teamwork is of the utmost importance 

and management decisions in some situations 

need to be coordinated with staff. 
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As for the personal effectiveness of sales 

managers, it is determined not so much by the 

right choice of the type of work for him, the 

motivating incentives, but also by their personal 

characteristics, abilities and competencies 

that they possess. 

With the advent of modern technology, it 

should be remembered that part of sales 

managers determine the competencies of sales 

staff, but it should also have certain compe-

tencies. 

Equally important is the image of the sales 

manager. This image is determined by the 

influence of: the image of the company in which 

he works, with which he identifies himself; the 

function, values and status of the position of 

sales manager in the department; the peculiar-

rities and specificity of the goods and services 

sold; personal characteristics /personalities/ sales 

staff. 

Sales managers should acknowledge the prio-

rities of the company in terms of both its risks 

and talent management actions in the interests of 

business development. 

It is not effective to copy talent management 

practices from other competitors, as each 

organization has unique business, customers and 

product strategies. 

Talent management is strongly tied to iden-

tifying factors that determine critical business 

needs and opportunities in a changing business 

perspective. 
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ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ  

ІВЕНТ-ПРОЕКТУ  

Немашкало Каріна Ромеовна, к.е.н, Харківський національний економічний університет 
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Анотація — Стаття присвячена 

обґрунтуванню застосування графічного 

моделювання при плануванні будь-якого 

івенту. Поданий приклад застосування 

мережевого графіку для івенту 

автомобільного салону, що дозволяє 

детально спланувати захід та закласти 

резерви часу. 

Ключові слова – івент, планування, івент-

проект, мережевий графік, критичний 

шлях.   

Планування івентів-проектів потребує 
великої уваги з боку івент-менеджмера, перш 
за все необхідно об’єктивно оцінити свої 
організаторські та творчі можливості. 
Питаннями планування івентів займалися 
Тульчинский Г.Л., Шекова Е. Л., Хальцбаур 
У, Картер Л., Сондер М. та інші науковці.  
Кожен з них по-різному розглядав засоби за 
допомогою яких можна організувати та 
спланувати будь-який івент. 

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні 
можливості застосування графічного 
моделювання як засобу планування івенту.  

Застосування графічного моделювання 

дозволить представити роботи проекту, з 

урахуванням їх послідовності та 

взаємозв’язку. Одним із таких методів 

управління усіма процесами, враховуючи час 

виконання тієї чи іншої роботи є мережевий 

метод [1]. Для його побудови потрібно мати 

таку інформацію: список робіт; логічні 

зв’язки між ними [2]. 

Мережевий графік дозволяє забезпечити 

наочність сприйняття інформації щодо 

реалізації івент-проекту, дає можливість 

виявляти резерви часу на етапах реалізації 

проекту, попереджає керівників проекту про 

можливі «зриви» під час виконання робіт, 

підвищує дієвість та оперативність прийняття 

управлінських рішень [1, 2,3].  

Розглянемо приклад застосування методу 
графічного моделювання для планування 
конкретного івент-проекту. Мережевий 
графік буде побудований для івенту 
автосалону Тойота «День чемпіона Тойота», 
який побудований у вигляді товариського 
матчу з футболу, показу моделей торгової 
марки та тест-драйв авто Тойота. Усі присутні 
матимуть змогу оцінити перевагу авто разом 
з досвідченими інструкторами, ознайомитись 
з системою кредитування та програмою 
лояльності для клієнтів автосалону. Даний 
івент проводиться з метою стимулювання 
продажу автомобілей та зацікавленості нових 
клієнтів. 

Наступним етапом є визначення саме 
переліку робіт заходу, тривалість часу 
кожного та логічних зав’язків між ними 
(Табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Перелік та послідовність робіт заходу 
«День чемпіона Тойота» 

№ Назва роботи Час Трива-

лість, год 

Послідов

-ність 

0 Початок. Реєстрація 12.00 0 - 

1 Робота дитячої зони 12.00-19.00 7 0 

2 Робота футкорту 12.00-19.00 7 0 

3 Творчі майстер-класи 12.30-15.00 2,5 0 

4 Початок розважальної 

програми 

12.30-15.30 3 0 

5 Тест драйв продукції 

Тойота 

12.30-15.30 3 0 

6 Презентація Тойота 15.30-16.00 0,5 4 

7 Початок товариських ігор 16.00-19.00 3 6 

8 Тест драйв продукції 

Тойота 

16.00-20.00 4 5,6 

9 Нагородження 

переможців  

19.10-19.40 0,5 8 

10 Розіграші подарунків 19.40-20.20 0,5 9 

11 Завершення заходу 20.20-21.00 0,6 7,8, 9,10 

 

Зв’язки між роботами, які можуть бути 
двох типів [1]:  

послідовні, коли одна робота виконується 
після другої;  
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паралельні, коли декілька робіт можуть 
виконуватися водночас. 

У мережевому грaфіку вершини 
познaчaють події, a дуги – зв'язок між 
подіями. Для нашого проекту мережевий 
графік має вигляд (рис. 1) 

Під подією необхідно розуміти момент 
зaвершення одного aбо кількох процесів, 
зaкінчення яких необхідно для почaтку 
одного aбо кількох нових процесів. Подія 
може відбутися тільки тоді, коли зaкінчaться 
всі попередні роботи. Нaступні роботи 
можуть почaтися тільки тоді, коли подія 
відбудеться [1]. 

 

 
 

Рис 1. Мережевий графік реалізації проекту 

«День чемпіона Тойота» 

 

Побудовa мережевого графіку починається 

кресленням вихідної події мережи, потім 

викреслюються роботи, що настають зa нею і 

виконуються паралельно, формуються і 

зображуються наступні події цих робіт і т. д. 

до завершальної події. 

Подія вважається такою, що відбулася, 

тільки тоді, коли закінчується найдовший із 

попередніх процесів [3]. Тaким чином, ранній 

термін звершення події дорівнює тривалості 

максимального із шляхів, який передує цій 

події; рaнній термін звершення кінцевої події 

покaзує довжину критичного шляху. Це – 

нaйрaніший можливий термін зaкінчення 

всієї розробки. 

Критичний шлях мaє особливе знaчення в 

мережевому плaнувaнні, оскільки його 

роботи визнaчaють зaгaльний цикл 

зaвершення всього комплексу робіт, 

зaплaновaних зa допомогою мережевого 

грaфікa. Для скорочення тривaлості процесу 

необхідно насамперед скорочувaти 

тривaлість робіт, що лежaть нa критичному 

шляху [2]. 

В нашому випадку критичний шлях складає 

9 годин 10 хвилин. Та складається з робіт (0; 

4; 6; 8; 9; 10; 11). 

Аналізуючи мережевий графік для 

запропонованого івент-проекту можна 

зробити висновок, що дуже багато заходів в 

рамках реалізації проекту проходить 

паралельно. Таким чином, необхідно 

приділити увагу функції контролю за усіма 

паралельними заходами з метою уникнення 

форс-мажорів, тому  бажано, щоб за кожен 

паралельний захід відповідала та 

контролювала окрема людина.  

Тобто, основна задача, яка вирішується за 

допомогою мережевого графіку це – більш 

детально спланувати проходження усього 

заходу та закласти резерви часу у разі 

виникнення форс-мажорів. Тому 

застосування цього методи є актуальним і 

необхідним саме при планування та 

організації івентів. 
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Анотація — Ці тези присвячені 

узагальненню сутності  категорій 

«інноваційна  праця», «управлінська 

праця», «творча праця». Обґрунтовано 

важливе місце та значущість інноваційної 

праці у професійної діяльності менеджера 

соціокультурної діяльності для 

ефективного впровадження інновацій. 

Ключові слова — Івент-проект,  

інноваційна праця, соціокультурна 

діяльність.  

В сучасних умовах господарювання 

зростає необхідність отримувати 

професійного івент-менеджера, який буде 

підготовлений до впровадження інновацій. 

Тому залишаються актуальними визнання 

нової сутності та змісту категорії 

«інноваційна праця», врахування сутності її 

споріднених категорій. 

 Питанням трактування поняття 

інноваційної праці та  її   характеристики 

висвітлені в працях таких  зарубіжних та 

українських вчених: Завлин П. Н., Беклешов 

В.К, Щербак В.Г., Василенко В.М., Мороз 

О.С.,  Бунтовський С. Ю.,   Друкер П.,   

Зеленов А., Коваль Л. А., Стремоусова О. Г. 

та ін.  Наприклад, узагальнення теоретичних 

підходів до визначення змісту поняття 

«інноваційна праця» здійснив Бунтовський 

С.Ю. Але цей  автор дослідив співвідношення 

«інноваційної праці» тільки з такими 

спорідненими категоріями, як «людський 

капітал», «трудовий капітал», 

«інтелектуальний капітал», залишаючи поза 

увагою розгляд таких категорій як 

«інтелектуальна праця» та «управлінська 

праця». У роботах Беклешова В.К., Завлина 

П.Н.  визначено сутність та особливості 

дефініції «інноваційна праця». Захарчин 

Г.М., Любомудрова Н.П. досліджують новий 

зміст та особливості інноваційної праці.  

Однак у  всіх  цих роботах однозначно не 

визначено єдиного підходу до сутності 

дефініції «інноваційна праця» та чітко не 

виявлено її особливості. 

Це свідчить про актуальність визначення 

сутності інноваційної праці та урахування її 

особливостей. 

Оскільки серед учених [1-3] немає 

спільної точки зору щодо визначення   

поняття «інноваційна праця», її   

відмінностей від інших видів  праці, було 

узагальнено діючі підходи  до визначення 

сутності категорії   «інноваційна праця» з 

урахуванням її особливостей та 

відокремлення зі спорідненими категоріями,  

за результатами якого можна зробити 

наступні висновки:  

По-перше,  характеризуючи інноваційну 

працю необхідно дослідити  її особливості та 

відмінності   від інших  споріднених видів  

праці, таких як «творча праця», «інтелектуальна 

праця» та «управлінська праця». Згідно 

проведеного дослідження виділено особливості 

інноваційної праці, що сприятиме підвищенню 

ефективності інноваційної діяльності та її 

активізації. 

По-друге, узагальнення формулювання 

категорії «інтелектуальна праця» дозволяє 

стверджувати, що на сьогодні   дефініцію 

«інтелектуальна  праця»  можна розглядати з 

різних точок зору. Більшість авторів 

розглядають інтелектуальну працю як 

«розумову». Зеленов А.,  вважає, що для 

здійснення інтелектуальної праці необхідно 

розумові зусилля, енергія.  Багато авторів 

використовують сполучення «інтелектуальна 

робота».  Отже, можна погодитись з Щербак 

В.Г., яка визначає, що інтелектуальна праця – 

це сукупність або система функцій. 
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По-третє, узагальнення визначення  сутності 

управлінської праці дозволило стверджувати, 

що вчені пропонують різні підходи до 

трактування дефініції. Більшість авторів 

асоціюють управлінську працю з розумовою. 

Багато використовують сполучення «творча 

праця» або «творча діяльність,   а інші –  

визначають управлінську працю, яка  

інтелектуальну. Деякі автори трактують 

досліджувану категорію, як  комплекс 

організації праці та праці з людьми, що являє 

собою зовсім іншу управлінську площину в 

дослідженні.  Лисенко Ю.В.  управлінську 

працю розглядає  з трьох позицій: як розумова 

діяльність; як розумова, інтелектуальна робота, 

основою якої творчість; як різновиди розумової 

праці:  Заслугою автора є виділення таких 

властивостей  управлінської праці, як 

евристичність і креативність.     

Ващенко О.П. вважає, що продуктом 

управлінської праці є рішення,  а не товари та 

послуги. Предметом праці є інформація.  

Інформація – специфічний предмет 

управлінської рішення. Інформація – 

специфічний предмет управлінської праці. 

Досягнення мети управління відбувається 

шляхом підготовки й реалізації сукупного  

управлінського впливу. Управлінський вплив 

на колективи людей, на їхню трудову 

діяльність – це є специфічний результат 

управлінської праці. Основною формою 

такого впливу є управлінські рішення. 

Прийняття управлінських рішень 

визначається складною рухливою  

сукупністю  факторів   внутрішнього  і 

зовнішнього середовища, які постійно 

створюють нестандартні ситуації.  

По-четверте, у процесі забезпечення 

інноваційної праці необхідно  визначити 

сутність та зміст категорії «інноваційна 

праця». У сучасних умовах існують різні 

підходи до трактування дефініції 

«інноваційна праця». 

Згідно проведеного дослідження та 

наведених вище визначень сутності 

інноваційної праці  можна стверджувати , що 

вчені пропонують різні підходи   до  

трактування дефініції. Більшість вчених 

асоціюють інноваційну працю з трудовою 

діяльністю.  Інші автори лише зазначають, що  

інноваційна праця – це діяльність.  Багато 

авторов використовують сполучення  «творча 

діяльність, творча праця»,  Погоджуємося з 

думкою  Беклешова В.К., Завлина П.П. що 

«інноваційна праця» - це творча, розумова  

діяльність та уточненням Юделевича М.А., що   

«якщо результатом роботи є вже відоме, 

перевірене, то ця праця не може бути визнана 

науковою».   

У нашому дослідженні, під інноваційною 

працею будемо  розуміти специфічну форму 

трудової діяльності творчого змісту, в 

процесі якої працівники знаходяться в 

процесі постійного наукового пошуку нових 

рішень, підходів, до вирішення неявних 

проблем, результатом чого є творчий 

доробок, який матеріалізує у собі творчі ідеї 

на всіх етапах життєвого циклу та 

втілюються у  створенні нової техніки, 

технології, продукції, послуг; поширенні 

номенклатури; поліпшенні якості продукції; 

удосконалення технології; методів 

управління, тощо.                                                                                                      

Таким чином, в умовах невизначеності,  

врахування сутності та змісту інноваційної 

праці дозволить  підвищити  ефективну 

підготовку  професійної діяльності івент 

менеджера.   
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УДК 008: 379.8 

ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ: ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

Близнюк Тетяна Павлівна, к.е.н., доцент, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна 

 

 

Анотація — В даному дослідженні 

проаналізовано вплив національної 

культури на особливості організації та 

проведення подій (корпоративних свят, 

маркетингових заходів, тренінгів, 

конференцій і семінарів) в межах 

конкретної компанії. Проаналізовано 

вплив кожного з культурних факторів 

шостифакторної моделі Г. Хофстеде: 

«дистанція влади»; «співвідношення 

індивідуалізму і колективізму»; 

«співвідношення мужності і жіночності»; 

«уникнення невизначеності»; «часова 

орієнтація»; «орієнтація на задоволення 

чи на обмеження», та визначено вплив 

кожного з них на персонал компанії. 

Ключові слова — івент-менеджмент, 

національна культура, культурні 

фактори, шостифакторна модель Г. 

Хофстеде. 

 

В сучасних умовах підвищення 

важливості персоналу компанії як ключового 

фактору її розвитку все більше уваги фахівці 

з менеджменту приділяють саме мотивації 

персоналу. Так, за результатами проведених 

досліджень [2], 50% підвищення рівня 

ефективності діяльності компанії 

безпосередньо залежить від наявності 

згуртованого, мотивованого персоналу. У 

зв'язку з цим, зростає роль інструментів 

нематеріального мотивування, одним з яких є 

івент-менеджмент як організація 

корпоративних заходів. При цьому головним 

завданням фахівців з організації 

корпоративних подій (корпоративних свят, 

маркетингових заходів, тренінгів, 

конференцій і семінарів) стає вміння знайти 

найбільш правильні, доречні та ефективні 

рішення проблем, з якими можна зіткнутися 

при виконанні таких робіт [3]. Саме тому 

можна зробити висновок, що івент-

менеджмент – це результат розвитку теорії та 

практики управління та мотивування 

персоналу, а головною метою івент-

менеджменту в компанії є формування 

сприятливого психологічного клімату, 

створення відчуття причетності до 

організаційної культури компанії та 

закріплення й збереження отриманих 

результаті. Тому важливим аспектом 

здійснення івент-менеджменту  в компанії є 

врахування характеристик персоналу 

(національних, поколінських та гендерних). 

Як доведено в дослідженнях [1] 

найбільший вплив на персонал компанії має 

саме національна культура, представники 

якої сформували персонал цієї компанії. 

Методичним підходом, який найбільш 

глибоко досліджує особливості впливу 

національної культури на персонал є підхід, 

який базується на шостифакторній моделі Г. 

Хофстеде, яка включає наступні культурні 

фактори [4]: «дистанція влади»; 

«співвідношення індивідуалізму і 

колективізму»; «співвідношення мужності і 

жіночності»; «уникнення невизначеності»; 

«часова орієнтація»; «орієнтація на 

задоволення чи на обмеження». Детально 

проаналізуємо вплив кожного з цих 

культурних факторів на характеристики 

персоналу компанії та відповідно на 

особливості проведення івент-заходів в 

компанії. 

Культурний фактор «дистанція влади» 

(PDI) в національній культурі персоналу 

компанії відображає ступінь нерівномірності 

влади в соціальних структурах (родина, 

компанія, суспільство), толерантність до 

нерівності, схильність до підкорення владі та 

її повагу [4]. При організації та проведенні 

різноманітних корпоративних подій 
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необхідно враховувати яка дистанція влади 

наявна в національній культурі персоналу 

цієї компанії. Так, велика дистанція влади 

(PDI≥50) свідчить про значний ступень 

внутрішньої нерівності в компанії, а мала 

дистанція влади (PDI<50), вказує на вільний 

доступ до представників влади, та існування 

толерантності до влади. 

Значення культурного фактору 

«співвідношення індивідуалізму і 

колективізму» (IDV) в національній культурі 

персоналу компанії розкриває особливості 

поведінки представників цієї національної 

культури як індивідів чи як членів певної 

групи [4]. При організації та проведенні 

різноманітних корпоративних подій (івентів) 

в компанії необхідно враховувати 

відповідний вплив на персонал 

індивідуалізму (IDV ≥50), коли основними 

цінностями, які притаманні персоналу, є 

розвинене почуття власної гідності та 

самостійності дій й суджень, чи колективізму 

(IDV<50), коли основними цінностями, які 

притаманні персоналу, є ставлення інтересів 

групи вище власних інтересів та спрямування 

максимум зусиль на те, щоб їх взаємодія з 

іншими членами групи була гармонічною, 

безконфліктною і збалансованою. 

Культурний фактор «співвідношення 

мужності і жіночності» (MAS) в національній 

культурі («орієнтація на досягнення цілей») 

персоналу компанії розкриває спосіб 

мотивації до виконання тієї чи іншої роботи 

на шляху досягнення певних цілей [4]. Так, 

при організації та проведенні різноманітних 

корпоративних подій в компанії необхідно 

враховувати який тип цільової поведінки 

притаманний персоналу компанії. Так, якщо 

персонал має активну цільову поведінку 

(MAS≥50), що свідчить про домінування 

традиційних чоловічих цінностей, таких як 

успіх, гроші, матеріальні цінності, 

амбіційність, кар'єра, конкуренція і 

наполегливість у досягненні цілей; є жорстке 

розділення тендерних ролей, чи пасивну 

цільову поведінку (MAS<50), якщо 

персоналу притаманна жіночність, гармонія 

та схильність до компромісів, а найбільшу 

цінність представляють взаємини з іншими 

членами суспільства, якість життя і турбота 

про ближніх. 

Культурний фактор «уникнення 

невизначеності» (UAI) в національній 

культурі персоналу компанії визначає рівень 

невизначеності, соціальної нестабільності, 

двозначності, який є нормальним і при якому 

співробітники відчувають себе комфортно 

[4]. При організації та проведенні 

різноманітних корпоративних подій 

необхідно враховувати наявність високого чи 

низького рівня уникнення невизначеності у 

персоналу компанії. Так, високий рівень 

уникнення невизначеності (UAI≥50) 

свідчить, що в національній культурі 

персоналу все, що не дозволено, то 

заборонено і незаконно, але разом з тим, що 

характерно поширене повсюдне порушення 

законів й загальний правовий нігілізм. В той 

час як, низький рівень уникнення 

невизначеності (UAI<50) означає, що в 

національній культурі персоналу компанії 

все, що не заборонено, вважається 

дозволеним, але все в житті передбачити не 

можна. 

Культурний фактор «часова 

орієнтація» (LTO) в національній культурі 

персоналу компанії визначає ступінь 

необхідності довгострокових (або 

короткострокових) планів на майбутнє в 

роботі, життєдіяльності та інших аспектах 

життя співробітників компанії [4]. При 

організації та проведенні різноманітних 

подій в компанії необхідно враховувати 

представниками якої культури є персонал 

компанії: довгострокової чи 

короткострокової. Так, довгострокова 

орієнтація (LTO≥50) виявляється в 

наполегливості щодо досягнення цілей та 

пов'язана з патерналізмом, який визначається 

як стан слабших представників колективу, які 

відчувають високу потребу в захисті і опіці з 

боку більш сильних зокрема керівництва 

компанії. 

Культурний фактор «орієнтація на 

задоволення чи на обмеження» (IVR) в 

національній культурі персоналу компанії 

показує ставлення до контролю бажань та 

імпульсів особистості як результату 

виховання й соціалізації [4]. При організації 
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та проведенні різноманітних корпоративних 

подій необхідно враховувати 

представниками яких культур є персонал 

компанії: поблажливої чи стриманої. Так, 

орієнтація на задоволення (поблажливі 

культури) (IVR≥50) в національній культурі 

свідчить, що існує відносно вільне 

задоволення основних і природних людських 

бажань, пов'язаних з життям і розвагами, а 

орієнтація на обмеження (стримані культури) 

(IVR<50) характеризується пригніченням 

задоволення потреб і його регулюванням за 

допомогою жорстких соціальних норм, існує 

тенденція до песимізму та цинізму. 

Таким чином, в результаті 

проведеного аналізу впливу культурних 

факторів в національній культурі на персонал 

компанії визначено, що усі культурні 

фактори шостифакторної моделі Г. 

Хофстеде, такі як «дистанція влади»; 

«співвідношення індивідуалізму і 

колективізму»; «співвідношення мужності і 

жіночності»; «уникнення невизначеності»; 

«часова орієнтація»; «орієнтація на 

задоволення чи на обмеження», 

безпосередньо впливають як на персонал 

компанії так й відповідно на особливості 

організації та проведення подій 

(корпоративних свят, маркетингових заходів, 

тренінгів, конференцій і семінарів) в межах 

даної компанії. 
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Анотація — у статті висвітлено 

основні питання сутності і значення 

брендингу вищих навчальних закладів в 

умовах зростаючої конкуренції; 

проаналізовано фактори, що впливають 

на формування бренду ЗВО. 

Ключові слова: бренд університету, 

брендінг, бренд, конкуренція 

університетів, тенденції брендінгу. 

 

Сьогодні університети в різних 

країнах світу діють в умовах гострої 

глобальної конкуренції за обмежені ресурси, 

студентів, кращих викладачі. Глобальний 

ринок відкриває перед студентами 

надзвичайно широкі можливості вибору 

місця навчання, а перед викладачами і 

дослідниками – місця роботи. Щоб бути 

успішними у такій боротьбі, університети 

мають застосовувати маркетинговий підхід 

до управління всіма сферами своєї 

діяльності. 

В умовах конкуренції, що 

загострюється, університети мають 

формувати і розвивати власні конкурентні 

переваги, які можуть бути створені на основі: 

кращих ідей, кращих викладачів, наукових 

досліджень світового рівня, кращого 

оснащення, кращого місцерозташування, 

кращої репутації [3].  

В університетах виділяються три тенденції 

брендінгу. По-перше, в останні два 

десятиліття багато університетів 

модернізували свою символіку, або 

репрезентативний символ: традиційна 

емблема, яка несе ознаки професії, 

перетворюється в логотип, який легко 

сплутати з товарним знаком. Слід зазначити, 

що в наявності зміни в естетиці 

університетської символіки: від символу, 

навантаженого метафорами (книга, джерело 

світла на зразок факела, що демонструє 

просвіту  або національні предмети 

поклоніння) і незмінного, а також текстів, які 

несуть певний сенс (наприклад, ім'я 

університету і рік його заснування) до 

створення зображення, яке лише поверхово 

відображає історію університету (його 

батьків-засновників), місію (робочі 

інструменти або відкрита книга) або характер 

(природне середовище, студентське життя, 

спорт і т.п.). Строгий і мінімально 

прикрашений модернізований логотип є 

характеристикою університетів 

новостворених або пережили кампанію 

планування стратегії. Таким чином, 

прийняття стилю товарного знака говорить 

про те, що сучасна легітимна форма 

візуальної репрезентації для університетів 

повинна мати схожість з логотипами 

корпорацій: легко розпізнається і 

затребуваний ринком образ окремої 

організації[6].  

Друга тенденція полягає в тому, що 

університети швидше додають щось до своєї 

традиційної емблемі, ніж змінюють її. При 

цій тенденції нові зображення служать 

різним цілям: університетські друку, 

наприклад, все ще є повсюдно 

використовуваними в офіційних документах 

університету, таких як диплом. Логотип же 

використовується для банерів і розмічальних 

кнопок на веб-сторінках, а товарні знаки з 

текстами (спрощений образ університетської 

емблеми в поєднанні з назвою університету) 

використовуються для бланків і 

корпоративних,візитних карток. Це візуальне 

вираження ідентичності через цільову 
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аудиторію і функції: університети майже 

завжди спираються на свої логотипи, щоб 

апелювати до молодіжної аудиторії або 

майбутнім студентам, в той час як традиційні 

емблеми залишаються для використання при 

офіційних заходах, наприклад, при церемонії 

випуску [6].  

Третя і остання тенденція полягає в 

тому, що університети захищають свої 

зображення і девізи / слогани як 

інтелектуальну власність і реєструють їх як 

торговий знак або знак обслуговування [6].  

У той же час, брендинг університету 

означає значно більше, ніж розробка та 

використання логотипу. Важливість бренду 

пов’язана із його здатністю позиціонувати 

університет на ринку [2]. 

Щодо терміну «бренд», то єдиної його 

інтерпретації не існує. Однак, частіше його 

характеризують з точки зору асоціацій, що 

ви- никають у свідомості споживачів. Так, Д. 

Аакер  визначає бренд як унікальний набір 

асоціацій, який вказує на те, для чого він 

існує, і включає в себе обіцянку споживачеві 

від виробника. Згідно К. Кел- лера, «бренд – 

це набір асоціацій, що виникають у 

свідомості у споживачів, які додають 

цінності товару чи послузі». Д. Капферер 

вважає, що «бренд – це назва, що володіє 

силою впливу на покупців» [1]. Основними 

елементами бренду є сам товар (послуга), 

його характеристики, обіцяні споживачеві 

переваги від використання товару (послуги), 

очікування, асоціації потенційного 

споживача щодо товару (послуги); вплив на 

споживача через наявний комплекс 

інструментів (товарний знак, фірмовий стиль, 

маркетингові комунікації). Реалізація 

основних характеристик бренду 

здійснюється за допомогою брендингу. 

При розробці бренду університет має 

чітко визначити, хто саме є його цільовою 

аудиторією, які релевантні для цієї цільової 

аудиторії продукти (курси, програми, 

дослідження тощо) може пропонувати 

університет, який досвід представникам 

цільової аудиторії нададуть такі продукти [5]. 

При визначенні цільової аудиторії 

університет має розглядати кілька різних 

груп, які розглянемо докладніше. В першу 

чергу – це існуючі студенти, наявний 

професорсько-викладацький та 

адміністративний персонал університету, 

оскільки саме вони через свій щоденний 

досвід мають накопичити достатньо 

позитивних вражень, щоб ідентифікувати 

себе з університетом і стати 

«представниками» бренду у зовнішньому 

середовищі, підтримувати та просувати 

його [4].  

Оскільки капітал бренду значною 

мірою залежить від того, наскільки 

виправдані очікування споживачів, весь 

студентський досвід під час навчання та 

задоволеність співробітників мають 

розглядатись університетом невідривно від 

цінності бренду. Відомо, що найбільшу 

довіру у потенційних споживачів викликають 

відгуки і рекомендації користувачів тих чи 

інших товарів і послуг. Також і в сфері вищої 

освіти відгуки студентів і персоналу про 

університет, в якому вони навчаються або 

працюють, мають все більший вплив на 

сприйняття бренду університету зовнішніми 

контактними аудиторіями [2]. 

Другою важливою групою, на яку має 

орієнтуватись університет в побудові своєї 

маркетингової діяльності, в тому числі і в 

процесі управління брендом, – це колишні 

студенти. Лояльність випускників грає дуже 

важливу роль в успішному брендингу 

університету [5]. Взаємовідносини з 

випускниками мають бути тривалими і 

додавати цінності бренду університету. Якщо 

випускники відчувають, що вони отримають 

певні вигоди, переваги від підтримки зв’язків 

з університетом (наприклад, через заходи, 

організовані для випускників, лекції для 

практиків тощо), вони, скоріше за все, також 

стануть «представниками» бренду у 

зовнішньому середовищі [3].  

Третьою групою є потенційні 

студенти: університет має шукати нові 

комунікаційні канали, які не лише 

користуються популярністю серед 

представників цієї групи, а йзабезпечують 
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ширшу взаємодію  (наприклад, сторінки 

університету в соціальних мережах в 

Інтернеті; інтерактивні віртуальні екскур- сії 

по університету, розміщені на сайті 

університету або на інших інтернет-ресурсах 

тощо) [7]. 

В західних країнах університетський 

брендинг стає сферою вузької спеціалізації у 

сфері консалтингових послуг з брендингу і 

маркетингу, які надають університетам 

консалтингові фірми. Або університет 

нерідко створюють власні підрозділи, що 

відповідають за управління брендом, або ж ці 

функції виконують спеціалісти зі зв’язків з 

громадськістю [6]. 

Отже, в умовах глобальної 

конкуренції потужний бренд стає стратегічно 

важливим втіленням конкурентних переваг 

вищого навчального закладу. Успішний 

бренд університету спирається на: позитивні 

свідчення студентів; синергію між 

маркетингом і брендингом, а також 

підтримку професорсько-викладацького 

персоналу. Цінність бренду ЗВО є 

результатом поєднання реального образу, як 

атрибутивної складової бренду, та іміджу, як 

емоційної компоненти бренду. Реальний 

образ ВНЗ формується на основі: його назви, 

логотипу, якості освітньої діяльності, 

професорсько-викладацького складу, 

фінансово-економічних, соціальних та інших 

характеристик. 
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Анотація — В статті розглянуто 

теоретичні основи створення заходу,  його 

основні стадії, а також цілі і завдання 

проведення події. Визначено, що необхідно 

зробити після заходу. 

 

Ключові слова: інвент, event-

менеджер, організація, координація, 

управління. 

 

Event-менеджмент є цікавою галуззю, 

що розвивається та дає можливість 

кар’єрного росту для всіх, хто захоплюється 

організацією та плануванням заходів. Цей 

вид діяльності включає вивчення бренду, 

цільової аудиторії, розробку концепції 

заходу, планування логістики та 

координацію технічних аспектів перед 

безпосереднім виконанням умов заходу.  

Event-менеджмент, по суті, є 

програмою управління заходом, яка залежно 

від поставлених цілей передбачає виконання 

event-менеджером різнопланових дій – 

побудову логістики, драматургії, сценографії 

заходу. Отже, event-менеджмент включає 

функції планування, організування та 

контролювання проведення унікального, 

єдиного в своєму роді заходу, причому 

унікальність забезпечується не стільки 

оригінальністю ідеї, скільки способами 

доведення її до кінцевого споживача. 

 Організація будь-якої події 

задумується з певними цілями, які 

обов’язково потрібно врахувати на етапі 

планування заходу. Для успішного 

проведення заходу важливим є вдалий вибір 

місця проведення, програми, учасників та 

підрядників. Ці питання вирішуються на 

етапі організування. Разом з початком заходу 

для event-менеджера розпочинається 

контролююча функція, яка включає 

слідкування за вчасною подачею фонограми 

звукорежисером, виходом артистів, виступом 

ведучого та ін. Національні особливості 

event-менеджменту визначаються 

спонтанністю та відсутністю пунктуальності, 

обов’язковості та чіткого виконання завдань 

більшістю працівників підприємств.  

Ще однією особливістю є велика 

ємність ринку, яка з часом заповниться 

сотнями нових компаній, що дає можливість 

талановитим event-менеджерам зайняти свою 

нішу. На даний момент event-менеджмент – 

один з найдинамічніших інструментів роботи 

BTL-агентств на комунікаційному ринку. 

Кількість агентств, що надають послуги 

event-менеджменту, постійно зростає, а 

організація та проведення заходів досягає 

європейського рівня. Отже, як і PR-галузь 

event-менеджмент має великі перспективи 

розвитку в Україні. 

Event-менеджер – це фахівець, який 

займається організацією заходів і подій 

різних форматів і масштабів, націлених на 

досягнення різних результатів, наприклад, 

поліпшення іміджу компанії або продукту, 

формування згуртованості колективу, 

об'єднання експертів певній галузі для обміну 

досвідом та ін. 

Найбільш популярна література в 

сфері івент-менеджменту відноситься таким 

авторам, як Гліб Архангельський, Ігор Манн, 

Олександр Шумович, Іммельман Реймонд, 

Девід Майстер. Всі вони є практиками в цій 

сфері і мають великий досвід. 

Метою є те, чого хоче досягти 

організатор в результаті проведення заходу. 

Якщо захід організовується для клієнтів, то 

метою може бути вибудовування відносин. 

Коли проводиться захід для співробітників, 

то метою може бути зміцнення відносин в 

колективі, підвищення лояльності персоналу 

і інші. Або мета івенту - заявити про новий 

продукт компанії. 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
213 

Завдання – конкретні, вимірювані 

досягнення заходи. Вони локальні, вказують 

тактичне спрямування для дій. Якщо метою 

корпоративного свята є підвищення 

лояльності співробітників до компанії, то 

завданнями можуть бути наступними: 

забезпечення гарного настрою і ситості всіх 

учасників в ході заходу, забезпечення 

задоволеності кожного учасника 

заходом.Формування цілей і завдань заходу – 

ключовий момент для початку роботи. Це 

абсолютно обов'язковий етап [1]. 

Організація заходів – в цілому творча 

робота і захоплюючий процес. Тут багато 

деталей, можливостей для реалізації ідей і 

фантазій, і завжди хочеться швидше 

зайнятися обговоренням і підготовкою 

чогось конкретного. Тому ризик втратити 

зв'язок ідей з цілями і завданнями проведення 

заходу дуже великий. Весь процес підготовки 

заходу повинен постійно звірятися на 

відповідність сформульованим цілям і 

задачам. [2]. 

Робота під час заходу полягає в 

наступному[5]: 

1.Загальна координацію заходу. Весь 

час стежте, щоб все було в порядку.Нехай в 

залі, де проходить захід, завжди знаходиться 

ваш чоловік, який стежить за рівнем 

освітленості (додає або зменшує світло), за 

температурою (повинно бути трохи 

прохолодно), за рівнем шуму (ремонт в 

сусідньому приміщенні не повинен заважати 

вашої зустрічі). Якщо у доповідача або 

учасників виникли якісь технічні проблеми 

(наприклад, не працює мікрофон), ця людина 

зможе їх оперативно вирішити (полагодити 

непрацюючий мікрофон, просто включивши 

його). 

2.Контроль і управління сервісом 

місця, де проходить захід, і допоміжним, 

технічним персоналом, кейтерингом тощо. 

Робота за тим же принципом, що і описаний 

вище. Ви просто стежте за тим, щоб усе 

відповідало сценарієм, івносите оперативні 

корективи, якщо вони потрібні. 

3.Технічне асистування.  

4.Координація переміщень учасників 

(на обід, на каву), управління паузами. 

5.Підтримка порядку. Реєстраційний 

стіл повинен бути зразком порядку з самого 

початку до самого кінця заходу. Ніде не 

повинно бути сміття, недопалків, кавата 

інших проявів недолугості до останньої 

секунди. Стіл організаторів – це святе місце 

заходу. 

6. Анкетування учасників. Якщо ви 

хочете дізнатися про те, як учасники 

сприйняли ваш захід, проведіть анкетування. 

Анкети не повинні бути великими. Краще, 

якщо вони вмістяться на одній сторінці. 

Важливо пам'ятати про своєчасність 

анкетування учасників: воно може 

проводитися як відразу після заходу, так і 

через кілька місяців в залежності від ваших 

цілей. 

7. Фотографування. Якщо на вашому 

заході є важливі пам'ятні моменти і взагалі 

фотозвіт дуже важливий – не пошкодуйте 

грошей і найміть професійного фотографа. 

Мова йде всього про декілька сотень доларів.  

Після проведення заходу необхідно 

зробити наступне [4]: 

1. Написати фінансовий звіт. 

Завершальний етап заходу - ви пишете 

остаточний фінансовий звіт, тому що після 

завершення заходу часто з'ясовується, що 

десь ви переплатили, а десь, навпаки, 

заощадили. 

2. Проаналізувати оціночні анкети 

учасників. Якщо в анкеті варто результат 

нижче «добре», це завжди сигнал, що 

потрібно зробити якісь дії. Наприклад,якось 

компенсувати Клієнту його незадоволеність. 

3. Підготувати висновки, результат 

роботи заходи, досягнення або завдання. 

Необхідно оцінити, наскільки успішні 

результати заходу, реалізовані чи цілі 

ізавдання заходу. 

4. Підготувати статистичний аналіз 

складу учасників, опублікувати фотозвіт про 

захід. Для цього вам буде потрібно сайт 

вашого заходу. 

5. Підготувати остаточну і уточнену 

базу з контактами всіх учасників заходи. Це 

знадобиться для розсилки фінального 

подячного листа. 
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6. Провести аналіз самого проекту з 

точки зору організації і рекомендації для 

наступних заходів.  

Отже, всі заходи можуть розроблятися 

в двох варіантах: або концепція прописується 

організаторами, виходячи з якоїсь креативної 

ідеї, або робиться під конкретного замовника, 

який шляхом проведення акції реалізує свої 

маркетингові завдання, що стоять перед ним 

в певний момент часу. Але і в першому 

випадку організатори, як правило, 

прогнозують, кого вони можуть залучити в 

якості партнерів. Зараз вже важко уявити собі 

великий захід, якщо воно, звичайно, не 

проводиться державними органами або 

глобальними структурами, яке б планувалося 

виключно на бажанні організаторів 

розважити аудиторію, підняти якісь соціальні 

проблеми. 
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Анотація — Стаття присвячена 

узагальненню основних теоретичних 

аспектів обґрунтування й розробки 

проектів, заходів. Розглянуто етапи 

життєвого циклу івенту, а також 

досліджено технології розробки заходів - 

мозковий штурм, документація іде, 

конкурс ідей, творчій вплив ззовні.  

Ключові слова – івент, життєвий цикл 

івенту, мозковий штурм, конкурс ідей.   

Питаннями організації івентів та 
розважальних заходів займалися Вєтрова 
Н.В., Вуйма А.Ю.., Гойхман О.Я., Гуров Ф.Н., 
Алькема В.Г., Больботенко І.В. Однак 
більшість з них не приділяли достатньої уваги 
безпосередньо розробці розважальних 
заходів загалом. 

Метою статті є дослідження особливостей 
розробки проекту заходу. 

Івент–проект – подія, описана у вигляді 

задуму, представлене у вигляді плану, з 

обґрунтуванням і економічними 

розрахунками та втілене в форму 

спеціального заходу, службовця цілям 

маркетингу [1, c. 33]. 

Технологія підготовки та проведення 

проекту має відображення у схемі п'яти 

модулів чотири “Р” і “F” (рис. 1), яка 

представляє складові частини комплексу 

підготовки і проведення PR-заходів всіх 

основних типів. Вона складається з наступних 

компонентів [2]: 

Перше “Р” – місце проведення заходу 
(Place / Location). Місце проведення заходу 
має низку характеристик, які можуть бути 
добре чи погано представлені. Тому до 
приміщення, де буде проводитися захід 
необхідно пред’явити ряд вимог. 

Друге “Р” – реклама та інформування 
(promotion), включає в себе підготовку та 

розповсюдження запрошень, інформаційну 
кампанію в ЗМІ з приводу майбутнього 
заходу і попереднє PR – освітлення його в 
пресі. При цьому використовуються такі 
інструменти, як запрошення, прес-релізи, 
сувенірна продукція тощо 

Третє “Р” – подання інформації на заході 
(Presentation). 

На заході, необхідно максимізувати 
використання аудіовізуального устаткування 
– аудіо – та відеозасобів. Так, як якісне і 
графічно виразне аудіовізуальний уявлення 
матеріалу (слайд–шоу, відео – або 
комп’ютерна презентація) не тільки робить 
захід більш цікавим, але і залишає більш 
сильне враження про нього. 

Четверте “Р” – персонал (Personnel), він 
може бути власним (персоналом організації) і 
залученими, а також кваліфікованим і 
технічним. Склад персоналу може бути 
різним у залежності від заходу. 

“F” – дії після заходу (Follow–up). Оцінка і 
закріплення результатів проведення заходу 
підвищує його ефективність. Форма оцінки та 
закріплення результатів являє собою 
інтенсивну роботу з усіма учасниками заходу 
після нього – телефонні дзвінки і листи з 
пропозицією про зустріч або переговорах. 

 
Рис. 1 Cхема п'яти модулів PPPP і F  

Етапи організації та планування будь-якої 
події також відображає модель життєвого 
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циклу спеціальних заходів [3], що 
запропонована Дж. Голдблатт (рис. 2) 

 
 

 

 

 

 

Рис 2. Етапи життєвого циклу івенту 
(Модель Дж. Голдблатт) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що 
ефективність заходу залежить від багатьох 
факторів:  

якість та неординарності ідеї заходу;  

дослідження потреб на ринку івенту: збір, 
обробка та аналіз інформації, необхідної для 
планування та проведення PR-заходу;  

професіоналізм івент-менеджерів щодо 
планування заходу: постановки цілей і 
завдання, визначення цільової аудиторії, 
розробка стратегії і тактики, бюджету; 

здатність організувати та контролювати усі 
стадії реалізації заходу: безпосередні дії щодо 
вирішення поставлених завдань для реалізації 
заходу;  

ефективність якісної та кількісної оцінки 
проведеного заходу: використання різних  
інструментів і методик для оцінки 
ефективності проведеного заходу, складання 
звіту, написання рекомендацій тощо. 

Особливу увагу слід приділити саме 
плануванню івенту. Для організації та 
реалізації проекту існує декілька технологій 
планування проекту.  

Розгляд існуючих, дозволив узагальнити 
технології та представити проведений аналіз  
в табл. 1. [1, 3, 4]. 

 

 

 

Таблиця 1 

Технології розробки заходу 

Технологія Опис 

Мозковий 
штурм 

Зібрати разом людей, здатних 
генерувати ідеї, поставити їм 
проблему і сподіватися, що 
спільна робота буде 
підтримувати творчий дух 
кожного з членів команди і в 
результаті буде отримано безліч 
ідей для івент заходу 

Документація 
ідей 

Слід документувати ідеї та 
дбайливо зберігати їх 

Конкурс ідей Надаються кілька ідей фокус-
групі або експертам, щоб 
дізнатися їх думку та сприйняття 

Творчій вплив 
ззовні 

Звернення у спеціалізовані 
компанії, у яких є великий багаж 
напрацювань що зацікавить вас 

 

Так, кожний етап івенту є особливим і 
потребує особливої уваги. Тому, 
використання розглянутих інструментів для 
розробки й обґрунтування проектів заходів 
дозволить оптимізувати роботу з планування 
й підготовки будь-яких заходів. 
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УДК  658.001.13 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ»  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Нечипорук Оксана Василівна, ст. викладач кафедри менеджменту та бізнесу, 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація –  розглянуто таке поняття, як 

«івент-менеджмент; наведено 

класифікацію сучасних івент-заходів і 

процес підготовки до їх проведення. 

Проаналізовано  особливості розвитку 

івент-менеджменту в Україні.   

 

Ключові слова – івент-менеджмент, 

управління івент-заходами, ефективність, 

розвиток, перспективи 

 

Event-management перекладається з 

англійської як управління подією. Цей вид 

діяльності називається організацією подій 

або event-менеджментом, а також є одним з 

найістотніших інструментів PR, який 

спрямований на отримання довготривалого 

ефекту у формуванні іміджу підприємства, 

його впливу на суспільні інтереси та потреби.  

В Україні використовується дослівний 

переклад англійського терміну «Event-

management» - подієвий менеджмент. В 

основі подієвого менеджменту лежить подія, 

комплекс спеціальних заходів, організованих 

для просування товару або послуги.  

Івент-менеджмент став індустрією 

спочатку в США, де вже давно існують 

професійні асоціації, література, визнані 

стандарти галузі. Івент-менеджмент стає усе 

більш популярним, і все більше компаній 

бажають організувати заходи, реалізовуючи 

свою менеджментову стратегію Це один з 

дієвих інструментів формування відношення 

до компанії або її продукту [5]. 

 Event-менеджмент передбачає широкий 

спектр маркетингових комунікацій (від 

повідомлення співробітникам, клієнтам та 

контрагентам простої, але необхідної 

інформації до ефективної презентації бренду 

або продукції), що здійснюється за 

допомогою організації різних заходів. 

Масштаби впливу також можуть бути 

різними – від одного підприємства, кількох 

компаній до великих громадських мас. 

Важливими рушійними силами для розвитку 

event-менеджменту стали результати 

проведення заходу та повернення вкладених 

на його проведення коштів.  

Цей вид діяльності включає вивчення 

бренду, цільової аудиторії, розробку 

концепції заходу, планування логістики та 

координацію технічних аспектів перед 

безпосереднім виконанням умов заходу. 

Event-менеджмент, по суті, є програмою 

управління заходом, яка залежно від 

поставлених цілей передбачає виконання 

event-менеджером різнопланових дій – 

побудову логістики, драматургії, сценографії 

заходу. Організація заходу – це кожного разу 

новий проект. Отже, event-менеджмент 

включає функції планування, організування 

та контролювання проведення унікального, 

єдиного в своєму роді заходу, причому 

унікальність забезпечується не стільки 

оригінальністю ідеї, скільки способами 

доведення її до кінцевого споживача.  

 Дослідженням питань, пов’язаних із 

розвитком івент-менеджменту, займалися такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Н.М. 

Пономарьова, Г.Л. Тульчинский, А.Н. Роман-

цов, П.А. Шагайда, Ю.А. Бичун, Т.Е. Лохина, 

А.В. Костін, Е.В. Попов, Е. Патрушева,  А. Шон 

та ін. Однак дані питання недостатньо вивчені, 

у зв’язку з чим потребують додаткових нау-

кових досліджень. 

У сучасних умовах івент-менеджмент став 

предметом вивчення та підґрунтям 

застосування практичних навичок та вмінь, 

що спрямовані на розроблення, виробництво 

та управління запланованими подіями, 

змістовними фестивалями, святкуваннями, 

розважальними заходами, рекреативними 

подіями, політичними, державними, 

науковими та театральними подіями. До 
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цього переліку можна також додати події 

місцеві, окремі ділові чи корпоративні події, 

а також події приватного характеру, 

включаючи різного роду вечірки, одруження 

та соціальні події певних родинних груп. 

Виходячи із цього, івент-менеджмент – це 

повний комплекс заходів щодо створення 

корпоративних та масових подій [5, с. 113]. 

Цілі івентивного менеджменту можна 

визначити як те, чого хоче досягти 

організатор в результаті проведення заходу. 

Це глобальні стратегічні досягнення, заради 

яких проводяться заходи. Наприклад, 

сформувати пул лояльних партнерів; 

поліпшити навички презентацій у команди 

продажів; заявити про новий продукт 

компанії як інноваційний прорив.  

Завдання івентивного менеджменту – це 

конкретні вимірювані досягнення заходу. 

Вони локальні, вказують на тактичний 

напрям для дій [2]. 

Event-менеджмент розуміють як 

впровадження методів управління проектами 

– project management в практику проведення 

подій [4], наголошується на необхідності 

формалізованого проектного підходу до 

організації заходів.  

Подальший розвиток event-менеджменту в 

українських компаніях дозволить збагатити 

практику українських компаній важливою ін-

новаційною управлінською технологією, що 

допомагає ефективно вирішувати наступні 

завдання [3]:  

– підвищення впізнаваності продукту, 

послуги або компанії;  

– підвищення обізнаності про послуги 

організації (подія просуває окрему послугу); 

– презентація сприятливого іміджу 

продукту, послуги, місця або організації 

(заходи можуть бути використані як для 

вибудовування іміджу, так і для його 

зміцнення);  

– зростання продажів продукту або, 

наприклад, відвідуваності місця;  

– задоволення потреб суспільства, як 

соціальних, так і матеріальних.  

Останнє завдання – задоволення потреб 

суспільства найбільшою мірою пов'язане з 

концепцією соціальної відповідальності 

бізнесу. Просування продукту, послуги або 

компанії за умови задоволення соціальних 

потреб суспільства є частиною політики 

соціальної відповідальності фірми. 

Корпоративна соціальна відповідальність 

може виражатися в перерахуванні грошових 

коштів тим, хто їх потребує, а може прийняти 

форму систематично організованих 

навчальних семінарів, олімпіад, свят та 

інших заходів. Подібним чином, за 

допомогою організації event, можуть бути 

втілені й інші заходи. Це дає право 

стверджувати, що event-менеджмент є 

універсальною технологією реалізації 

стратегічних цілей компанії, до яких 

відносяться:  

– побудова ефективних комунікацій зі 

стейкхолдерами фірми;  

– створення соціально-відповідального 

іміджу компанії, як внутрішнього 

(спрямованого на співробітників), так і 

зовнішнього.  

Як наслідок – компанія отримує 

можливість «прилаштуватися» у систему 

суспільних цінностей, зміцнити своє 

становище на ринку в довгостроковій 

перспективі, підвищити свій репутаційний 

капітал, у подальшому це позначиться 

позитивно і на капіталізації компанії в 

цілому. Найважливішим завданням у цьому 

випадку є формування цілісної event-

політики фірми, котра враховує стратегічні 

цілі організації, специфіку її діяльності, 

кадрову політику, наявні ресурси та інші 

складові: «професійний event-менеджмент – 

це не просто організація заходу. Він 

передбачає вивчення торгової марки, бізнесу 

або колективу, з яким доведеться працювати, 

визначення цільової аудиторії, розробку 

концепції заходу, а також планування 

технічних аспектів майбутньої події» [6]. 

Завдяки цьому і досягається 

довготривалий ефект івент-менеджменту: 

подія давно закінчилася, але її результати 

видно довгий час: вони позначаються і до 

події, і після її закінчення, і навіть побічно 

впливає на тих, хто не потрапив на захід, але 

входить до цільової групи. Це відбувається 

тоді, коли товар (або послуга) перетворився 

на частину стилю життя його цільових 

споживачів, став не просто модним, але й 

необхідним.  

Існує певна специфіка івент-послуг [3]:  
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– корпоративні події – спрямовані на 

зміцнення корпоративного духу, розвиток і 

підтримку персоналу компанії;  

– заходи, спрямовані на клієнтів компанії і 

на інші контактні аудиторії (ЗМІ, 

постачальники), що надають потужну 

підтримку рекламним і РК – кампаніям. 

Організація заходів сильно впливає на 

суспільство в цілому. У деяких країнах – це 

серйозна індустрія, що приносить державі 

великі прибутки у вигляді податків. З її 

допомогою можна залучити велику кількість 

туристів (наприклад, карнавали в Ріо-де-

Жанейро або у Венеції відвідують сотні тисяч 

чоловік), що стає значною статтею доходу 

для місцевих бюджетів. Проведення 

конференцій і виставок допомагає появі 

ділових контактів і цим прискорює 

економічний розвиток.  

Ринок івент-послуг в Україні став активно 

розвиватися з 2005 р. За період свого 

становлення ринок значно змінився не лише 

кількісно, але і якісно: підвищилася якість 

послуг, що надавалися; розширився спектр 

послуг; застосовується гнучка цінова політи-

ка компаній; стають доступними ціни для 

більшості з них. 

Для детального аналізу івент-

менеджменту України необхідно розглянути 

класифікацію івентів, яка передбачає їх поділ 

на дві основні категорії: В2С – усі заходи, які 

розраховані на масову цільову аудиторію 

(масового споживача) і В2В – заходи, що 

мають діловий характер. 

До В2С заходів належать: 

- корпоративні свята; 

- спортивні змагання; 

- фестивалі, концерти; 

- виїзні заходи; 

В2В заходи включають: 

- конгреси, конференції, форуми; 

- симпозіуми, круглі столи, семінари; 

- презентації, тренінги, майстер-класи; 

- прес-конференції, бізнес-сніданки; 

- мотиваційний івент-туризм. 

Як бачимо, існує велика кількість 

різноманітних івент-заходів, які, відповідно, 

потребують ретельної підготовки та 

деталізованого плану щодо їх проведення, 

тому на допомогу приходить івент-

менеджмент.  

Процес підготовки до будь-якого івенту 

включає такі основні етапи:  

1) розроблення концепції event (теми та 

ідеї);  

2) постановка цілей і завдань event;  

3) координація співробітників і ресурсів на 

підготовку;  

4) моніторинг бюджетів і дедлайнів;  

5) проведення заходу;  

6) follow-up – аналіз результатів event [3].  

Важливим складником удалого 

проведення того чи іншого заходу є 

професійна команда. 

На даний момент event-менеджмент – 

один з найдинамічніших інструментів роботи 

BTL-агентств на комунікаційному ринку. 

Кількість агентств, що надають послуги 

event-менеджменту, постійно зростає, а 

організація та проведення заходів досягає 

європейського рівня. 

Отже, можна зробити висновок, що івент-

менеджмент в Україні знаходиться у процесі 

свого активного розвитку. Сьогодні його 

популярність пояснюється великою 

кількістю івентів, які проводяться на 

території України і вимагають ретельної 

підготовки та організації. Як і PR-галузь 

event-менеджмент має великі перспективи 

розвитку в Україні. 
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УДК 659.4     
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Анотація — У тезах досліджено місце та 

роль подієвого маркетингу в умовах 

розвитку інформаційного суспільства. 

Проаналізовано переваги подієвого 

маркетингу та розглянуто особливості 

його формування. Доведено, що технології 

подієвого public relations є ефективним 

інструментом як у стимулюванні збуту 

продукції, так і у підвищенні лояльності 

споживачів до компанії.  

Ключові слова — Брендинг, імідж компанії, 

подієвий маркетинг, подієвий PR, 

реклама.  

 

Сучасна людина живе в епоху швидких 
змін, що обумовлені інформаційною 
революцією та посиленням глобалізаційних 
процесів, які впливають на всі сфери життя та 
галузі економіки. У даному контексті, на 
зміну людині економічній та соціальній 
приходить людина інформаційна. 

Глобалізація змінює порядок денний на 
міжнародній арені, впливаючи на стратегічні 
пріоритети сучасних компаній. Так, перед 
компаніями постають нові, найбільші за всю 
історію бізнесу, виклики, вимагаючи від них 
гнучкості, вміння миттєво реагувати на 
найменші зміни в суспільному житті, а 
найголовніше – нестандартних рішень, 
здатних залучити потенційного споживача. За 
таких умов компаніям стає все важче 
заволодіти увагою покупців. Також слід 
зважати на те, що старі маркетингові 
інструменти з часом втрачають свою 
ефективність, та учасники рекламного бізнесу 
змушені винаходити нові концепції, що 
повністю відповідають вимогам сучасної 
цільової аудиторії. Стає очевидним, що 
використовуючи тільки традиційні 
технології, неможливо домогтися бажаного 
результату, тому сучасні рекламні компанії 
все частіше схильні використовувати 

додаткові нестандартні технології, що 
спрямовані на стимулювання збуту.  

Одним із інструментів, що покликаний 
підтримати і посилити ефект класичного 
просування товару або послуг, є подієвий 
маркетинг (далі – event-маркетинг). Event-
маркетинг – це спосіб просування товару або 
послуг, що включає комплекс активних 
прийомів PR і BTL-реклами, що реалізуються 
в рамках будь-якого заходу[1]. 

  Маркетинг подій дозволяє ефективно 
вибудувати тісний емоційний зв'язок між 
споживачем і брендом за відносно короткий 
термін. Слід зауважити, що зазвичай вибір 
заходу залежить від завдання рекламодавця. 
Тому event-заходи умовно можна поділити на 
кілька груп:  

1) робочі, де відбувається обмін 
інформацією (конференції, виставки, 
конгреси); 

2) інформативні, націлені на передачу 
інформації в розважальній формі (прем'єра 
кінофільму, представлення новинки, 
корпоративні свята, день народження 
компанії); 

3) дозвільні, орієнтовані на проведення 
вільного часу цільовою аудиторією 
(змагання, концерти, фестивалі)[4]. 

Зазначені спеціальні заходи мають значний 
емоційний вплив на цільову аудиторію, 
головним чином завдяки тому, що дають 
можливість людині «відчути» бренд в 
прямому сенсі слова, отримати реальний 
досвід від спілкування з маркою. 
Найголовніше, що це спілкування 
відбувається в ненав'язливій формі, і в 
результаті у споживача зберігається відчуття 
його власного вибору, на відміну, наприклад, 
від телевізійної реклами, яка викликає 
роздратування більшості телеглядачів. 

Маркетинг подій має яскраво виражену 
соціальну спрямованість. Процес організації 
event-заходів передбачає, що подія буде 
організована не тільки під певний бренд, але і 
може носити характер великого проекту, де 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
221 

беруть участь кілька брендів в якості 
партнерів, спонсорів і т.д. Запорукою 
успішного проведення заходу є правильно 
підібрана відповідно до події цільова 
аудиторія. 

За допомогою грамотно проведеного 
заходу можна не тільки підвищити 
впізнаваність марки більш ніж на 30%, але і 
прищепити аудиторії лояльність до бренду. 
Але не варто забувати, що, як правило, 
лояльність споживачів до марки проявляється 
при успішному використанні інтегрованих 
маркетингових комунікацій. 

   Відомий фахівець в галузі маркетингу Ф. 
Котлер визначає інтегровані маркетингові 
комунікації як "концепцію, згідно з якої 
компанія ретельно продумує і коордінує 
роботу своїх багаточислених каналів 
комунікацій – рекалама в засобах массової 
інформації, особистості продажу, 
стимулювання продажу, пропаганди, прямого 
маркетингу, іміджу компанії, упаковки 
товару та інших з метою вироблення чіткого, 
послідовного і переконливого представлення 
про компанію і її товари" [2 ].  

Під іміджем компанії мається на увазі її 
узагальнений портрет, який створюється в 
поданні самих різних груп громадськості на 
підставі того, що вона заявляє і, особливо, що 
робить. Тут маються на увазі його окремі 
складові частини, співвідношення і 
узгодження між ними.  

  Є.Б. Перелигіна, автор книги "Психологія 
іміджу" вважає, що побудова корпоративного 
іміджу - завдання комплексне, багаторівневе і 
творче. Корпоративний імідж повинен 
виконувати, принаймні, три функції. Саме за 
ступенем і характером виконання цих 
функцій імідж може бути оцінений як 
ефективний або неефективний. Першою 
функцією іміджу можна вважати створення 
потрібного (заданого, запланованого) 
враження. «Заплановане враження», як 
правило, підпорядковане мети, виробленої на 
основі корпоративної стратегії. Друга 
функція іміджу - позиціонування себе на 
ринку. Позиціонування - це процес створення 
і утримання певного відмінного місця на 
ринку для компанії і / або окремого продукту. 
Третю функцію іміджу можна визначити як 
спонукання до дій. Якщо товар або послуга 
компанії відповідає конкретній потребі, фірма 
повинна чітко і впевнено заявити, що саме 

вона може найкращим чином цю потребу 
задовольнити [3]. 

   Грамотний процес управління іміджем 
компанії - основа успішного функціонування. 
Сучасне суспільство характеризується 
перенасиченістю масової реклами, тому 
організації вдаються до таких комплексів 
маркетингових комунікацій, як 
стимулювання збуту. Цей комплекс 
маркетингових комунікацій відрізняється від 
прямої реклами рівнем впливу на споживачів 
і вибором засобів впливу на цільову 
аудиторію. 

Одним із способів стимулювання збуту є 
подієвий PR. На сьогоднішній день подієвий 
PR є досить перспективним напрямком в 
просуванні товарів і послуг, основною 
складовою якого є клієнтоорієнтованість. 
Важливим завданням є не перенасичення 
клієнта надмірними рекламними 
повідомленнями і спробами змусити 
споживати той товар або послуги, які вигідні 
саме організації. 

   Важливо відзначити, що подієвий PR 
активізує інтереси цільової групи і ефективно 
працює з просування організації, її товару 
послуг.Подієвий PR - це практика просування 
інтересів компанії за допомогою будь-якого 
значимого події: реального або вигаданого, 
широко відомого або створеного спеціально 
для конкретної компанії; це інструмент, що 
дозволяє впливати на самі різні сегменти, 
часто одночасно. Більш того, він не 
обмежений короткостроковим ефектом, а 
віддача від нього буде значно тривалої [2]. 

У зв'язку з процесом глобалізації та 
інтернаціоналізації національних економік 
з'явилась доцільність розширення ринків 
збуту продукції. Для цього потрібні 
відповідні заходи, одними з яких є event- 
маркетинг, як складова PR. Цей вид 
просування широко відомий на світовому 
ринку та використовується доволі часто. 
Маркетинг подій є своєрідним міксом АТL, 
BTL і PR, завдяки чому впливає відразу по 
декількох комунікаційних каналах. Висока 
креативність та гнучкість, закладені в івент-
маркетингу, дозволяють вибудовувати 
орігінальні програми для компаній різних 
сфер діяльності і з різними фінансовими 
можливостями. Таким чином, подієвий 
маркетинг є універсальним інструментом 
змін – як на рівні компанії, так і на рівні 
держави, коли традиційна реклама не 
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дозволена чи не є результативною. 
Насиченность ринку традиційної реклами 
змушує компанії шукати нові шляхи взаємодії 
з цільовими аудиторіями, одним з таких 
шляхів стає подієвий маркетинг. На даний 
момент в Україні існують значні перспективи 
розвитку івент – послуг, як інструменту 
просування національних брендів товарів і 
послуг. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОЇ НАУКИ 

Кінас Ірина Олександрівна, , к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — У дослідженні проведено 

аналіз становлення івентивного 

менеджменту як окремої сфери 

економічної науки. Проаналізовано 

еволюційний розвиток івент -  

менеджменту. Розкрито суть, цілі та 

основні завдання івент - менеджменту. 

Визначено основні завдання щодо 

ефективності інноваційної управлінської 

технології українських компаній.  

Ключові слова — івент - менеджмент, 

запланована подія, менеджмент подій, 

сучасна економічна наука, управління 

івент -  заходами.  

 

Event-management, з англійської, дослівно 

перекладається як управління подією. В 

Україні цей вид діяльності називається 

організацією подій або event-менеджментом 

та є одним з найістотніших інструментів PR, 

спрямованих на отримання довготривалого 

ефекту у формуванні іміджу підприємства, 

його впливу на суспільні інтереси та потреби. 

Зарубіжні дослідники роблять акцент на 

унікальності event. А. Шон і Б. Перрі 

відзначають такі найважливіші 

характеристики event як унікальність і вихід 

за рамки буденності [9]. З ними 

погоджуються Дж. Там, П. Нортон, Дж. Нева, 

які вважають, що event унікальний. На їх 

думку, саме ця властивість вирізняє event-

заходи і ставить унікальну в кожному 

окремому випадку задачу перед менеджером 

[10].  

В основі івент менеджменту покладені 

заплановані події. Заплановані події є певним 

видом тимчасового феномену, і кожна окрема 

подія є по своєму унікальною, оскільки події 

розглядаються як перетин встановлених 

подій, людей та системи управління. У 

більшості, події, що виникають є 

унікальними, а особа, що приймає участь у 

цих подіях повинна отримати задоволення від 

того, що відбувається. У випадку, коли особа 

не матиме змоги прийняти участь у 

запланованих подіях, вона втратить для себе 

певні можливості. 

Розвиток сучасних інформаційних 

технологій обумовили появу «віртуальних 

подій», що також пропонують певний інтерес 

та цінність споживачу індустрії туризму. 

Участь особи в різного виду запланованих 

подіях обумовлює отримання і різного 

досвіду, практики та наслідків. Усі 

заплановані події проводяться з певною 

метою та є сферою діяльності окремої особи 

чи громади. Однак, з часом це стає сферою 

професіоналів та підприємців. Таким чином, 

події будь-якого характеру є важливими, вони 

досягають певної кількості стратегічних 

результатів та, з іншого боку, вони набувають 

певних ризиків, оскільки можуть бути 

передані аматорам з метою їх виконання. У 

цьому сенсі є зміст застосування такої 

категорії як управління (менеджменту) 

виконання подій («івентів»). Івент 

менеджмент став у сучасних умовах 

предметом вивчення та полем застосування 

практичних навичок та вмінь, що спрямовані 

на розробку, виробництво та управління 

запланованих подій, змістовних фестивалів, 

святкувань, розважальних заходів, 

рекреативних подій, політичних, державних, 

наукових та театральних подій. До цього 

переліку можна також додати події місцеві, 

окремі ділові чи корпоративні події, а також 

події приватного характеру, включаючи 

різного роду вечірки, одруження та соціальні 

події певних родинних груп. 

Короткий огляд професійних асоціацій, що 

мають відношення до різних напрямів 

діяльності свідчить про те, що в 1885 році 

з’явилася Міжнародна Асоціація Виставок 

(IAFE), тоді як вже в 1928 році була заснована 
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Національна Асоціація Експозицій. Ці 

організації вперше стали представляти 

інтереси менеджерів виставок та експозицій. 

У 2005 році відзначила своє 50-річчя 

Міжнародна Івентивна Асоціація, мета 

діяльності якої є відзначення ювілеїв та 

святкувань. У 1972 році була зареєстрована 

Спілка Міжнародних Професіоналів, яка є 

самопроголошеною провідною організацією 

глобального характеру, що формує та 

визначає певні окремі напрями івентивної 

індустрії та індустрії гостинності. У 1987 році 

було засновано Міжнародне Спеціальне Івент 

Товариство (The International Special Events 

Sociaty, ISEC), що охопило івент дизайнерів, 

певну кількість їхніх постачальників, а також 

різного роду культурні та спортивні асоціації, 

карнавали різної специфіки, що 

функціонують на локальних, національних 

або ж на міжнародних рівнях. 

Event-менеджмент розуміють як 

впровадження методів управління проектами 

– project management в практику проведення 

подій [7], наголошується на необхідності 

формалізованого проектного підходу до 

організації заходів. Подальший розвиток 

eventменеджменту в українських компаніях 

дозволить збагатити практику українських 

компаній важливою інноваційною 

управлінською технологією, що допомагає 

ефективно вирішувати наступні завдання [6]: 

– підвищення впізнаваності продукту, 

послуги або компанії; – підвищення 

обізнаності про послуги організації (подія 

просуває окрему послугу); Культурні події: - 

фестивалі; - карнавали; - релігійні події; - 

щорічні церемонії Політичні і державні події: 

- саміти; - політичні події; - VIP візити 

Концертні події: - концерти; - щорічні 

церемонії нагородження Бізнес і ділові події: 

- зустрічі; - з’їзди; - споживчі та торгові 

виставки; - ярмарки Наукові та навчальні: - 

конференції; - семінари; - клінічні заходи 

Змагання і спортивні заходи: - 

аматори/професіонали; - звичайні відвідуваі 

Приватні події: - одруження; - вечірки; - 

заручення; - соціальні заходи Заплановані 

події Рис. 1. Типологія основних категорій 

запланованих подій 144 Серія Економічні 

науки Випуск 9. Частина 3. 2014 – презентація 

сприятливого іміджу продукту, послуги, 

місця або організації (заходи можуть бути 

використані як для вибудовування іміджу, так 

і для його зміцнення); – зростання продажів 

продукту або, наприклад, відвідуваності 

місця; – задоволення потреб суспільства, як 

соціальних, так і матеріальних. Останнє 

завдання – задоволення потреб суспільства 

найбільшою мірою пов'язане з концепцією 

соціальної відповідальності бізнесу. 

Просування продукту, послуги або компанії 

за умови задоволення соціальних потреб 

суспільства є частиною політики соціальної 

відповідальності фірми. Корпоративна 

соціальна відповідальність може виражатися 

в перерахуванні грошових коштів тим, хто їх 

потребує, а може прийняти форму 

систематично організованих навчальних 

семінарів, олімпіад, свят та інших заходів. 

Подібним чином, за допомогою організації 

event, можуть бути втілені й інші заходи. Це 

дає право стверджувати, що event-

менеджмент є універсальною технологією 

реалізації стратегічних цілей компанії, до 

яких відносяться: – побудова ефективних 

комунікацій зі стейкхолдерами фірми; – 

створення соціально-відповідального іміджу 

компанії, як внутрішнього (спрямованого на 

співробітників), так і зовнішнього. Як 

наслідок – компанія отримує можливість 

«прилаштуватися» у систему суспільних 

цінностей, зміцнити своє становище на ринку 

в довгостроковій перспективі, підвищити свій 

репутаційний капітал, а у подальшому це 

позначиться позитивно і на капіталізації 

компанії в цілому. Найважливішим 

завданням у цьому випадку є формування 

цілісної eventполітики фірми, котра враховує 

стратегічні цілі організації, специфіку її 

діяльності, кадрову політику, наявні ресурси 

та інші складові: «професійний event-

менеджмент – це не просто організація 

заходу. Він передбачає вивчення торгової 

марки, бізнесу або колективу, з яким 

доведеться працювати, визначення цільової 

аудиторії, розробку концепції заходу, а також 

планування технічних аспектів майбутньої 

події» [8]. 

Отже, сьогодні івент - менеджмент став 

сферою професіоналів, що обумовило 
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застосування такої категорії як ефективного 

управління виконання подій. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХІД ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мазоренко О. В., к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, Харків, Україна  

 

Анотація — Це дослідження присвячено 

визначенню ролі соціального заходу для 

підтримки екологічної відповідальності 

підприємства. В результаті дослідження 

визначено особливості соціального заходу, 

основні принципи екологічної 

відповідальності та обґрунтовано роль 

соціальних заходів для реалізації 

зазначених принципів.   

Ключові слова — екологічна 

відповідальність, корпоративна соціальна 

відповідальність, соціальний захід, 

торговельне підприємство.  

 

Питання екологічної відповідальності 

підприємства все більше набувають 

популярності в сучасних умовах, чому 

сприяють вичерпання природних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища та 

популяризація збереження екології та 

покращення екологічних умов життя. 

Дослідженню екологічної відповідальності 

підприємства присвячені роботи багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме,  

Смоленнікова Д., Грішнової О., Смовженко 

Т. та ін. [2-5]. При цьому недостатньо увагу 

приділяється популяризації та реалізації 

концепції екологічної відповідальності на 

основі проведення заходів із залученням 

стейкхолдерів. 

Тому, метою дослідження є обґрунтування 

ролі соціальних заходів як засобу реалізації та 

підтримки концепції екологічної 

відповідальності на прикладі торговельного 

підприємства.  

Екологічна відповідальність бізнесу є 

частиною корпоративної соціальної 

відповідальності [2].  

Як зазначено в роботі [4], корпоративна 

екологічна відповідальність орієнтує бізнес-

структури на те, що має існувати глобальна 

відповідальність перед екологічною 

системою планети, а це означає 

відповідальність кожної окремої, як 

виробничої, так і невиробничої, організації за 

стан довкілля. 

Колектив авторів [5] стверджує, що 

екологічна відповідальність бізнесу 

передбачає зобов'язання осіб, що приймають 

рішення, запроваджувати дії, спрямовані на 

захист і поліпшення стану навколишнього 

середовища загалом, і які також відповідають 

їх власним інтересам. Більшість компаній 

наразі розглядають екологічну 

відповідальність як законні і добровільні види 

діяльності, які можуть збільшити 

конкурентоспроможність підприємства і 

зміцнити його репутацію під впливом різних 

стейкхолдерів. 

Смовженко Т. [4] розглядає підхід до 

визначення екологічної корпоративної 

відповідальності, який полягає в дотриманні 

трьох критеріїв, а саме: дотримання 

екологічних зобов'язань, енергетичний та 

сировинний менеджмент, а також ефективне 

залучення зацікавлених сторін. Якщо перші 

два принципи можна віднести до еколого-

правових аспектів, то останній принцип може 

бути частково реалізований за допомогою 

івентів. 

Аналіз роботи [4] основні складові 

критерію ефективного залучення 

стейкхолдерів: 

 інформування стейкхолдерів про 

екологічні наслідки діяльності підприємства; 

 відповідальність підприємства перед 

зацікавленими сторонами за свою сучасну і 

майбутню діяльність, а також за дії, вчинені у 

минулому; 

 врахування думок та побажань 

стейкхолдерів при розробці та реалізації 

проектів підприємства; 

 діяльність піжприємства є прозорою, 

включно з інформацією про вплив її 

діяльності на довкілля; 
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 звітування підприємства про вплив 

своєї діяльності на довколишнє середовище. 

Так, одним із засобів інформування 

стейкхолдерів підприємства про реалізацію 

концепції екологічної відповідальності є 

проведення соціальних заходів, що 

спрямовані на захист і підтримку 

навколишнього середовища. 

Особливість соціальних заходів (рис. 1) 

полягає в тому, що вони мають вагомий вплив 

на спосіб життя людини, її культурні цінності, 

зміну стереотипів, уявлень, форм поведінки 

та мають довгостроковий результат. 

  

 
Рис. 1. Особливості соціального заходу [1] 

 

Ключові моменти організації соціального 

заходу для його успішного проведення 

виділені в роботі [1]: 

1. Проблематика і цінності. В основі 

соціального заходу закладено вирішення 

соціальної проблеми.  

2. Цілі і формат соціального заходу. 

Формулюйте ціль заходу максимально 

«конкретно і глобально».  

3. Увага до планування. Організація 

заходу – це синхронна діяльність команди 

людей та потік процесів, тому необхідно чітко 

відслідковувати поточні задачі, фіксувати 

відповідальну особу та статус виконання.  

4. Попередній прорахунок бюджету. 

Потрібно включити до бюджету усі витрати, 

навіть якщо планується отримати їх на 

партнерських умовах. 

5. Увага до деталей. Атмосферу заходу 

створюють приємні дрібниці, коли учасник 

відчуває, що організатори про нього подбали. 

6.  В день заходу – хто? що? де? коли? 

Розподіл обов’язків між командою та 

створення часової сітки.  

7. Зрозумілі повідомлення у ЗМІ. При 

комунікації з аудиторією враховуйте їх 

цінності та інтереси. Обирайте 

вузькоспеціалізовані платформи, тематичні 

групи у соціальних мережах, пресу, які читає 

ваша цільова аудиторія. 

8. Побудова партнерства. Партнерство 

передбачає врахування усіх інтересів 

учасників для реалізації спільних цілей. 

Партнерам необхідно пропонувати 

можливості, показувати переваги для них.  

9. Результат і зворотній зв’язок. 

Соціальний захід можна розглядати як 

проект. На початковому етапі можна 

встановити критерії виміру ефективності 

соціального заходу, щоб зафіксувати зміни 

«до» та «після» заходу. Можна залучити 

учасників оцінити різні аспекти заходу: 

логістику, спікерів, місце проведення, 

контент, роботу організатора, виправданість 

очікування, задоволеність результатом. 

Розглянемо підхід до реалізації екологічної 

відповідальності на прикладі компанії Toyota. 

Компанія Toyota дотримується 

корпоративної соціальної відповідальності. 

При становленні стратегії розвитку і 

діяльності компанія спирається на те, що 

необхідною умовою сучасного сталого 

розвитку будь-якого бізнесу є дотримання 

встановлених принципів соціальної 

відповідальності. Так була створена 

«Екологічна хартія Toyota». Відповідно до неї 

виділяють такі принципи соціальної 

відповідальності компанії [6]: 

1. Відповідність загальним для Toйота і 

відповідним тематиці бізнесу напрямкам 

соціальних ініціатив, а також – орієнтація на 

реальні потреби місцевих громад. 

2. Суворе дотриманні законодавчих вимог. 

3. Співпраця з місцевою владою. 

4. Тісна співпраця з некомерційними 

благодійними фондами, ретельний вибір 

соціальних проектів. 
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5. Системний підхід до розробки 

соціальних програм, довгострокове 

співробітництво, відхід від пожертвувань до 

соціальних інвестицій. 

6. Відкритість, публічність – забезпечення 

прозорості реалізації соціальних програм, 

щорічний звіт про виконану роботу. 

7. Якісний соціальний менеджмент – 

високий рівень управління в соціальній сфері, 

контроль якості виконання соціальних 

програм. 

Toyota взяла на себе зобов'язання бути 

лідерами у захисті та поліпшенні стану 

довкілля, що знайшло відображення в Toyota 

Environmental Challenge 2050.  

Глобальна мета Toyota – поліпшити життя, 

використовуючи нові технології, нові методи 

роботи та нові підході до скорочення викидів, 

глибини переробки, захисту природних 

ресурсів та використання екологічно чистих 

відновлюваних джерел енергії, допомагаючи 

людям у всьому світі жити та працювати у 

гармонії з природою [6]. 

Основні виклики Toyota щодо 

навколишнього середовища до 2050 року 

сформовані в [6] і наведені на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні положення Toyota 

Environmental Challenge 2050  
 

Для підтримки екологічної 

відповідальності компанія Toyota в Україні 

щорічно проводить різні соціальні заходи, до 

основних з них можна віднести такі: 1) еко-

акція «Купив машину? Посади дерево!» 

(озеленення міста); 2) соціально-екологічна 

акція «Всесвітній день прибирання» 

(прибирання сміття та очищення зелених зон 

і насаджень від забруднення), в яких 

приймають участь співробітники компанії, 

члени їх сімей, а також клієнти. 

Отже, соціальні заходи в торгівельній 

компанії дуже важливі, за допомогою них 

доноситься чітка думка і позиція до громади, 

складається безпосередньо соціальний та 

екологічний імідж підприємства, який має 

великий вплив на збільшення прибутку та 

зростання конкурентоспроможності  

підприємства. 
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Забезпечення сталої мобільності для всіх 
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Гармонійне майбутнє для людей, 

продуктів і планети 
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УДК 339.138:378.4 

ПІДХОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В  ІВЕНТ-ЗАХОДАХ 

Майстренко Ольга Валентинівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ 

ім. С.Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — в даному дослідженні 

статті висвітлено основні питання ризик – 

менеджменту в умовах організації та 

проведенні івент - заходів; проаналізовано 

фактори, що впливають ефективність 

проведення будь-яких івентів. 

Ключові слова: івент – заходи, 

ризик, ризик – менеджмент, ризики в 

івентах. 

 

Будь-який захід − це складний 

процес, пов'язаний із взаємодією великої 

кількості людей і техніки, тобто клубок 

інтересів і зобов'язань. Це складна система. І, 

як у будь-якій складній системі, щось може 

піти не так. Ризик − поєднання ймовірності та 

наслідків настання несприятливих подій.  

Існує безліч визначень ризику, 

народжених в різних ситуаційних контекстах 

і різними особливостями застосувань. З 

найбільш поширеною точки зору, кожен 

ризик (міра ризику) в певному сенсі 

пропорційний як очікуванням втрат, які 

можуть бути заподіяні ризикованою подією, 

так і ймовірністю цієї події. Відмінності у 

визначеннях ризику залежать від контексту 

втрат, їх оцінки та вимірювання.  

У силу цього існує безліч 

незалежних класифікацій ризиків, а саме:  

− Технічний ризик − ймовірність 

відмови технічних пристроїв з наслідками 

певного функціонування. 

 − Індивідуальний ризик − частота 

ураження окремої людини в результаті 

впливу досліджуваних факторів небезпеки 

аварій.  

− Підприємницький ризик 

зумовлюється ймовірним характером 

практично всіх факторів, які впливають на 

проведення івенту: конкуренція, інфляційни 

впливи, наявність фізичних ризиків (втрати 

майна внаслідок стихійного лиха), а також 

невизначеність, що спричинена неповною 

або неточною інформацією, яка міститься в 

проектній  програмі. 

− Фінансові ризики − це велика 

сукупність взаємопов’язаних ризиків 

невиконання фінансових зобов’язань 

протилежною стороною та ризиків зміни 

кон’юнктури фінансових ринків.  

− Ризик перевищення кошторису 

означає, що проектно-кошторисна вартість 

може бути перевищена через провину певних 

учасників. 

− Форс-мажорний ризик пов’язаний 

з виникненням подій об’єктивного характеру, 

які можуть призвести до часткової чи повної 

втрати майна. 

Практики івент індустрії виділяють 3 

головних види ризиків при організації 

заходів: фінансовий, експлуатаційний і 

правовий.  

Фінансовий ризик − на першому 

місці стоять саме фінансові ризики. Це всі 

ризики, пов'язані з витратами на захід і 

надходженнями від нього. Для їх оцінки 

необхідний докладний попередній кошторис. 

Прорахунки можуть загрожувати заходу 

зривом. Але не завжди вдається точно 

спланувати різні фактори, найчастіше 

необхідно оцінювати кількісні показники. 

 Доцільно вже на підготовчій фазі 

розробити і розіграти різні сценарії (виявити 

можливі шляхи розвитку ситуації), щоб 

заздалегідь розпізнати й оцінити ризики. У 

сценаріях можна розглянути, по-перше, 

оптимістичний і, по-друге, песимістичний 

хід розвитку. 

 Виходячи з цього можна вирішити, 

який варіант розвитку найбільш 

правдоподібний і до яких результатів він 

може привести (включаючи тривалу 

перспективу). Складання сценаріїв доцільно 

проводити і для інших видів ризиків. 

Організатор повинен усвідомити для себе 

основний принцип: високий ризик − високі 
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шанси на прибуток; помірний ризик − низькі 

шанси.  

Приклади фінансових ризиків при 

організації івент - заходів: 

- заплановані поставки товарів або 

договірні зобов'язання по послугах взагалі не 

були виконані або були виконані не в тому 

обсязі, який намічався, внаслідок того, що у 

зв'язку з паралельним заходом, проведеним 

поблизу, прийшло менше відвідувачів, ніж 

очікувалося, або спонсор не зміг внести 

обіцяні кошти.  

 - ціни на товари при закупівлі 

змінилися, що спричинило за собою 

підвищення витрат і зниження виручки або 

падіння товарообігу.  

- вимоги, що пред'являються до 

послуг (продажі, сервіс, спонсорування), не 

задовільні. 

- претензії по гарантійним 

зобов'язанням. Послуга «івент» 

нематеріальна − ви не зможете повернути 

назад вашу роботу після завершення заходу, 

- і ризик неплатежів в області організації 

заходів дуже суттєвий.  

Збором дебіторської заборгованості 

займаються як спеціальні відділи в компаніях 

і банках, так і спеціалізовані компанії, для 

яких це основний бізнес.  

Експлуатаційний ризик − означає, 

що може трапитися «щось». Це може бути 

небезпека збитків внаслідок непридатних 

механізмів контролю, відмови людей від 

роботи або помилок в управлінні. Повністю 

усунути такі ризики нереально, проте їх 

можна звести до мінімуму.  

Приклади тут наступні:  

- псування продуктів харчування 

внаслідок їх недостатнього охолодження;  

- збиток, заподіяний довкіллю, 

випадки порушення інструкцій; 

- заподіяння шкоди всіх видів; ° 

нещасні випадки;  

- вихід з ладу транспортних засобів, 

технічні пошкодження, тощо.  

Головний ризик пов'язаний з 

невиконанням власного плану. Може 

виявитися так, що чудово розроблений 

сценарій, системи заходів щодо запобігання 

проблем та інше просто не будуть виконані 

персоналом підприємства. Для того щоб 

цього не сталося, необхідно підтвердження 

від кожного члена команди, що він 

ознайомлений з встановленим порядком і 

правилами, а також з тим, яку 

відповідальність він несе за їх невиконання. 

 Є й ризики, пов'язані з учасниками. 

Закони ризик-менеджменту:  

-  час і відвідуваність:  

- люди можуть не прийти на захід, 

навіть якщо сто разів підтвердили, що 

прийдуть.  

- люди можуть прийти на захід, 

навіть не поставивши вас до відома, що 

збираються прийти.  

- люди спізнюються на заходи 

(включаючи доповідачів).  

- не всі думають про розклад, коли 

починають говорити в мікрофон.  

Але всі звинуватять вас (всі, 

включаючи доповідачів з попереднього 

пункту).  

Необхідні якості організатора 

заходу, які зможуть допомогти в проведенні 

івенту:  

- спокій. Ви до всього готові, всі 

варіанти прораховані, і ви знаєте, як себе 

вести. І ваша команда знає.  

- уважність. Сила дрібниць в тому, 

що їх багато. Не упускайте з уваги нічого.  

- дружелюбність. Що б не трапилося, 

ваші гості − це ваші Клієнти, і до них 

потрібно ставитися максимально 

дружелюбно. 

- винахідливість. Навіть якщо ви не 

приготували варіант для ситуації, що 

склалася, ви повинні бути твердо впевнені, 

що швидко знайдете прийнятний вихід.  

- компетентність. Знання вашого 

заходу і всіх його складових частин, досвід, 

увага повинні переконати Клієнтів, 

замовників, що ви вирішите будьяку 

проблему. І ви теж повинні в це вірити.  

- «параноя». Будьте завжди 

напоготові. Комп'ютерні ризики при 

проведенні заходу варто розглянути окремо. 

Відомо, що техніці властиво ламатися − 

відповідно, вона може зламатися і під час 

заходу. Щоб уникнути цього, 

використовуйте дублююче копіювання. В 
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офісі, щоб знизити ризик втрати даних, 

встановіть сервер, де будуть зберігатися всі 

дані щодо заходу, і регулярно копіюйте туди 

всю необхідну і пов'язану з заходом 

інформацію. Якщо у когось зламається 

комп'ютер, ви втратите дані всього за один 

день (якщо ви копіюєте їх щодня).  

Правовий ризик − правовий ризик 

може виникати через: 

- відповідальність;  

- кримінальну відповідальність;  

- актів адміністративних 

правопорушень;  

- судових розглядів.  

Виникнення правового ризику може 

бути обумовлене як внутрішніми, так і 

зовнішніми чинниками. До внутрішніх 

факторів належать: недотримання 

організацією законодавства; невідповідність 

внутрішніх документів організації 

законодавству, а також нездатність 

організації своєчасно приводити свою 

діяльність і внутрішні документи у 

відповідність до змін законодавства;  

неефективна організація правової роботи, що 

приводить до правових помилок у діяльності 

внаслідок дій службовців;  порушення 

організацією умов договорів; недостатнє 

опрацювання організацією правових питань 

при розробці та впровадженні нових 

технологій, умов проведення банківських 

операцій, інших угод, фінансових інновацій 

та технологій. 

 До зовнішніх факторів виникнення 

правового ризику відносяться: 

недосконалість правової системи (відсутність 

достатнього правового регулювання, 

суперечливість законодавства, його 

схильність до змін, некоректне застосування 

законодавства іноземної держави і (або) норм 

міжнародного права);  неможливість 

вирішення окремих питань шляхом 

переговорів і як результат − звернення 

організації до судових органів для їх 

врегулювання; порушення клієнтами та 

контрагентами організації умов договорів. 

 Зазначені ризики являють собою 

тільки частину з усіх можливих. Певні 

ризики можуть бути пов'язані з гарантійними 

зобов'язаннями улаштовувача івент тощо. 
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УДК.371.13 

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ  

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ 

 

Алексеєнко Інна Ігорівна, магістрантка кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 

вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 

67 Харківської міської ради », м. Харків, Україна,  

Ткач Ганна Валеріївна, к. пед..н, ст. викладач кафедри педагогіки іноземної філології та 

перекладу, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків, Україна   

 

 

Анотація — У статті розглядається 

проектний підхід в управлінні методичною 

роботою, що передбачає вмотивованість 

роботи на основі професійно-особистісних 

цінностей вихователів та цілеспрямовану 

діяльність педагогічного колективу щодо 

змін у професійній роботі, яка охоплює 

актуалізацію, теоретичне опрацювання 

освітніх ініціатив, концептуалізацію 

проекту, програмування діяльності 

суб’єктів проектування та його реалізацію.  

Ключові слова — управління та 

проектування методичної роботи, 

проектний підхід, проектна діяльність. 

 

Основними напрямами реформування 

суспільної дошкільної освіти можуть стати: 

створення нормативно-правової бази 

дошкільної освіти; перетворення системи 

фінансування дошкільної галузі; 

удосконалення системи підготовки 

педагогічних кадрів; оновлення змісту та 

технологічного забезпечення дошкільної 

освіти; запровадження інших організаційно-

педагогічних умов функціонування 

дошкільних закладів, а саме: варіативність 

типів і видів дошкільних закладів; гнучкий 

режим їх роботи; створення педагогічно 

доцільного розвиваючого середовища; 

формування дитячих груп за функціональним 

призначенням; запровадження додаткових 

послуг;  залучення кваліфікованих фахівців 

для надання додаткових послуг.  

В управлінні методичною роботою 

упровадження проектного підходу сприяє 

зростанню фахової компетентності педагога, 

налаштовує на побудову особистісної 

системи професійного навчання. 

Проблемі використання технології 

проектування у методичній роботі з кадрами 

та дошкільниками приділяється увага у 

сучасних наукових дослідженнях К. Крутій, 

Л. Калуської, Т. Піроженко.  Зокрема, 

Л. Калуська, завідувач кафедри методики 

навчання Івано-Франківського ОІППО, 

доцент, кандидат педагогічних наук, 

зазначає, що "сутність проектної технології 

полягає в стимулюванні педагога до 

актуальних проблем сьогодення, у 

раціональному поєднанні теоретичних знань 

учасників проекту з практичним 

застосуванням їх з метою розв’язання 

конкретних завдань" [2, с. 18]. 

Інноваційний характер проектування 

методичної роботи з кадрами полягає у зміні 

підходу: від навчання як нормативно 

побудованого процесу до навчання як 

індивідуальної діяльності, її корекції та 

педагогічної підтримки.  

Проектний підхід удосконалює 

особистісну педагогічну систему і виконує 

дидактичні, пізнавальні, розвивальні, виховні 

та соціалізуючі функції, які конкретизуються 

у відповідних завданнях. 

Дидактична функція: вироблення 

вміння конструювати свої знання, 

ознайомлення зі способами роботи з 

інформацією, формування вміння 

презентувати результати своєї роботи, 

формування навичок самоорганізації. 

Пізнавальна функція: підвищення 

мотивації педагога до отримання нових 

знань, формування вміння продукувати, 

аргументувати та захищати свої ідеї; 

формування навичок емоційно-вольової 

поведінки. 
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Розвивальна функція: розвиток 

творчих і дослідницьких здібностей 

особистості: розвиток здібності до 

самовизначення і ціле покладання; розвиток 

критичного мислення, навичок аналізу та 

рефлексії; розвиток комунікативних умінь та 

навичок. 

Виховна: виховання значущих 

загальнолюдських цінностей; виховання 

почуття відповідальності та самодисципліни. 

Соціалізуюча: формування навичок 

спілкування в соціумі, вироблення власного 

погляду на події, осмислення своїх 

можливостей та усвідомлення власної 

значущості під час роботи в команді, 

програмування діяльності та її реалізації.  

Логіка організації проектування 

передбачає попереднє опрацювання ідей, 

варіантів нового, конструювання і 

моделювання частин, сприяє 

безпосередньому досягненню результату на 

основі таких принципів: прогностичності, 

покроковості, нормування, зворотного 

зв’язку, продуктивності, культурної аналогії, 

саморозвитку. 

Наукове обґрунтування концептуальних 

основ упровадження проектного підходу до 

управління методичною роботою в 

дошкільному навчальному закладі засновано 

на змістовій інтерпретації різних напрямів 

розвитку закладу і формування професійної 

компетентності педагогічного колективу.  

Проектний підхід в управлінні 

методичною роботою – це вмотивована на 

основі професійно-особистісних цінностей 

цілеспрямована діяльність колективу щодо 

зміни педагогічної дійсності, яка охоплює 

актуалізацію, теоретичне опрацювання 

освітніх ініціатив, концептуалізацію проекту, 

програмування діяльності суб’єктів 

проектування та його реалізацію.  

Розробка теоретично-методологічної 

основи впровадження проектних технологій, 

зокрема методу проектів, в управлінні 

системою методичної роботи в дошкільному 

навчальному закладі на соціально-

економічному, філософському і науково-

технічному рівнях забезпечують пошук 

раціональних шляхів і методик використання 

проектних технологій.  

Сучасний український науковець і практик 

Г. Сазоненко визначає освітянський проект 

як науково обґрунтовану систему дій з метою 

розв’язання проблеми (реалізації намічених 

завдань) задля досягнення конкретних 

результатів, що фіксують кількісними та 

якісними показниками.  

Проектна діяльність, як і будь-яка інша, 

складається з трьох основних компонентів: 

орієнтовно-мотиваційного, операціонально-

виконавчого та рефлексивно-оцінювального.  

Управління процесами формування 

проектної діяльності передбачає 

відпрацювання педагогом кожного з 

компонентів цієї діяльності. 

Управлінською метою проектної 

діяльності є розвиток у педагогів уміння 

самостійно здійснювати всі її етапи й 

переходити з одного етапу на інший: від 

формулювання мети власної діяльності до 

адекватного виконання проектних операцій, 

від реалізації проекту до самоконтролю і 

самооцінки, тобто вміння здійснювати 

операційно-виконавчі функції.  

Формування проектної діяльності 

проходить кілька стадій: ознайомлення з 

новим видом діяльності, усвідомлення його 

змісту; початкове оволодіння ним; нарешті, 

самостійна розробка етапів проекту. Таким 

чином, формуються вміння, які складають 

здатність виконувати проектні дії. 

Для побудови реальної моделі проектно-

технологічної діяльності в системі 

управління методичною роботою необхідно:  

– організувати відповідний комплекс 

стимулів, що спонукатимуть розвиток 

проективного мислення, інтерес до проектно-

технологічної діяльності; 

– ознайомити педагогів з алгоритмом 

здійснення проекту, технологічними 

компонентами процесу;  

– створити атмосферу творчої 

міжособистісної взаємодії педагогів на всіх 

етапах здійснення проектного задуму;  

– сприяти активізації соціальної 

активності всіх учасників проектно-

технологічної діяльності, емоційному 

переживанню самого процесу.  

В умовах управління методичною 

роботою на основі проектної діяльності 
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необхідно визначити провідні теоретичні 

ідеї; означити принципи, на яких буде 

вибудовуватися проектна діяльність як 

система; домовитися про використання 

технологічних елементів та прийняти 

відповідне рішення щодо очікуваного 

результату – мети. 

Метод проектів у методичній роботі – це 

організація такого навчання, коли педагоги 

здобувають знання і навички у процесі 

планування й виконання практичних завдань-

проектів (задумів), які поступово 

ускладнюються.   

Практика підтверджує доцільність і 

необхідність проектування в закладі 

дошкільної освіти:   

– перспектив розвитку закладу, 

пріоритетних напрямків його діяльності;  

– оновлення й осучаснення педагогічного 

процесу через упровадження сучасних 

освітніх технологій;  

– педагогічних ситуацій (стан системи 

діяльності, стосунків).  

Отже, нині головними завданнями 

оптимізації методичної роботи є: уникнення 

формалізму, подолання категоричності й 

регламентації, поверхового "ознайомлення" з 

теоретичними розробками, нав’язування 

"новомодних" її форм, а натомість – 

спрямування цієї ланки педагогічної системи 

на активізацію й розвиток творчих 

здібностей, самореалізацію в професійній 

діяльності як окремого педагога, так і всього 

педагогічного колективу 
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Анотація - У статті розкрито  

питання створення освітнього 

середовища, яке впливає на мотивацію 

педагогів, залучає їх до самоосвіти, 

внаслідок чого набувається досвід творчої 

діяльності, формується ціннісне 

ставлення до професійної діяльності. 

Ключові слова - освітнє середовище, 

професійний розвиток, компоненти 

освітнього середовища. 

Орієнтація на розвиток учителя як 

особистості може бути реалізована в 

педагогічній практиці лише на науково 

обґрунтованих засадах педагогічної 

діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів, оскільки саме вони спроможні 

створити освітнє середовище, здатне 

забезпечити сталий збалансований 

професійний розвиток особистості учителя.  

Проблемі освітнього середовища, 

його значущості для розвитку особистості 

присвячені наукові праці Н. Гонтаровської, 

В. Слободчикова, В. Ясвіна та ін. 

Український учений А. Білинський, 

аналізуючи термін «освітнє середовище», 

називає його багатоаспектним поняттям і 

розглядає не лише як «різноманітну 

полікультурну освітню систему, 

індивідуальну для кожного суб’єкта 

навчання, а й умову для побудови власного 

«Я», що забезпечує створення підґрунтя для 

актуалізації внутрішнього світу особистості, 

її якісного саморозвитку й самореалізації».  

Створення освітнього середовища 

передбачає забезпечення творчої співпраці та 

духовної взаємодії педагогів і учнів на 

діалогічних засадах; конструювання 

педагогічних ситуацій для активізації 

творчого підходу  у вирішенні завдань, 

самостійності, самовдосконалення, 

самовираження і самореалізації; 

використання інноваційних технологій; 

організацію творчої проектної діяльності 

педагогів; варіативність професійної 

підготовки з орієнтацією на індивідуально-

творчий розвиток особистості.  

На думку В. Слободчикова, освітнє 

середовище розпочинається там, де 

«відбувається зустріч утворюючого з 

утворюваним, де між окремими суб’єктами 

освіти починають вибудовуватися певні 

зв’язки і стосунки». Освітнє середовище «у 

цілому та кожен з його компонентів окремо 

впливають на формування професійної 

компетентності фахівця …, кожен його 

суб’єкт змінюється сам, змінює ситуацію 

навколо себе, наповнює освітнє середовище 

новими знаннями, досвідом, способами 

діяльності, формує нові потреби» [4].  

Як зазначає В. Радул, у педагогіці 

освітнє середовище закладу освіти розуміють 

як систему впливу та умов формування 

особистості, а також можливостей для її 

розвитку, які містяться в соціальному та 

просторово-предметному оточенні в межах 

організованого освітнього процесу.    

Імпонує твердження О. Гарковича, 

який зазначає, що освітнє середовище 

характеризується призначенням, метою, 

змістом, принципами реалізації, завданнями, 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

#13 – 4 березня 2020 року 237 

методами, засобами та формами, функціями 

дії та взаємодії. Це відносно стійка 

сукупність функціонально пов’язаних і 

впорядкованих елементів (компонентів) 

діяльності її суб’єктів, що взаємодіють між 

собою, для досягнення певних результатів 

навчання, виховання та розвитку людської 

індивідуальності й особистості [5].  

На основі робіт вищезазначених 

науковців ми пропонуємо під поняттям 

«освітнє середовище» розуміти 

цілеспрямовано організовану, керовану, 

відкриту соціально-педагогічну систему, що 

забезпечує розвиток особистості педагога, 

реалізацію його творчого потенціалу, 

формування фахових компетентностей.  

Створення освітнього середовища 

впливає на мотивацію педагогів, залучає їх до 

самоосвіти, внаслідок чого набувається 

досвід творчої діяльності, формується 

ціннісне ставлення до професійної 

діяльності. 

На думку О. Качалова, важливими є 

структурні компоненти освітнього 

середовища, що забезпечують його 

ефективність і результативність: створення 

творчої доброзичливої атмосфери, 

організацію індивідуальної ситуації успіху, 

сприяння самореалізації учителів. Як 

зазначає науковець, чим більше і повніше 

особистість використовує можливості 

середовища, тим успішніше відбувається її 

вільний і активний саморозвиток: людина 

одночасно є продуктом і творцем свого 

середовища, що дає їй фізичну основу для 

життя й уможливлює інтелектуальний, 

моральний, суспільний і духовний розвиток.  

Професійний розвиток вчителя є 

прагненням особистості до усвідомлення й 

удосконалення своїх особистісних якостей з 

метою активного, якісного перетворення 

внутрішнього світу та саморозвитку в умовах 

освітнього середовища. Саме це є рушійною 

силою професійного розвитку впродовж 

усього життя. Досвід роботи над собою є 

передумовою професійного самовиховання, 

передбачає свідому роботу з саморозвитку 

особистості як професіонала.  

На думку В. Радула, мобільність 

освітнього середовища є критерієм його 

здатності до органічних еволюційних змін у 

контексті взаємодій із середовищем 

існування. Передбачається продумана 

адаптація до суспільних змін, яка, з одного 

боку, враховує нове соціальне замовлення, а 

з іншого – не спричиняє деструктивних 

ситуацій в освітньому середовищі.  

Отже, якість професійного розвитку 

безпосередньо залежить від створення 

освітнього середовища, яке допоможе 

розвивати учителя початкової школи  

самодостатньою особистістю, 

конкурентоспроможною, успішною та 

затребуваною на ринку праці, здатною до 

самовдосконалення в професійній діяльності 

й безперервного саморозвитку впродовж 

усього життя.  

Розвиток професійної особистості та 

освітнє середовище є взаємообумовленим 

процесом. Значної уваги заслуговує 

зацікавленість педагогів початкової школи 

питанням створення освітнього середовища 

та використання його можливостей для 

всебічного розвитку особистості. 

 Об’єднані спільними цілями та 

діяльністю, члени освітнього середовища 

вступають у певні відносини відповідальної 

залежності при безумовній рівності всіх 

членів і їхній однаковій надійності перед 

колективом.  

На думку Г. Полякової, освітнє 

середовище – це відкрита, складна, 

інтегративна, динамічна система. Його 

складниками є:  

– суб’єктний (для розвитку 

пізнавальних процесів і навичок, засвоєння 

соціального досвіду необхідні: наявність 

суб’єктів, які його мають і передають за 

допомогою взаємодії, певних засобів, 

технологій і предметно просторових умов);    

– соціальний (формування та розвиток 

професійних умінь, навичок, компетенцій на 

рівні репродукції (відтворення), 

продуктивної дії та творчого застосування 

неможливе без практичної діяльності: 

самостійного пошуку, удосконалення 

відомих дій, операцій, створення нових); 

 – просторово-предметний 

(формування та розвиток спілкування та дії 

неможливі без досвіду комунікаційних 
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процесів з іншими суб’єктами, опанування 

ефективними технологіями в певних умовах);  

– психодидактичний (програми 

навчання, система засобів і технологій 

навчання, стиль викладання та педагогічного 

спілкування) [1]. 

Ми виділили визначальні компоненти 

освітнього середовища, складові якого 

покликані сприяти професійному розвитку 

педагога початкової школи:  

– змістовий компонент визначає 

навчальні програми та плани, освітньо-

кваліфікаційні характеристики суб’єктів 

освітнього середовища та вимоги до них. Він 

включає вчителя як організатора освітнього  

середовища, як керівника навчально-

пізнавальної діяльності учнів у відповідному 

середовищі, як основний методико-

педагогічний ресурс навчально-виховного 

процесу;  

– просторово-предметний компонент 

– це матеріальна база освітнього середовища 

(кабінети, майстерні і лабораторії з 

відповідним обладнанням,  засобами 

наочності, фаховим обладнанням тощо) та 

навчально-методичний комплекс (навчально-

методична література, носії з навчальними 

програмами комп’ютерної підтримки на 

дисках, плакати, відеофільми, відеозаписи, 

друкований роздатковий матеріал тощо);  

– мотиваційний компонент 

визначається опосередкованими зв’язками з 

реальним світом, які формуються у процесі 

професійного розвитку спеціаліста. Він 

характеризує загальний «клімат» цієї 

діяльності;  

– рефлексивний компонент 

передбачає самооцінку педагогами 

досягнутих результатів.  

Окреслені компоненти освітнього 

середовища ми розглядаємо у взаємозв’язку. 

Вони являють собою ланки у процесі 

професійного розвитку вчителів.  

Професійний розвиток учителя 

початкової школи  тісно взаємопов’язаний з 

освітнім середовищем, що є відкритою, 

складною, інтегративною, динамічною 

системою впливів й умов формування 

особистості за заданим зразком. Оскільки 

інтерактивна взаємодія учителів в умовах 

освітнього середовища потребує певної зміни 

в організації роботи колективу, необхідно 

починати з психологічної адаптації учителів 

до неї – спочатку використовувати прості 

інтерактивні методи (роботу в малих групах, 

«мозковий штурм»), а потім додавати інші 

методи. Застосування інтерактивних методів 

навчання сприяє співробітництву, 

порозумінню і доброзичливості. Враховуючи 

необхідність цілеспрямованого професійного 

розвитку учителів, які проводять навчальні 

уроки й організовують позакласну роботу з 

учнями, а також зважаючи на відсутність 

психолого-педагогічної підготовки у 

більшості учителів, варто запланувати 

проведення семінару «Професійний розвиток 

як життєво важлива цінність сучасного 

вчителя».  

Освіта має бути соціокультурним 

осередком, у якому людина навчається сама 

творити важливі для себе світоглядні й 

аксіологічні знання, переконання, ідеали. 

Освіта – це комунікативне середовище, 

кожен член якого є самодостатнім суб’єктом, 

активно спрямованим на самовдосконалення 

і пошук його найоптимальніших методів.  

Отже, створення освітнього 

середовища, може реалізовуватися в 

послідовній роботі з використанням 

інтерактивних методів роботи, семінарів, 

занять тощо, які спрямовані на професійний 

розвиток педагога у загальноосвітньому 

навчальному закладі. У свою чергу, 

професійний розвиток суб’єктів освітнього 

середовища потребує його розвитку, оскільки 

кожен його суб’єкт змінюється сам, змінює 

ситуацію навколо себе, наповнює освітнє 

середовище новими знаннями, досвідом, 

способами діяльності, формує нові потреби.  

Таким чином, можна зробити 

висновки, що професійний розвиток фахівця 

формується під впливом освітнього 

середовища. Управління освітнім 

середовищем має здійснюватися у напрямах 

його насичення, диверсифікації, створення 

умов для можливості побудови 

індивідуальної траєкторії формування 

особистості учителя, його самовизначення, 

самореалізації, задоволення освітніх і 

особистісних потреб.  
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МОЖЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

Задорова Анастасія Олександрівна, магістрантка кафедри педагогіки та іноземної 

філології, Харківський  національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 
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Борова Тетяна Анатоліївна, д.пед.н., професор, кафедри педагогіки та іноземної 

філології, Харківський  національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 
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У статті проаналізовано інтерактивні 

методи навчання та їх можливості в 

контексті розвитку професійної 

компетентності студентів. Також дана 

характеристика та опис функцій основних 

інтерактивних методів навчання, 

обґрунтовано необхідність їх 

впровадження в освітній процес, 

розглянуто методика проведення 

інтерактивних лекцій, кейс-технологій, 

ділових ігор, мозкового штурму, а також 

можливості використання освітньої 

технології «Портфоліо».   

Ключові слова — інтерактивні методи 

навчання, розвиток професійної 

компетентності, групова робота, 

портфоліо, кейс-технології, ділові ігри, 

мозковий штурм. 

Сучасний стан якості підготовки 
спеціалістів припускають впровадження 
науково обґрунтованих і експериментально 
перевірених нововведень у технології 
навчання, які повинні стати важливим 
засобом підготовки фахівців. 

Українські та зарубіжні науковці 
досліджували проблему удосконалення форм 
і методів навчання студентів, формування 
їхньої професійно-педагогічної 
спрямованості, аналізували соціально-
психологічні і дидактичні умови 
використання групових та індивідуальних 
форм навчання (М. Артюшина, 
О. Вербицький, В. Д’яченко, та ін.). Учені 
приділяли увагу вивченню інтерактивних 
методів навчання − О. Пометун,                     
Л. Піроженко, С. Баунвел, Є. Григальчик.  

Науковцями серед найбільш ефективних 
визначено три типи інноваційних підходів до 
освітніх технологій: радикальні: спроба 
перебудови всього процесу навчання на 
основі комп'ютерної технології; 
комбінаторні: з'єднання раніше відомих 
елементів (новий метод навчання як 
незвичайне поєднання відомих прийомів і 
способів); модифікаційні: поліпшення 
наявної методики навчання без значної його 
зміни [5]. 

Найбільш поширеними у сучасній 
педагогіці виокремлюють комбінаторні, які 
залучають в освітній процес інноваційні 
моделі навчання.  

Розробка інноваційних моделей навчання, 
як правило, пов'язується з кількома видами 
діяльності: 1) пошуки по лінії 
репродуктивного навчання («індивідуально 
запропоноване навчання», «персоналізована 
система навчання», «бригадно-індивідуальне 
навчання»), конкретно-дидактична база якого 
пов'язана з розвитком програмованого 
навчання; 2) пошуки по лінії дослідного 
навчання, в межах якого навчальний процес 
будується як пошук пізнавально-прикладних, 
практичних відомостей (нових 
інструментальних знань про способи 
професійної діяльності); 3) модель навчальної 
дискусії, характерними рисами якої є, перш за 
все, ознайомлення кожного учасника з тими 
відомостями, які є у інших; заохочення різних 
підходів до одного й того ж предмету 
обговорення; співіснування різних точок зору 
з обговорюваних питань; 4) організація 
навчання на основі ігрової моделі, що 
передбачає включення в освітній процес 
імітаційного та рольового моделювання, 
тренінгів та вправ [5]. 
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За результатами аналізу найбільш 
актуальними для навчання серед студентів 
визначено технології третьої і четвертої 
моделей. 

У процесі застосування цих моделей 
ефективними було залучення інтерактивних 
методів навчання,  

Інтерактивні методи – це навчання, що 
здійснюється в умовах постійної, активної 
взаємодії усіх учасників навчального 
процесу. Студент і викладач є рівноправними 
суб’єктами освітнього процесу. 

За своєю активністю роль майбутніх 
менеджерів прирівнюється до ролі викладача. 
Так, він займає роль фасілітатора, який 
спрямовує діяльність групи на виконання 
мети.  

Технологій інтерактивного навчання існує 
велика кількість. Інтерактивні методи 
навчання поділяються на: неімітаціїні; 
імітаційні: ігрові; неігрові [6]. Серед 
студентів популярності набрали імітаційні 
методи інтерактивного навчання, що 
спрямовані на моделювання реальних 
професійних ситуацій, а також тих ситуацій, 
які можуть бути корисні майбутнім 
менеджерам. За таких умов аудиторне 
навчання стає в найбільшій мірі наближеним 
до майбутньої професії. Імітуючи професійну 
реальність, імітаційні методи дозволяють 
навчаються визначити кар'єрну траєкторію, 
планувати і займатися реалізацією своїх 
кар'єрних можливостей в навчальних умовах. 

До ігрових імітаційних методів 
інтерактивного навчання відносять методи, в 
яких навчаються грають певну (ігрову) роль, 
часто відповідну професійним реаліям. Ігрова 
роль наближає менеджера до майбутньої 
професії. Неігрові імітаційні методи 
інтерактивного навчання відрізняються 
відсутністю умовної професійної ролі та 
інших ігрових елементів. Неімітаціонние 
методи в основному оперують проблемним 
змістом, створенням переліку професійних 
завдань. Неімітаціїні методи 
характеризуються відсутністю представленої 
в певному виді моделі імітованого об'єкта. В 
основному, до цієї групи методів належать ті 
методи, які спрямовані на аудиторію в цілому. 

Застосування інтерактивних методів 
навчання в освітньому процесі дозволяє 
вирішити проблему недостатньої мотивації 
студентів, надати допомогу в оптимальному 

засвоєнні навчального матеріалу. Як лекційні, 
так і практичні заняття можуть проводитися в 
інтерактивній формі. Альтернативу 
традиційним лекцій можуть скласти лекції із 
запланованими помилками, які активізують 
слухачів, оскільки вони здійснюють пошук 
методичних, поведінкових, змістовних та 
інших помилок, навмисно допускаються 
викладачем [8]. Також більш розповсюджена 
є лекція-дискусія, де поставлена проблема 
вирішується у ході дискусії. На таких 
заняттях викладач стає активних учасником 
дискусії, спрямовує її в потрібне русло, тобто 
виконує роль модератора, консультанта, 
помічника тощо. Тобто акцент робиться на 
студентоцентризмі. 

Застосування інтерактивних методів 
навчання на семінарських заняттях може 
здійснюватися в різних варіантах: 

Мозкова атака, яка також відома в 
педагогіці як метод колективного пошуку 
ідей.  

Кожен викладач може самостійно 
розробити нові форми роботи з аудиторією. 
Найбільш поширеними є карусель, акваріум, 
незавершена пропозиція, мозковий штурм, 
броунівський рух, дерево рішень, рольова 
(ділова) гра, кейс метод, дискусія, дебати 
тощо. 

Студентів також мотивує застосування 
кейсів на занятті. Проте, у процесі складання 
такого кейса необхідно дотримуватися 
певних умов: відповідність ситуації змістом 
дисципліни; наявність проблемності; 
простота і актуальність проблеми, 
присутність чітких інструкцій по роботі з нею 
[1, с. 98-99]. 

Ще одним ефективним інтерактивним 
методом навчання і соціально-
психологічного розвитку особистості є 
тренінг, який являє собою сукупність 
різноманітних ігор та вправ, об'єднаних в 
систему за допомогою декількох теоретичних 
модулів. Завдяки застосуванню тренінгу 
можна результативно взаємодіяти з колегами, 
долають бар'єри, розвивають професійні 
компетенції [7, с. 76-77]. 

Все більшої популярності набуває метод 
проектів, який дозволяє студентам формувати 
професійну компетентність під час роботи 
над поступово ускладнюються практичними 
завданнями - проектами [2,      с. 237-239]. З 
метою діагностики та аналізу досягнень, 
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розвитку рефлексії та самооцінки результатів 
освітньої діяльності в професійній освіті 
широке застосування знаходить технологія 
портфоліо, яка має на увазі роботу з різними 
результатами освітньої діяльності студентів 
[4]. 

Важливо, що інтерактивні методи 
навчання можна застосовувати практично для 
всіх видів навчання: при особистих зустрічах, 
в групах, в Інтернеті, по телефонному зв'язку 
та інших, які пропонує інформаційне 
суспільство [3]. 

Отже, застосування інтерактивних методів 

навчання підвищило рівень вмотивованості 

студентів, сприяло більш якісному засвоєнню 

професійних знань та набуттю необхідних 

компетентностей, оптимізувало процес 

взаємодії викладача та студентів та студентів 

у групах.  

У подальшому вбачається необхідним 

продовжити аналіз застосування 

інтерактивних методів навчання із залучення 

ІТ технологій.  
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Анотація — обґрунтовується актуаль-

ність підвищення ефективності 

управлінської діяльності керівника 

закладу дошкільної  освіти в умовах 

інновацій в освіті, розкривається 

необхідність впровадження та ефектив-

ного застосування технологій тайм-

менеджменту. Описуються теоретичні 

засади тайм-менеджменту.  

Ключові слова — сутність тайм-

менеджменту, управління часом, методи 

та прийоми  тайм-менеджменту.   

 

Постановка проблеми.  На сьогоднішній 

день одним з найважливіших інструментів 

підвищення рівня управлінської діяльності  є 

впровадження та використання технологій 

тайм-менеджменту як елементу системи 

управлінської діяльності керівника для 

збільшення ефективності використання 

робочого часу. 

Актуальність теми дослідження 

зумовлена тим, що ефективний і 

результативний менеджмент закладу 

залежить від ступеня розвитку управлінської 

діяльності керівника, зокрема від здатності до 

оптимальної організації ефективного 

використання робочого часу.  Використання 

робочого часу  актуальне для керівника тому, 

що він управляє не тільки власним часом, але 

і робочим часом своїх підлеглих. 

Метою статті є розгляд технології  тайм-

менеджменту як одного з напрямків 

менеджменту, а також визначення основних 

засобів   підвищення ефективності управ-

лінської діяльності керівника закладу 

дошкільної освіти. 

Для того , щоб ефективно  та усвідомлено 

управляти своїм часом, потрібно звернутися 

до такого напрямку менеджменту, як тайм-

менеджмент. Ключовою складовою в 

практиці повсякденної діяльності керівника є 

раціональне використання ним робочого 

часу, що передбачає в першу чергу 

усвідомлення сутності поняття тайм-

менеджменту.  

Сутність тайм-менеджменту можна 

сформулювати як якісне виконання роботи, 

досягнення цілей за мінімальний проміжок 

часу [4, с.3]. 

Отже, під тайм-менеджментом ми 

розуміємо вміння управляти собою із 

застосуванням відповідних методик та 

механізмів організації часу, які сприяють 

об`єктивному аналізу «тимчасових» проблем 

у використанні часових ресурсів та 

формування індивідуальної технології, яка 

найбільш відповідає характеру, 

темпераменту, біологічним ритмам та роду 

занять. 

Тайм-менеджмент – це сукупність тех-

нологій планування та організації часу, які 

людина застосовує самостійно для 

підвищення ефективності його використан-

ня, а також для підвищення якості завдань, що 

виконуються під час роботи. 

Управління часом – це дуже складний 

процес. Уміти економити час на дрібницях 

дає відчутну вигоду, якщо оцінювати 

результат глобально [3, с.149]. 
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Управління часом вимагає від керівника 

закладу освіти врахування певних етапів, які 

в сукупності дозволяють раціонально 

використати необхідний для здійснення 

управлінської діяльності час, серед яких: 

– аналіз використовуваного робочого часу;  

– формування стратегії за підсумками 

проведеного аналізу;  

– постановка мети, яку планує досягти 

керівник при використанні технології 

управління часом;  

– планування робочого часу і визначення 

пріоритетів;  

– реалізація – конкретні дії, відповідно до 

запланованого;  

– систематичний контроль досягнення 

мети, виконання планів, раціонального 

використання часового ресурсу [2,с.48]. 

З метою контролю над власним часом на 

практиці  керівником закладу освіти частіш за 

все використовуються різні методи тайм-

менеджменту. Приклади деяких з них 

наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Методи тайм-менеджменту 

Метод  Сутність методу 

Принцип 

Парето                         

(або принцип 

80:20) 

Стверджує, що 20% зусиль 

приносить 80% результату і 

навпаки  Щоденно із 10 справ 

обирати 2 більш важливі, ніж 8 

інших. Так можна навчитися 

розставляти пріоритети, а не 

хапатися за все одразу, а значить 

«грузнути в дрібницях».  

Матриця 

Ейзенхауера 

За важливістю і терміновістю всі 

робочі завдання поділяються на   

4 групи:  

1.Справи А (важливі і термінові). 

Завдання такого типу треба 

виконувати без зволікання і 

причому, самому керівникові: 

вирішення конфліктів, закриття 

термінових вакансій, ділові 

зустрічі, оформлення приказів, 

дисциплінарні заходи, проекти, у 

яких підходить термін здачі. 

2.Справи Б (важливі, але ще не 

термінові). Саме ці справи дають 

найбільшу віддачу. Але такі 

справи стають терміновими і 

важливими, якщо їх постійно 

відкладати: планування нових 

проектів, оцінка отриманих 

результатів, превентивні заходи, 

налагодження відносин у 

колективі, визначення нових 

перспектив, альтернатив 

проектів.  

3. Справи В (термінові, але не 

важливі). Виконання цих справ 

не дуже результативне і може 

негативно відбитися на 

ефективності. Ці справи краще 

делегувати: перерви, деякі 

телефонні дзвінки, деякі наради, 

розгляд невідкладних матеріалів 

(заяви, листи, резюме), суспільна 

діяльність.  

4.Справи Г (неважливі і 

нетермінові). Це дрібниці, які 

відбирають час. Саме вони 

займають левову частину часу. 

Вони не мають ніякого значення 

в принципі і їх невиконання 

залишиться без наслідків: 

рутинна робота, деякі листи, 

дзвінки, розваги.[1, с.97] 

Метод ALPEN Застосування цього методу 

передбачає виконання 5-ти 

послідовних етапів: складання 

переліку справ на завтра, 

розподіл часу на реалізацію 

кожного окремого завдання, 

співвідношення 60:40 (досвід 

показує, що план найкраще 

складати лише на 60% робочого 

часу), розстановка пріоритетів і 

делегування, оцінювання і 

перенесення. .[4, с.6] 

Правило 

«Шість П» 

Правильне Попереднє 

Планування Попереджує                          

Погані Показники-  

Методика 

«Помідора» 

Передбачає  розподіл роботи на 

25-ти хвилинні періоди, між 

чякими  є перерви 

 

До основних прийомів тайм-менеджменту 

віднесемо такі: 

- планування діяльності та прийняття 

рішень;  

- правильна організація діяльності 

(щоденний план);  

- ефективна робота з інформацією 

(телефонне спілкування,  вхідна, вихідна 

кореспонденція); 

- удосконалення спілкування з 

оточуючими  (прийом громадян, 

працівників);  

- ефективне проведення нарад з 

визначенням тривалості кожного з етапів. 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 
245 

Але потрібно наголосити на тому, що  не 

існує універсальних систем впорядкування 

справ та організації свого часу. На практиці 

потрібно застосовувати різні способи тайм-

менеджменту та обирати саме ті, які  є 

найбільш ефективними для конкретного 

керівника та закладу освіти в цілому. 

Висновок: Правильно організована  

управлінська діяльність керівника закладу 

дошкільної освіти має позитивний вплив на 

розвиток закладу освіти. Впровадження 

технології тайм-менеджменту допомагає  

значно підвищити продуктивність і 

результативність управлінської діяльності 

керівника. І тільки навчившись ефективно 

організовувати свій робочий день, керівник 

може вимагати того ж від членів колективу. 
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Анотація - У тезах розкривається поняття 

здоров'язберігаючих технологій, як одного 

з напрямків управління закладом 

загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Звернено увагу на проблему формування 

культури здоров’язбереження 

підростаючого покоління з боку сім’ї, 

закладів освіти. Враховуючи наукові 

аспекти управління освітнім процесом у 

ЗЗСО на засадах здоров’язберігаючих 

технологій окреслено основні функції 

здоров’язбережувальних технологій, 

форми їх упровадження. Доведено, що 

результативність освітнього процесу 

значною мірою визначається станом 

здоров’я дітей. 

Ключові слова — заклад загальної 

середньої освіти, здоров’я, 

здоров’язберігаючі технології, учнівська 

молодь..  

 

Для України однією з актуальних проблем 

сьогодення є збереження здоров’я дітей та 

позитивна мотивація на здоровий спосіб 

життя. 

Нажаль, стан здоров’я дітей в Україні 

щорік погіршується, кількість здорових 

постійно зменшується. Традиційна 

організація освітнього процесу створює у 

школярів постійні стресові перевантаження, 

які призводять до пошкодження механізмів 

саморегуляції фізіологічних функцій і 

сприяють розвитку хронічних захворювань. 

Хто з батьків не хоче бачити свою дитину 

здоровою, фізично розвиненою? Звичайно, 

всі. Але самого лише бажання замало. Діти 

шкільного віку проводять у навчальному 

закладі значну частину дня, близько 70 

відсотків часу, відповідно займатися їхнім 

здоров'ям повинні і педагоги. У закладах 

освіти має бути сформований 

здоров'язбережувальний освітній простір [3]. 

Освітній процес відкриває широкі 

перспективи в напрямі формування 

світогляду учнівської молоді. 

Поняття «здоров’язберігаючі технології» 

об’єднує в собі всі напрями діяльності 

закладу освіти щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під 

здоров’язберігаючими технологіями вчені 

пропонують розуміти:  сприятливі умови 

навчання дитини в закладі освіти (відсутність 

стресових ситуацій, адекватність вимог, 

методик навчання та виховання);  

оптимальну організацію навчального 

процесу (відповідно до вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних 

норм);  повноцінний та раціонально 

організований руховий режим. 

Сутність здоров’язберігаючих та 

здоров’яформувальних технологій постає  в 

комплексній оцінці умов виховання і 

навчання, які дозволяють зберігати наявний 

стан учнів, формувати більш високий рівень 

їхнього здоров’я, навичок здорового способу 

життя, здійснювати моніторинг показників 

індивідуального розвитку, прогнозувати 

можливі зміни здоров’я і здійснювати 

відповідні психолого-педагогічні, 

корегувальні, реабілітаційні заходи з метою 

забезпечення успішності навчальної 

діяльності та її мінімальної фізіологічної 
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«вартості», поліпшення якості життя 

суб’єктів освітнього середовища [1]. 

Аналіз класифікацій існуючих 

здоров’язберігальних технологій дає 

можливість виокремити такі їх типи [2]:  

- здоров’язберігальні технології, що 

створюють безпечні умови для перебування, 

навчання та праці в школі та ті, що 

вирішують завдання раціональної організації 

виховного процесу (з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та 

гігієнічних норм), відповідність навчального 

та фізичного навантажень можливостям 

дитини;  

 - оздоровчі технології, спрямовані на 

вирішення завдань зміцнення фізичного 

здоров’я учнів, підвищення потенціалу 

(ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, 

фізіотерапія, ароматерапія, загартування, 

гімнастика, масаж, фітотерапія, музична 

терапія;  

- технології навчання здоров’я – гігієнічне 

навчання, формування життєвих навичок 

(керування емоціями, вирішення конфліктів 

тощо), профілактика травматизму та 

зловживання психоактивними речовинами, 

статеве виховання. Ці технології 

реалізуються завдяки включенню 

відповідних тем до предметів загально-

навчального циклу, уведення до варіативної 

частини навчального плану нових предметів, 

організації факультативного навчання та 

додаткової освіти;  

 -виховання культури здоров’я – 

виховання в учнів особистісних якостей, які 

сприяють збереженню та зміцненню 

здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я 

як цінність, посиленню мотивації щодо 

ведення здорового способу життя, 

підвищенню відповідальності за особисте 

здоров’я, здоров’я родини. 

Під час проектування здоров’язберіга-

ючого середовища ЗЗСО необхідно 

забезпечити наступні педагогічні умови: 

- розробку та затвердження 

здоров’язберігаючої концепції, 

формулювання стратегічних цілей та 

завдань; 

- здійснення діагностики та моніторингу 

стану здоров’я учнів; 

- прилучення учнів до основ здорового 

способу життя, формування валеологічної 

компетентності; 

- підвищення професійної компетентності 

педагогічного колективу в контексті 

здоров’язберігаючої діяльності, формування 

культури здоров’я; 

- змістовну взаємодію всіх суб’єктів 

педагогічного процессу (адміністрації, 

вчителів, психологів, медичних сестер, учнів, 

батьків), визначення їхніх обов’язків та 

відповідальності в реалізації програмних 

цілей. 

Знання, володіння і застосування 

здоров’язберігаючих технологій є важливою 

складовою професійної компетентності 

сучасного педагога. Лише злагоджена та 

змістовна співпраця освітнього закладу та 

родини у сфері здоров’язбереження зможе 

забезпечити успішну реалізацію здоров’я-

зберігаючих технологій, спрямованих на 

покращення стану здоров’я учнів. 

Отже, особливе місце в управлінні 

освітнім процесом закладу загальної 

середньої освіти  на засадах 

здоров’язберігаючих технологій відводиться 

здоров'язбережувальним технологіям на всіх 

рівнях, за яких якісне навчання, розвиток, 

виховання учнів не супроводжуються 

нанесенням шкоди їхньому здоров'ю і 

спрямованих на формування фізично і 

психічно здорової особистості із активною та 

продуктивною життєвою позицією.  
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Annotation — The article considers the 

theoretical and practical aspects of active 

learning for University students. The 

experiences in conducting interactive lectures 

in small groups of up to 20 students in theory 

and practice of translation for professional 

training of bachelors in the field of 

management using mobile devices at lectures 

are presented. Different forms of interactive 

lectures are analysed. 

Keywords — active learning, interactive 

lecture, mobile devices, theory and practice of 

translation.  

 

Nowadays the development of higher 

professional education in Ukraine provides for 

the widespread use of active and interactive 

forms of learning, which means a transition to 

methods that stimulate the cognitive activity of 

learners and is oriented towards wider 

interaction of students not only with the teacher, 

but also with each other. It is directed at 

achieving better adjustment to individual 

learning needs, learning rates and time budgets 

of the students. 

One of the most common forms of conducting 

classes, especially in theoretical disciplines, is a 

lecture, which is often considered as an outdated 

form of work. The main disadvantage of 

traditional lectures is the lack of interactivity: a 

teacher presents new information to the learners 

without guiding their learning processes. The 

limited interaction possibilities in lectures cause 

a set of problems including lack of students’ 

attention and motivation, impossibility to adapt 

quickly to the lecturer’s instructions. The 

required continuous attention of the learner over 

60–90 min. is also difficult to achieve. Usually, 

the attention span of a learner is only about 20 

min [6], so an activity change should take place 

in order for the students to keep their attention 

up.  

It is necessary to revise the traditional 

principles of constructing a lecture lesson and 

introduce such interactive techniques as 

activating individual or group work of students 

during a lecture using interactive activities.  

The methodologists single out various types 

of interactive lectures: problem lecture, lecture 

with pre-planned errors, lecture-press-

conference, binary lecture, lecture-discussion, 

lecture-conversation, lecture-visualization, etc. 

[1; 2; 3]. 

We present our experiences in conducting 

interactive lectures in small groups of up to 20 

students in theory and practice of translation for 

professional training of bachelors in the field of 

management using mobile devices at lectures. 

Many new approaches based on emerging 

computer technologies were introduced in recent 

years supporting the learning of students at 

lectures. The aim of these approaches is the 

improvement of the quality and effectiveness of 

university teaching by using multimedia 

elements.  

Since all the students have mobile phones, it 

would be quite logical to use these technical 

capabilities during the educational process. In 

advance, a group with all the students was 

created in Viber. Before the lectures, the 

information was sent to all the students on the 

topic studied. It contained the statement of 

problem tasks, examples illustrating the main 

provisions of the lecture, questions and other 

materials. This helped to direct students' 

activities at the lecture. Written support allowed 

students to concentrate on the material discussed 

. 

We used different types of interactive lectures 

depending on the stage of training and the 

content of the material. 
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The first lecture in the theory and practice of 

translation was presented by a problem lecture, 

since new material introduced was unknown to 

students. The lecture was constructed in the form 

of a dialogue. Problem situations were created 

through the formulation of educational 

problems, their concretization. The students put 

forward assumptions to solve them, selected 

arguments, facts to confirm them, formulated 

conclusions, which led to new contradictions, 

and the prospects for studying further material. 

This interactive learning scenario permitted not 

only to increase the communication between 

teacher and student, student and student, but also 

made learners work with higher motivation, 

desire and attention.  

A participatory simulation is a new didactic 

concept, enabled by computer communication, 

where students take an active role in a computer-

based simulation. We designed it to improve 

students’ understanding of theory.  

The problematic presentation of the lecture 

changes the role of the lecturer and transforms 

him from a traditional lecturer who takes over 

the whole system of knowledge on the chosen 

topic, into a teacher-adviser who advises 

students on solving a particular problem.  

Problem lecture can be presented in the 

following sequence:  

– statement of the problem: the lecturer 

should clearly state the problem of the lecture to 

be solved and justify the need to solve it;  

– providing information system: the 

lecturer can provide ready-made information in 

different forms; 

– analysis and synthesis: a comprehensive 

study of the research problem, that is a scientific 

environment is created, a creative microclimate 

for detailed discussion of individual issues, study 

of provisions and processes are organized; 

– evaluation of research results: the 

conducted lesson is summarized, the students' 

work on solving the problem is evaluated [4] . 

We also had the experience of presenting such 

forms of lectures as a lecture-discussion and a 

lecture with analysis of specific situations.  

The lecture-discussion is distinguished by the 

fact that the teacher not only uses students' 

answers to the questions posed, but also 

organizes a free exchange of views in the 

intervals between logical sections. This 

revitalizes the learning process, activates the 

cognitive activity of the audience, allows the 

teacher to assess the feedback of the group and 

use it for persuasion [5]. At the lecture it is 

convenient to use the technique of work in small 

groups, it gives the students the opportunity of 

active participation. At the same time, the 

teacher’s task is to give students as clear 

instructions as possible and provide enough time 

for the assignment. For example, in a lecture on 

lexical problems of translation, the explanation 

of theoretical material is often accompanied by 

presenting lots of examples which are discussed 

in the form of competition in groups of 4 – 5 

students with further presenting the conclusions 

both orally and in the written form in their 

mobile phones. 

The lecture with analysis of specific situations 

is similar in form to a lecture-discussion, 

however, the teacher does not submit a task for 

discussion, but a specific problem situation. 

Conducting this type of lecture has shown great 

efficiency when working on the topic about 

translational transformations. A great number of 

examples were presented. They were analyzed 

by students, and made it possible to draw 

theoretical conclusions about various types of 

translational transformations. The teacher 

directed the discussion process using additional 

questions, questions-provocations, trying to 

bring the audience to the correct collective 

conclusion or generalization. 

In accordance with the curriculum, part of the 

theoretical material is given for self-study of 

students. A lecture-press-conference was 

conducted to check up and sum up the material 

studied. The lecturer asked students in advance 

to formulate in Viber the most interesting 

questions and those aspects that required further 

clarification. Then he distributed questions 

according to their semantic content. The lecture 

was held in the form of a coherent presentation 

of the topic mainly by students, with some 

prompts on the side of the lecturer, during which 

the corresponding answers were formulated. At 

the end of the lecture, the lecturer summed up the 

main issues as a reflection of the knowledge and 

interests of students. 
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The project method can also be used for 

preparation to such lectures. There is always a 

separate category among students, who are more 

interested in studying the subject, so they are 

additionally engaged in developing projects and 

get much deeper knowledge in the material 

studied. On the one hand, this makes it possible 

for these students to demonstrate their success in 

mastering the material, on the other hand, it 

stimulates motivation of other students. 

It is advisable to use lecture-press-conference 

at the end of the course. This type of lecture is 

aimed at attracting the attention of students to the 

main points of the content of the subject, allows 

to clarify the lecturer's understanding of the 

degree of acquisition of the material, 

systematization of students’ knowledge, 

correction of the selected system of lecture and 

seminar work on the subject. The main purpose 

of such a lecture at the end of the course is to 

summarize the work, determine the level of 

acquisition the content [7]. 

Thus, modern interactive lecture should be 

problematic in content, flexible in structure, 

allowing the lecturer to make adjustments, taking 

into account the response of the students, 

obtained on the basis of feedback. A detailed 

analysis of the work done allows the teacher to 

choose the most rational ideas and decisions, to 

emphasize the strong points of the discussion, 

positive results. In order to make the students 

understand the main content of the layout, the 

teacher must give a summary and justify the 

main provisions. To evaluate the activity and 

results of students' work is the task of the lecturer 

at the final stage of work. As a result, interactive 

lecture encourages students to make the 

transition from listening to learning material and 

actively mastering it. Setting cognitive tasks 

promotes the formation of students’ flexible, 

analytical thinking, forming their own 

approaches and assessments, personal 

development. The introduction of interactive 

teaching methods into the educational process of 

higher education institutions will facilitate the 

realization of the tasks of modern education. 
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Анотація — У статті розглядається 

питання успішності впровадження 

інклюзивної освіти та розуміння ролі 

керівників закладів освіти. Стаття 

присвячена теоретичному обґрунтуванню 

створення умов організації інклюзивної 

освіти дітей з особливими освітніми 

потребами в дошкільних закладах освіти. 

Ключові слова — дошкільники, з 

особливими освітніми потребами; 

інклюзивна освіта; інклюзивний освітній 

заклад; умови. 

 
Інклюзивна освіта – це система освітніх 

послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення 

основного права дітей на освіту в умовах 

освітнього закладу. Інклюзивний освітній заклад 

– це заклад освіти, який відкритий для навчання 

всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, 

інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних 

чи інших особливостей [1]. 

У дослідженнях Є. М. Калініної 

стверджується, що у дошкільному віці із 

порушеннями психофізичного розвитку 

інклюзивна освіта сприяє нормалізації 

життєвого циклу та освіти відповідно до 

індивідуальних можливостей та освітніх 

потреб, впевненості в собі та майбутньому, 

можливості разом зі своїми здоровими 

однолітками змінювати суспільну думку, а 

також виховання толерантності у батьків та 

дітей щодо спільного навчання з інвалідами 

[3, с. 125].  

Інклюзія базується на концепції 

«нормалізації», в основі якої - ідея, що життя 

і побут дітей з обмеженими можливостями 

мають бути якомога більше наближені до 

умов і стилю життя усієї вікової групи. 

Принципи «нормалізації» закріплені низкою 

сучасних міжнародних правових актів: 

Декларація ООН про права розумово 

відсталих (1971), Декларація про права 

інвалідів (1975), Конвенція про права дитини 

(1989) та ін. Зокрема, Декларація ООН про 

права розумово відсталих є першим 

нормативно-правовим документом щодо 

визнання осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку суспільно 

повноцінною в соціальному сенсі меншиною, 

яка потребує соціального та правового 

захисту. 
Завдяки впровадженню інклюзивного 

навчання, діти з особливими освітніми потребами 

мають змогу відвідувати шкільні та дошкільні 

заклади. Інклюзивна освіта доступна для дітей, 

які мають нтелектуальні порушення, затримку 

психічного розвитку, порушення зору, слуху та 

мовлення, порушення функції опорно-рухового 

апарату, розлади спектру аутизму тощо. Чим 

раніше почнеться робота з дитиною, яка потребує 

корекції психофізичного розвитку, тим будуть 

вищі її шанси на адаптацію та соціалізацію у 

суспільстві.  

Батьки чи опікуни дитини мають 

право обрати дошкільний заклад, який 

розташований найближче до місця 

проживання, без будь-яких дозволів та 

направлень. Рішення про відвідування 

закладу дошкільної освіти (ЗДО) приймають 

батьки на основі висновку психолого-

медико-педагогічної комісії.  

Ця консультація є рекомендаційною і 

спрямована на те, щоб краще вивчити 

особливості психічного розвитку дитини, її 

навички, можливості та потреби, соціальний 

досвід та засвоєння знань. 

На підставі заяви, відповідних 

документів та попереднього погодження з 
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керівником закладу створюється інклюзивна 

група, незалежно від підпорядкування та 

форми власності ЗДО. Разом з представником 

від управління освіти керівник аналізує 

кваліфікацію фахівців, комплектацію 

предметно-розвивального середовища, 

освітніх програм і технологій, за якими 

працює заклад, на відповідність їх умовам 

реалізації інклюзивних цілей. Керівник 

обговорює з педколективом основні цілі, 

цінності та принципи інклюзії, перспектив-

ний та поточний плани дій колективу, 

визначає робочу групу та координатора з 

організації інклюзивної практики в ЗДО. 

Робоча группа на основі рекомендацій, 

отриманих від психолого-медико- 

педагогічної комісії, і за результатами 

діагностики, проведеної фахівцями садка, 

затверджують освітній маршрут для дітей з 

особливими потребами в дошкільному 

закладі, розробляють індивідуальний 

освітній план. 

Педагоги розробляють заходи з 

адаптації дітей групи до приходу дітей із 

особливими потребами. Керівник підписує 

договір з батьками вихованців. Педагоги 

складають розклад та розпорядок дня, 

складається освітній проект, у якому 

враховуватимуться особливості дитини та 

плануватимуться зміни освітнього 

середовища. 

Потрібно правильно облаштувати 

простір в інклюзивній групі, забезпечити 

рівні умови перебування для всіх дітей та 

виконання корекційно-розвиткового та 

навчально-виховного процесів, організувати 

психолого-педагогічний супровід. 

Керівник повинен завчасно подбати 

про спеціалістів, які будуть долучені до 

процесу навчання. Тому в інклюзивних 

групах, крім вихователя та помічника 

вихователя, з дошкільнятами додатково 

працює асистент вихователя та профільні 

спеціалісти. Логопед, дефектолог, психолог, 

медичний та музичний працівники є 

учасниками освітнього процесу. Дітям, які 

самостійно не пересуваються і потребують 

сторонньої допомоги, призначається 

асистент. 

Існує «Порядок комплектування 

інклюзивних груп у ЗДО» і згідно нього 

групу можуть відвідувати до 15 осіб, 1-3 з 

яких з особливими освітніми потребами, в 

тому числі з інвалідністю. 

Компетентність фахівців, які 

працюють в інклюзивній групі, 

злагодженість їх роботи це одна з умов 

ефективності дошкільної освіти. 

Вихователям, асистентам та іншим 

педагогам, які залучені до навчального та 

виховного процесу рекомендовано 

проходити тренінги та тестування. 

Педагоги повинні створювати у групі 

психоемоційний комфорт. Для цього 

потрібно організовувати психологічні та 

розвивальні заняття, рухливі ігри, 

тренування. Використовуючи обладнання в 

ресурсній кімнаті, різноманітні дидактичні 

матеріали, розвиваючі іграшки та навчально-

наочні посібники [2]. 

Особливо потрібно дбати про 

розвиток комунікативних навиків між дітьми. 

Педагоги в дошкільному закладі, перш за все, 

мають формувати позитивне ставлення 

здорових вихованців до дітей з 

психофізичними вадами. При тому не 

акцентувати увагу на дитині з особливими 

освітніми потребами, вона не повинна 

займати особливе місце в групі. Достатньо 

щоб дитина відчувала себе природньо, 

безпечно і прагнула бути самостійною на 

скільки це можливо. При правильному 

підході та організації, у дітей будуть 

розвиватись навички роботи в команді, 

співпраця, взаємодопомога, вміння спільно 

вирішити проблему. 

Також важливою є співпраця з 

батьками. Проведення консультативної 

роботи з батьками дасть можливість 

фахівцям краще пізнати і зрозуміти дитину. 

А батьки, в свою чергу, отримають 

інформацію про потенційні можливості 

дитини, про її успіхи чи невдачі, про те, чому 

варто приділяти більше уваги вдома [5].  

В інклюзивних групах діти з 

особливими освітніми потребами залучені до 

навчального процесу. Вони спілкуються з 

однолітками, знаходять друзів, стають 

відкритими та почуваються впевненіше. 

http://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18601&utm_source=http://www.pedrada.com.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link
http://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18601&utm_source=http://www.pedrada.com.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link
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Долучаються до спільних ігор та творчих 

занять. Це все сприяє мовному, 

когнітивному, соціальному та емоційному 

розвитку. 

Діти з типовим розвитком навчаються 

толерантності, вмінню співчувати, 

допомагати, підтримувати. А вихователі та 

фахівці краще розуміють потреби та 

особливості дітей, отримують новий досвід, 

оволодівають різними педагогічними 

методиками [4]. 

Сьогодні вже є певні досягнення щодо 

впровадження інклюзивної практики, що 

свідчать про комплексні зміни у 

демократизації вітчизняної системи освіти 

загалом та покращенні життя дітей з 

особливими потребами та їхніх сімей 

зокрема. 
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Анотація: Аналізуються зміст і 

переваги застосування інформаційно-

комунікаційних технологій з метою 

підвищення ефективності викладання та 

вивчення англійської мови, 

обумовлюється необхідність її 

впровадження як такої, що ефективно 

розкриває потенціал студентів, їх 

інтелектуальні, творчі та моральні якості. 

 

Ключові слова:інформаційно-

комунікаційні технології, професійна 

компетентність, мотивація навчальної 

діяльності, професійний саморозвиток. 

 

Головною метою української системи 

освіти є створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості, 

забезпечення високої якості освіти. Більшість 

педагогів-науковців і освітян-практиків 

переконана, що підготовка фахівців у будь-

якій сфері повинна здійснюватися на новій 

концептуальній основі в межах 

компетентнісного підходу [3]. Наразі 

здійснюється перехід до нових стандартів 

вищої освіти, метою яких є підтримка 

студентів, розвиток їхніх здібностей та 

формування спектру ключових 

компетентностей. 

Необхідність розуміти сутність та 

призначення отриманих знань, своєї роботи, 

самостійно ставитипрофесійні цілі та 

завдання, обмірковувати способи їх 

здійснення обумовлює актуальність 

застосуванняінформаційно-комунікаційних 

технологій. 

На сучасному етапі необхідною 

умовою навчання є впровадження 

такихметодик, які б більш ефективно 

розкривали потенціал студентів, їх 

інтелектуальні, творчі та моральніякості та 

сприяли підвищенню мотивації до вивчення 

англійської мови, активізували їх 

пізнавальнудіяльність, спонукали до 

творчого пошуку та самовдосконалення. 

У сучасній методиці [2] прослідковується 

два шляхи навчання аудіюванню. Для 

першого шляху аудіювання є ціллю 

навчання. Воно здійснюється на основі 

виконання спеціальних вправ. Прихильники 

другого шляху вказують на необхідність 

поєднання вправ з аудіювання з елементами 

говоріння, читання і письма. Для такого 

навчання передбачаються неспеціальні 

вправи. На сучасному етапі розвитку 

методичної науки вчені пропонують 

поєднати обидва ці шляхи і відноситись до 

аудіювання як до цілі і засобу вивчення 

іноземної мови.  

Спеціальні вправи націлені тільки на 

розвиток навичок аудіюванню. Вони повинні 

займати небагато часу на занятті і 

проводитись регулярно. Такі вправи 

навчають студентив використовувати 

підготовлені мовленнєві висловлювання у 

мовному синтезі, пізнавати і розуміти відомі 

конструкції в різноманітному оточенні. Під 

час виконання таких вправ потрібно уникати 

власне перекладу. Вони можуть 

супроводжуватись аналізом, але це буде 

тільки логічний аналіз, що допоможе 

осмислити зміст почутого. Це можуть бути 

вправи, направлені на сприйняття загального 

значення висловлювань або на виділення 

окремих смислових груп, але завжди вони 

звертають увагу слухаючого на зміст 

інформації і проводяться лише на зв’язному 

матеріалі. 

Неспеціальні вправи направлені на 

навчання не тільки аудіювання, але й через 

нього на говоріння, читання, письмо. Тобто, 

ціль таких вправ – навчати аудіювання з 
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метою оволодіння іншими видами 

мовленнєвої діяльності. Зрозуміло, що 

аудіювання виступає у цьому випадку 

засобом навчання. 

Тепер логічно перейти від шляхів 

навчання до його етапів. Отже, план роботи з 

кожним текстом для аудіювання мав би бути 

таким: 

1. підготовка до прослуховування; 

2. аудіювання тексту і перевірка 

розуміння його змісту; 

3. спеціальні вправи на розвиток базових 

умінь; 

4. неспеціальні вправи [3]. 

Підготовчими вправами можуть бути 

запитання до теми даного матеріалу для 

прослуховування, опрацювання окремих 

висловлювань, опорних структур, тощо. 

До них відносяться вправи, за допомогою 

яких можна розвивати уміння співвідносити 

частину і ціле в процесі слухового 

сприйняття, знаходити головну думку, 

основний зміст, розуміти ціле, незалежно від 

окремих, важких для розуміння, частин (слів 

і виразів), здогадуватись про значення 

окремих елементів на основі розуміння 

цілого, тобто використовувати мовну і 

логічну здогадку у процесі слухового 

сприйняття. 

За спеціальними вправами йдуть 

неспеціальні. До них відносяться: 

1) вправи для навчання сприйняттю 

діалогічного мовлення «збоку»: 

- прослухайте діалог, побудуйте 

аналогічний до цієї ж теми; 

- прослухайте початок діалогу, 

придумайте його закінчення; 

- прослухайте діалог, перекажіть його 

у формі монологу (прокоментуйте його, 

опишіть одну з дійових осіб, підберіть до 

нього заголовок і поясніть його) і т. д.; 

- висловіть своє ставлення про почуте, 

прокоментуйте тему бесіди. 

2) вправи для сприйняття діалогічного 

мовлення «за участю»: 

- прослухайте ряд запитань, записаних 

на плівку. Дайте повні відповіді у відведеній 

для цього паузі; 

- прослухайте початок діалогу, 

продовжіть його у парному режимі; 

3) вправи для навчання сприйняттю 

монологічного мовлення: 

- прослухайте текст, дайте повну 

відповідь на запитання до нього; 

- прослухайте текст, поясніть його 

головну думку; 

- прослухайте текст, складіть рецензію 

на нього, використовуючи наступний план: а) 

тема повідомлення; б) дійові особи; в) 

короткий виклад змісту; г) основна ідея; д) 

оцінка прослуханого. 

Під час навчання аудіюванню на іноземній 

мові виникають певні труднощі, які можна 

класифікувати так: 

1) обумовлені характером мовного 

матеріалу. Вправи,  направлені на подолання 

такого роду труднощів, повинні містити 

повні речення, де є можливість з’ясувати 

значення слова, яке спричиняє труднощі 

розуміння його значення, особливо в 

ненаголошеній позиції. Навчити студентив 

розрізняти слова, подібні за звучанням, 

краще всього, працюючи з невеликим 

текстом.  

2) пов’язані з мовною формою 

повідомлення. Подолання труднощів, 

пов’язаних з мовною формою повідомлення, 

повинно забезпечуватися формуванням 

умінь здогадуватись про значення нових слів, 

а також розуміти значення фраз і тексту в 

цілому, не дивлячись на наявність в ньому 

незнайомих елементів. При цьому, як 

свідчать дані експериментальних 

досліджень, максимальна кількість слів у 

фразі, сприйнятій на слух, досягає 10-12. 

Відповідно фраза для прослуховування не 

повинна мати більше слів. Уміння зрозуміти 

значення прослуховуваного тексту, не 

дивлячись на те, що в ньому є незнайомий 

мовний матеріал, формується за допомогою 

вправ, які навчають розумінню 

словосполучень, фраз і мікротекстів з 

невідомим мовним матеріалом. 

Друга група труднощів на рівні мовного 

матеріалу пов’язана з тим, що при 

ознайомленні з новими словами, 

граматичними явищами або мовними 

зразками увага приділяється проблемі 

відтворення цього матеріалу. В той час як 

труднощі пізнавання залишаються 
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невідпрацьованими. Це призводить до того, 

що далеко не весь вивчений мовний матеріал 

студенти легко впізнають при читанні і 

аудіюванні. Отже, потрібно приділяти більше 

уваги саме пізнанню, а не відтворенню 

матеріалу. 

3) пов’язані зі змістом повідомлення. 

Головне завдання заголовка – створити 

потрібну спрямованість думки, привернути 

увагу до основної частини тексту, полегшити 

прогнозування. Заголовкам властиві такі 

функції: номінативна, інформативна, 

рекламна і експресивно-апеляційна [2].За їх 

допомогою створюється загальне уявлення 

про тему повідомлення, дається установка на 

подальшу переробку інформації. 

4)  пов’язані з умовою пред’явлення 

повідомлення.Розуміння прослуханого при 

одноразовому відтворенні може 

забезпечуватись шляхом підключення інших 

полегшуючих чинників, які не 

порушуютьприроду сприйняття на слух 

мовлення, як, наприклад, зорова 

опора,знайомий голос і інші[2]. 

Пропонується використовувати наступні 

опори: текст (відбувається тренування 

внутрішньої мови, що необхідно для 

читання), анкета (увага концентрується на 

певних частинах тексту). Тексти-діалоги 

можна використовувати як приклад для 

складаннядіалогів за аналогією. В такому 

випадку текст пропонується прослухати 2-3 

рази. 

Особливу увагу слід звернути на опори і 

орієнтири в тексті: чи є в ньому необхідні 

підказки і опори для запам’ятовуванння. 

Вербальні опори можуть бути представлені у 

вигляді ключових слів, мовних штампів, 

широко вживаних у розмовній мові, у вигляді 

плану, різноманітних анкет тощо. 

Необхідно також звертати увагу на темп 

мовлення. Природній темп, навіть повільний, 

може здаватися спочатку досить швидким, і 

це стане серйозною перешкодою для 

розуміння. Подолання цієї важкої проблеми 

може бути здійснене при збереженні 

середнього темпу природної іноземної мови, 

але за умови, що для полегшення розуміння 

на початковому етапі допускається деяке 

уповільнення темпу за рахунок пауз між 

фразами.  

Висновки.  

Провідну роль у розвитку навичок 

аудіювання відіграють засоби ІКТ. Це - 

апаратні й програмнізасоби, призначені для 

реалізаціїінформаційнихпроцесів на 

основівикористанняобчислювальноїтехніки і 

мережнихтехнологій.  

Для формування навичок аудіювання 

викладачами іноземних мов 

використовуються навчальні відеофільми, 

програми, спрямовані на відпрацьовування 

навичок аудіювання.  
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ПЕРЕХІД ДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА 

ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(НА ПРИКЛАДІ КНР)  

Гоу Кванденг, аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків, Україна 

 

 

Анотація — Впровадження 

персоналізованого навчання допомагає 

досягти мети навчання студентів 

відповідно до їхньої здатності та 

вирощування інноваційних талантів. На 

основі огляду китайської та зарубіжної 

літератури в роботі переосмислюється 

значення та концепція персоналізованого 

навчання, цифрового освітнього 

середовища, уточнюються поняття та 

розглядається технічна підтримка 

персоналізованого навчання.  

Ключові слова — персоналізоване 

навчання, цифрове освітнє середовище, 

цифрові технології, студенти коледжу.  

 

В умовах прискореної глобалізації та 

швидкого розвитку інформаційних 

технологій основою 2030-орієнтованої освіти 

є допомога у всебічному, вільному та 

персоналізованому розвитку особистості, 

приділення більше уваги індивідуальності та 

різноманітності студентів.  

Перш за все, уряди у всьому світі 

збільшили увагу та отримали велику 

підтримку на рівні освітньої політики. "Візія 

2020: Доповідь групи огляду викладання та 

навчання 2020", оприлюднена британським 

урядом у січні 2007 року, описує реалізацію 

персоналізованого навчання у 2020 році. У 

2008 році Національна інженерна академія 

оцінила 14 основних науково-технічних 

викликів, що стоять перед людством у 21 

столітті, і чітко запропонувала мету сприяння 

персоналізованому навчанню. У 2016 році 

журнал Science повідомляв про майбутній 

розвиток Національного фонду науки з 6 

основних науково-дослідних напрямів, 

включаючи інновації в механізмах 

оцінювання навчання, що підтримуються 

великими даними та інновації в навчальному 

середовищі на основі меж взаємодії людина-

машина. У Національному плані реформи та 

розвитку освіти (2010-2020), виданому 

урядом КНР в 2010 році " та "Десятирічному 

плані розвитку інформатизації освіти (2011-

2020рр.) Міністерства освіти КНР" висунуто 

принцип виведення на перше місце увагу до 

людей, поваги до індивідуального вибору, 

заохочення індивідуального розвитку та 

забезпечення кожного студента 

персоналізованою освітою, побудови 

зручного, гнучкого та персоналізованого 

навчального середовища для задоволення 

потреб у навчанні різних груп суспільства. 

По-друге, з поглибленим розвитком 

цифрових технологій, Інтернет-технологій, 

великих даних, аналізу навчання, 

обчислювальної науки, штучного інтелекту, 

глибокого навчання та інших технологій, 

персоналізоване навчання реалізовує їх 

можливості на практичному рівні. Прогрес 

технології та розробка персоналізованих 

навчальних середовищ створили умови для 

розширення можливостей навчання для 

студентів та підвищення їх навчальної 

ефективності. Студенти можуть вибирати 

форми, засоби, цілі, швидкість навчання та в 

будь-який час, виходячи зі своїх інтересів, 

дізнаватися де і як знайти найвигідніші 

ресурси, щоб отримати змогу розвивати свої 

навички у певних сферах та задовольняти їхні 

індивідуальні потреби.  

В даний час вітчизняні та закордонні 

уряди та освітянське співтовариство 

усвідомили цінність персоналізованого 

навчання і зробили багато спроб прикладного 
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дослідження персоналізованого навчання, 

особливо на технічному рівні. Типовими 

прикладами є дослідження 

персоналізованого планування навчальних 

шляхів та динамічної навігації (Hwang et al., 

Chen et al., Hwang та ін. [1]); 

інтелектуального середовища навчання 

(SLE) на основі Web2.0 та Web3.0. SLE - це 

своєрідне середовище навчання, яке може 

сприймати та розпізнавати характеристики 

учня, надаючи відповідні навчальні ресурси 

та зручні інтерактивні інструменти, які 

можуть автоматично записувати процес 

навчання та оцінювати результати навчання, 

щоб розширити місце навчання чи простір 

діяльності для персоналізованого навчання 

учнів[3]. На сьогодні у розвинених 

зарубіжних країнах існує порівняно небагато 

досліджень SLE, його ключових технологій, 

розробки та просування відповідних 

додатків, які були застосовані на практиці. 

Серед них арабські дослідження 

інтелектуального навчання є більш 

помітними, і вони почали використовувати 

технологію Internet of Things, щоб створити 

загальні розумні середовища для навчання в 

коледжах. Роботи китайських учених в 

основному присвячені прикладним 

дослідженням, побудові персоналізованих 

систем на основі суміжних технологій та 

розробці персоналізованих функцій 

платформи навчання. Серед них команда 

Хуанга Ронгхуая, яка провела певну пілотну 

роботу[2]; Лі Йіпін та інші проаналізували 

зміст статей міжнародних журналів за 

останні десять років, детально обговорили 

стан досліджень та тенденції середовища 

розумного навчання; Chen Weidong та ін. 

обговорювали характеристики, склад, прояви 

та технологію впровадження розумного 

навчального середовища в майбутньому 

класі; Feng Xiang, Чжун Ф.Л. та ін. 

обговорювали дизайн інтелектуальний 

досвід навчання[3]. Технологія побудови 

персоналізованої системи навчання  

розроблена для навчання творчості учнів. 

Емпіричні результати досліджень показують, 

що при застосуванні гібридного дерева 

рішень учні на 90% частіше отримують вище 

середніх значень творчості, що ілюструє 

технологію обміну даними. Це дуже хороший 

інструмент для забезпечення адаптивного 

навчання, пов’язаного з творчістю. Крім того, 

Хрібі М.К. та інші використовували гібридну 

стратегію фільтрування на основі вмісту та 

спільної фільтрації для побудови історії 

навчання, яка може вивчити недавню 

навігацію учнів. Хуан М. Дж. та ін., за 

допомогою генетичного алгоритму та методу 

міркування на основі конкретних випадків 

побудували персоналізовану платформу, яка 

може регулювати складність курсу та 

забезпечувати наступність.  

Спираючись на аналіз стану вітчизняних та 

зарубіжних досліджень, вважаємо, що 

персоналізоване навчання базується на 

когнітивних характеристиках і стилях 

навчання, відповідно до особливостей та 

освітніх потреб студентів; забезпечує 

відповідні інтелектуальні сценарії навчання, 

зміст та методи викладання, щоб допогти 

учням навчатись більш ефективно. Кінцева 

мета - навчити учнів відповідно до їхньої 

здатності. Цифрове освітнє середовище 

багате цифровими елементами, які 

дозволяють викладачам та студентам 

відчувати себе комфортно, зручно та легко 

навчатися.  
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Анотація — У тезах розкривається 

поняття «мотивація» та «мотив», надано 

класифікацію мотивів. Відзначено 

значимість знань про мотивацію 

Розглянуто теоретичні основи створення 

умов щодо підвищення мотивації 

педагогічного колективу, розкрито які 

завдання керівник загальноосвітнього 

навчального закладу може забезпечити за 

допомогою управління мотивацією. 

Ключові слова — мотив, мотивація, 

стимул.  

Сучасний ринок освітніх послуг в Україні 

динамічно розвивається, що зумовлено 

зростанням ролі інформації та комунікацій у 

сучасному світі, реформуванням системи 

освіти України, посиленням конкуренції 

серед навчальних закладів, активізацією їх 

інноваційної діяльності. Провідними 

принципами сучасної системи освіти стали 

принципи людиноцентризму, гуманізації 

освіти, демократизації. У такій ситуації 

одним із пріоритетних напрямів освітньої 

політики загальноосвітнього навчального 

закладу є створення такої системи надання 

освітніх послуг, в основі якої – підвищення 

якості освіти через створення і використання 

нових форм взаємодії між всіма учасниками 

навчально-виховного процесу, що забезпечує 

його успіх. Тому якісне управління 

загальноосвітнім навчальним закладом, 

забезпечення його конкурентоспроможності 

на ринку освітніх послуг потребує від 

керівника не лише професійних знань, але й 

вмінь швидко реагувати на зміни, що 

відбуваються, вести за собою педагогічний 

колектив, бути лідером, мотивувати вчителів 

до якісної самовідданої діяльності, розуміти 

їх потреби та мотиваційні настанови і 

порівнювати їх з досягненням цілей 

навчального закладу. 

У сучасному менеджменті все більше 

значення набувають мотиваційні аспекти. 

Мотивація персоналу є основним  

засобом забезпечення оптимального 

 використовування ресурсів, мобілізації 

наявного кадрового потенціалу. Основна мета 

процесу мотивації - це отримання 

максимальної віддачі від використовування 

наявних трудових ресурсів, що дозволяє 

підвищити загальну результативність і 

прибутковість діяльності підприємства. 

Мотивація (англ. Моtіvаtіоn) — це процес 

спонукання людини або групи людей до 

досягнення цілей організації і включає в себе 

мотиви, інтереси, потреби, захоплення, моти-

ваційні установки або диспозиції, ідеали і т. 

п. У широкому розумінні мотивація іноді 

визначається як детермінація поведінки 

взагалі [2; 14]. 

У процесі праці у людей цілеспрямовано 

формується заінтересоване відношення до 

неї та її результатів, оскільки мотивація 

посилює бажану поведінку людини, дає 

напрямок поведінки і ґрунтується на 

внутрішніх і зовнішніх факторах або на 

мотивах і стимулах.  

Мотив (англ. Motive) — це усвідомлена 

спонукаюча причина, основа, підстава до 

якоїсь дії чи вчинку. Мотив є суб'єктивним 
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явищем, усвідомленням вчинків, які у 

кінцевому підсумку перетворюються у 

постановку цілі, що спонукає людину до дії 

внаслідок трансформації зовнішнього 

спонукаючого фактора (стимулу) і його 

усвідомлення індивідом [2; 16]. 

Мотиви можуть класифікуватися за різними 

ознаками. Так, у залежності від стимулюючої 

сфери, вони можуть бути поділені на мотиви 

матеріального і морального порядку. У свою 

чергу, моральні можна поділити на: 

а) ідейно-політичні (стимули, що діють в 

усьому суспільстві);  

б) моральні стимули, що викликають певні 

відносини у даній групі людей (почуття 

колективізму, товариськості, 

взаємодопомоги в процесі роботи) [1; 59]. 

Стимул також розглядається як спонукання 

до дії, спонукаюча причина поведінки. Але, 

на відміну від мотиву, спонукання 

викликається зовнішніми факторами, які 

поділяються на матеріальні (винагороди за 

працю) і моральні стимули: визнання заслуг 

індивіда, справедливе ставлення до нього, 

створення у людини почуття особистої 

причетності до успіхів організації, творчі, 

психологічні та ін. 

Нині мотивація відіграє вирішальну роль у 

забезпеченні високоефективної діяльності 

людини у будь-якій сфері. Так, дослідження 

американських економістів не виявили 

істотного зв'язку між здібністю вчених і 

їхніми досягненнями. Різницю між творчими 

вченими і вченими, що не зарекомендували 

себе видатними успіхами, автори відносять, 

насамперед, на рахунок мотивації, а не 

особливої розумової обдарованості [4; 97]. 

Велика кількість мотиваторів, які 

використовували керівники навчальних 

закладів у минулому (нагородження 

грамотами, фронтальні перевірки тощо), 

сьогодні не несуть бажаних змін у діяльності 

значної кількості педагогів. А якщо й 

приводять до змін, то ці зміни носять 

короткочасний характер. Тому керівникові 

навчального закладу доводиться постійно 

шукати нові можливості для активізації 

педагогічних працівників, перш за все за 

рахунок внутрішніх ресурсів свого закладу, 

оскільки є обмеженість фінансових та інших 

матеріальних ресурсів, недостатнє 

фінансування захищених статей видатків; 

будувати динамічну та гнучку систему 

мотивації праці педагогічних працівників 

навчального закладу на основі дослідження 

особливостей мотиваційної сфери вчителів 

[5; 113].  

За допомогою управління мотивацією 

педагогічних працівників керівник 

загальноосвітнього навчального закладу 

різних типів забезпечує виконання таких 

завдань: досягнення мети діяльності 

навчального закладу, підвищення 

результативності роботи кожного 

педагогічного працівника зокрема та 

педагогічного колективу в цілому; 

формування іміджу навчального закладу; 

створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в колективі; 

розробку дієвої системи стимулювання 

діяльності педагогічних працівників; 

забезпечення успіху у діяльності кожного 

педагогічного працівника зокрема та 

педагогічного колективу в цілому. Адже 

робота кожної людини – це низка малих 

досягнень, які поступово складаються у 

великий успіх [3;  4]. 

При вивченні різних теорій мотивації, при 

визначенні механізму і структури 

мотиваційної сфери професійної діяльності, 

можна прийти до висновку, що дійсно 

мотивація людини є складною системою, яка 

має у своїй основі як біологічні, так і 

соціальні елементи. Мотивація людини, з 

одного боку, має багато загального з 

мотивацією тварин, у частині задоволення 

своїх біологічних потреб. Але, з іншого боку, 

мається ряд специфічних особливостей, 

властивих тільки людині, що так само 

необхідно враховувати при вивченні саме 

людської мотиваційної сфери. Не можна 

вимагати впливу ні тієї, ні іншої частини 

мотиваційної сфери людини, на систему 

мотиваційної спрямованості особистості в 

цілому, тому що це може привести до 

перекручування цілісного розуміння даного 

питання [6; 32]. 

Важливо також вказати на значимість знань 

про мотивацію в управлінській діяльності 

керівництва школи, зацікавленої в 
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підвищенні продуктивності праці 

педагогічних працівників, їх повній віддачі. 

Розуміння і застосування на практиці 

системи мотивації  працівників приведе не 

тільки до загального підвищення 

ефективності й іміджу школи, але і до 

задоволеності роботою самих вчителів та до 

поліпшення психологічного клімату. І як 

наслідок, збільшення показників якості знань 

учнів. Розумний директор повинен чітко 

знати, що не всі вчителі вмотивовані 

однаково. Тому він повинен точно 

розпізнавати актуальні мотиви кожного зі 

своїх працівників і намагатися по можливості 

задовольнити потреби кожного [7; 235]. 

Ключовими вміннями менеджера освіти 

виступають техніки залучення персоналу у 

творчий процес спільного рішення проблем, 

емоційної  підтримки  вчителів-новаторів, 

технології створення сприятливої  

атмосфери, доброзичливих стосунків, що і є 

джерелом розвитку освітнього закладу. 
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Abstract: as the main position of cultivating 

talents, colleges and universities need to use 

culture to shape and guide people. The 

development history of a college is not only 

the process of condensing the idea of running 

a school, forming the tradition of running a 

school, but also the process of accumulating 

the culture. The cultural construction of 

colleges and universities not only includes the 

inheritance of traditional cultural resources, 

but also the integration of real cultural 

resources. The outstanding cultural 

achievements and significant cultural 

activities have a positive impact on the 

ideological concepts of college students. It 

guides college students to set up scientific 

ideals and beliefs, strengthen their patriotism, 

enhance their ideological and moral 

cultivation, and cultivate their own concept of 

all-round development. The employment of 

students is one of the key tasks of colleges and 

universities. At present, the employment 

situation is becoming increasingly severe. It is 

the duty of colleges and universities to 

comprehensively improve the quality of 

personnel training, broaden the employment 

scope through multiple channels, and carry 

out in-depth career planning and employment 

guidance for students. From the perspective 

of college culture construction, this paper 

analyzes the influence of college culture 

construction on College Students' future 

career development, including improving 

college students' career planning ability, 

cultivating college students' professional 

spirit, regulating college students' 

professional behavior, and Shaping College 

Students' healthy psychological environment. 

Key words: career development, cultural 

construction, College Students, universities. 

 

Campus culture is a precious wealth created 

by all teachers and students, which is the basis 

for the survival of the school and the guarantee 

for the continuous development of the school. 

The construction of college culture is not only a 

systematic project, but also a complex one. It is 

not only related to the construction of school 

ethos, but also related to the development of 

campus culture and entertainment activities, as 

well as the improvement of relevant equipment 

and facilities. On the one hand, the cultural 

construction of colleges and universities should 

show its educational function, on the other hand, 

it should play its emotional function. 

1、 The connotation of cultural 

construction in Colleges and Universities 

College culture generally refers to the basic 

concepts and value standards formed in the long-

term development of colleges and universities, 

which are generally recognized and followed by 

all teachers and students. The cultural 

construction of colleges and universities is a 

process in which the competent department of 

education and the leaders of colleges and 

universities consciously follow the law of market 

economy and the development of higher 

education, consciously set the goal of cultural 

construction of colleges and universities in 

accordance with the development direction and 

certain value orientation of higher education, and 

cultivate college culture in a certain step, plan 

and stage. Its connotation mainly includes 

material culture construction, system culture 

construction and spiritual culture construction. 

Among them, spiritual culture should be the core 
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of the development of cultural resources in 

Colleges and universities. 

Campus spiritual culture mainly refers to 

those consistent, lasting, shared and proud 

university cultural concepts and qualities that 

permeate the school running idea, tradition, 

school spirit, interpersonal relationship, 

collective public opinion, psychological 

atmosphere and cultural activities of the 

University and are embodied in various forms of 

activities. It refers to the words of all members 

of the University The dominant consciousness 

permeated in their activities also refers to their 

spiritual vitality and temperament. " The core of 

campus spiritual culture is values, which 

permeates college students' ideology and 

consciousness in a subtle way. Therefore, the 

development of cultural resources in Colleges 

and universities should take spiritual culture as 

the core. 

2、 Vocational development education for 

College Students 

Nowadays, the problem of difficult 

employment of college students has aroused 

widespread concern and thinking of the society. 

In this context, it is particularly important to pay 

attention to and implement the future vocational 

development education of college students. The 

future vocational development education of 

college students in the new era pays more 

attention to the cultivation of students' 

comprehensive quality, which requires students 

not only to master certain professional skills, but 

also to have a profound theoretical basis, as well 

as a sound personality, noble morality and 

healthy psychology. In a word, the purpose of 

College Students' future vocational development 

education is to help college students understand 

themselves, know their chosen major, carefully 

plan their future career development, and 

promote college students to constantly improve 

themselves, which is not only conducive to the 

employment of college students in the future, but 

also conducive to the transfer of high-quality 

applied talents for the society. 

3、The influence of college culture 

construction on College Students' future 

career development 

One of the four basic functions of a university 

is personnel training. Therefore, cultivating 

people is the fundamental starting point of 

university culture construction. Higher 

education is the advanced stage of education, 

which plays an important role in promoting 

students' all-round development. The 

educational function of cultural construction in 

Colleges and universities is to teach students 

knowledge, cultivate their moral quality and 

aesthetic taste, regulate their behavior habits and 

emotional expression, innovate their ideas, and 

improve their ability of innovation and 

discovery. As the cradle of inheriting, 

disseminating, developing and creating 

knowledge talents, colleges and universities 

should comprehensively promote quality 

education, optimize the campus environment, 

and stimulate students' learning ability and 

creativity. The functions of cultural construction 

in Colleges and universities, such as guiding, 

inspiring, inspiring, uniting and inspiring, are of 

far-reaching significance for the free and 

comprehensive development of people, the 

construction of harmonious campus, and even 

the development of higher education. 

It is conducive to improving the vocational 

planning ability of College Students [1] 

College students receive the explicit 

education of professional knowledge in the 

classroom, while the improvement of 

professional cognition and planning ability is 

more benefited from the potential hidden 

influence of campus culture, especially the 

influence of school spirit, teaching style, 

learning style and student community culture. 

Good school atmosphere, teaching atmosphere 

and learning atmosphere can help to improve 

college students' vocational cognition level and 

vocational planning ability in many aspects. The 

first is to help college students to define their 

learning and life goals and enhance their 

awareness of career planning; the second is to 

promote college students to recognize 

themselves, establish correct values and form a 

good professional quality; the third is to enhance 

college students' awareness of the major, so that 

they can focus on professional learning, reduce 

blind obedience and lay a good foundation for 

college students' career planning; the fourth is to 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

#13 – 4 березня 2020 року 13 

 

265 

lay a solid foundation for college students' career 

planning through school At the same time, 

through the training of students' community 

activities and social practice activities, we can 

further improve the college students' perceptual 

level of occupation, enhance the pertinence of 

College Students' professional and skill learning, 

and enhance the competitiveness of College 

Students' career planning and employment. 

Conducive to the cultivation of College 

Students' professional spirit [2]. 

With the continuous development of social 

economy, the number of college graduates is 

increasing, the threshold of enterprise 

recruitment is higher and higher, which leads to 

more and more fierce competition for college 

students' employment, which puts forward more 

strict and diverse requirements for college 

students. On the one hand, college students are 

required to have excellent professional skills, on 

the other hand, they are required to have 

excellent comprehensive quality. As college 

students, we should fully understand the 

requirements of professional posts, and find out 

our own professional positioning. In general, 

vocational skills can be improved through short-

term intensive training, while professionalism 

cannot be strengthened in the short term. In order 

to realize the effective strengthening of College 

Students' professional spirit, college students 

should receive targeted and systematic training. 

It is usually difficult for college students to 

complete this kind of exercise independently. At 

this time, campus culture shows a strong power. 

Excellent campus culture can achieve the subtle 

influence on College Students' professionalism 

by virtue of its strong appeal. 

It is beneficial to regulate the professional 

behavior of College Students [3]/ 

Nowadays, college students generally have 

strong self-awareness, advocate freedom, and 

even go their own way. In addition, they lack of 

understanding of today's society, so many 

college students ignore the school's code of 

conduct and lack of awareness of rules. 

However, employers generally require 

employees to have good teamwork ability and 

good interpersonal skills. If college students 

relax themselves at will and don't pay attention 

to regulating their behavior, it may be difficult to 

adapt after entering the job. It can be seen that it 

is particularly important to carry out a series of 

standardized education for the employment of 

college students. College culture is rich in 

connotation, various in forms and flexible in 

methods, which can exert a positive influence on 

College Students' Ideology in a subtle way. 

Relevant departments and personnel of the 

university should reasonably use the resources to 

guide college students to form a good 

professional quality. 

Conducive to shaping the healthy 

psychological environment of College 

Students [4]. 

In the process of planning and education for 

the future career development of college 

students, on the one hand, we should make a 

scientific and perfect career plan, on the other 

hand, we should carry out purposeful and 

methodical psychological training. There is a 

complementary relationship between the two. If 

there is a lack of any aspect, the future career 

development plan of college students will not be 

really implemented. At present, in addition to the 

increase in the number of graduates, there is also 

an important factor that some college students do 

not pay attention to professional learning and the 

cultivation of their own comprehensive quality. 

At the same time, they don't have objective and 

accurate cognition of themselves, so they tend to 

have high aims but low abilities. Through the 

development of cultural construction in Colleges 

and universities, it is not only conducive to the 

cultivation of College Students' tough character, 

but also to the formation of healthy 

psychological environment of college students, 

which has a very positive role for their future 

career development. 
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Анотація - У тезах розкривається поняття 

акмеологічного підходу, підхід щодо 

вивчення закономірностей досягнення 

вершин професіоналізму та творчості є 

одним із прогресивних та перспективних 

для сучасної системи освіти. Саме 

акмекологічний підхід та акмеологічні 

технології сприяють розвитку 

внутрішнього потенціалу, виткого 

професіоналізму та творчої майстерності 

фахівця, який працює в системі «людина-

людина», що складають основу його 

професійного іміджу й життєвого досвіду. 

Звернено увагу на основні напрямки 

діяльності адміністрації закладу щодо 

організації роботи з персоналом на засадах  

акмеологічного підходу. Доведено, що 

акмеологічний підхід, впроваджений в 

систему управління закладом, дозволяє 

підвищити його ефективність 

функціонування, розвиток та 

результативність діяльності. 
Ключові слова — акмеологічний підхід, 

методична робота, заклад дошкільної 

освіти.  

На сучасному етапі розвитку 

вітчизняної освіти виконання соціального 

замовлення суспільства і підвищення якості 

освіти можливо лише творчим педагогам з 

високим рівнем професіоналізму, духовності, 

індивідуального стилю педагогічного 

мислення, мотивації і здатності до 

інноваційної діяльності, потреби у творчій 

самореалізації. 

У створенні прогресивних систем 

професійної підготовки вихователя, які 

орієнтуються на інтелектуальний і 

креативний рівень розвитку особистості, 

значну роль відіграють процеси 

проектування і реалізації інтегрованих 

освітніх програм та педагогічних технологій, 

що ґрунтуються на наукових ідеях та 

універсальних методологічних підходах до 

організації освітнього процесу. Таким 

універсальним методологічним орієнтиром, 

який забезпечує цілеспрямованість і 

результативність цієї діяльності виступає 

акмеологічний підхід. 

Акмеологічний підхід до розвитку 

освіти – це створення необхідних умов для 

становлення й розвитку в усіх суб’єктів 

освіти уявлення про успіх, високі досягнення, 

необхідні для розвитку особистості й 

соціуму. Такий підхід конкретизує ідею 

гуманізації освіти, засади сучасної ідеології 

виховання та перехід від знаннєвої до 

особистісно-орієнтованної (компетентнісної) 

освіти.   

Провідні вершини характеристики 

«акме» дослідники (Н. Кузьміна, О. 

Бодалоьов, В. Бранський, Ю. Гагін, А. 

Деркач, С. Пачальський, С.  Пожарський, 

П.Флорекнсьткий та інші) розглядають у 

вигляді сутності, яка розуміється як 

внутрішнє, загальне, відносно стійке, 

пізнаване мислення підгрунтя явищ, і 

характеризується основною вершинною, що 

проявляється у наступних властивостях, які 

розкривають сутність визначення акме: 

вищий ступінь розвитку; вершина, квітуча 

сила, досконалість; вершина як зрілість 

усього; вершина досконалості у людині; 

вершина, розквіт здібностей людини; 

вершина як фізична особистісна і 

суб’єктивна зрілість людини; вершина в 

обраній професійній діяльності; вершина як 

результат діяльності; вершина як реалізація 
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творчих здібностей; вершина досконалості і 

могутності. 

Питання організація діяльності в 

закладі дошкільної освіти на засадах 

акмеологічного підходу  можливо розглядати 

з чотирьох основних ідей:  

-міждисциплінарність, яка передбачає 

включення матеріалу з різних галузей науки, 

що мають свій предмет в освіті фахівців, які 

працюють у системі «людина-людина»; 

-комплексність, яка передбачає 

різноманітність зв’язків освіти спеціаліста з 

різними сторонами життєдіяльності людини і 

суспільства, а також характеристику 

соціального контексту розвитку освітньої 

практики; 

-всебічність – можливість повніше 

охопити проблеми, які потребують 

теоретичного осмислення і практичного 

вирішення; 

-цілісність – можливість показати 

єдність різних напрямів освітньої діяльності; 

важливість освіти для цілісного розвитку 

людини. 

З огляду на сучасність, проблеми 

підвищення якості підготовки фахівців 

освіти - одне з провідних завдань 

адміністративного апарату закладу 

дошкільної освіти - створити умови, які 

забезпечують особливий підхід до рішення 

освітніх завдань, враховують вищеозначені 

фактори, стимулюють розвиток майстерності 

педагога, сприяють підвищенню його 

професійної компетентності. 

 Акмеологічними засадами професійної 

самореалізації вихователів закладів 

дошкільної освіти є принципи суб’єкту 

діяльності, життєдіяльності, потенційного і 

актуального, моделювання, оптимальності, 

зворотного зв’язку, а також операційно-

технологічний принцип. Принцип 

життєдіяльності дає змогу розглядати нарівні 

з поняттям кар’єри, поняття акме всієї 

життєдіяльності, виробити стратегію життя. 

Стратегія життя – це вибір особистістю 

способу життя, що відповідає її типу. На 

основі принципу потенційного та 

актуального особистість розглядається як 

проективна, перспективна система. Цей 

принцип зорієнтований на виявлення резерву 

особистості, який може реалізуватися в 

майбутньому нею самою або за її 

акмеологічної підтримки. Моделювання – 

процес подання, імітування існуючих систем 

на основі побудови, вивчення й перетворення 

їхніх моделей, у яких відтворюються 

принципи організації та функціонування 

систем. Модель в акмеології проектує 

співвідношення сьогодення й майбутнього, 

якого ще немає в реальній дійсності, та спосіб 

руху до цього майбутнього, що визначається 

зовнішньою і внутрішньою детермінацією. 

Як відомо, оптимізація – є переходом 

системи або її елементів до оптимуму, тобто 

стану найбільшої ефективності. Принцип 

оптимальності допомагає вибрати правильну 

тактику поводження в колективі, вибрати 

правильне сполучення принципів 

диференційованого підходу та єдності вимог. 

Операційно-технологічний принцип 

характеризує суть акмеології як прикладної 

дисципліни, що має категоріальний характер, 

ціннісну спрямованість та є сполучною 

ланкою між початковим і кінцевим станом 

акмеологічної моделі. Зворотній зв’язок є 

розкриттям опосередкованого характеру 

самопізнання особистості через 

самореалізацію, основою становлення «Я» - 

концепції. 

З позиції акмеологічного підходу 

професійну самореалізацію вихователя 

визначено як здатність розкривати 

професійно-педагогічний потенціал у роботі 

з вихованцями, самопідготовці. Слід звертати 

увагу на педагогічні умови професійної 

самореалізації вихователів закладів 

дошкільної освіти, розробці технології їх 

упровадження на практиці. 
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УДК 005.963.1:004 

ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ЗНАНЬ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У 

ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Котелевець Олександр Олександрович, аспірант кафедри креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності УІПА Української інженерно – педагогічної академії, Харків, 

Україна 

Кравченко Ганна Юріївна, доктор. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної 

філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця, Харків, Україна 

 

Анотація - У статті звернено увагу на 

систему підвищення кваліфікації 

інженерів-педагогів в умовах закладів 

вищої освіти. Розкрито зміст підвищення 

кваліфікації, який має полягати, 

насамперед, у розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників, 

уміння оперувати предметним змістом 

знань, проектувати й моделювати свою 

професійну діяльність і самоосвіту на рівні 

світових вимог.  

Ключові слова система 

післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації, юридична та правова 

компетентність. 

Зміни, які відбуваються в політичному та 

соціально-економічному житті українського 

суспільства приводять до розуміння 

необхідності трансформування взаємин між 

системою освіти і юридично-правовою 

підготовкою фахівців освіти. 

Найважливішою її складовою стає правова 

компетентність, що дозволяє вирішувати 

обґрунтовано, з юридичної точки зору, 

професійні завдання, які стосуються усіх сфер 

діяльності інженерів-педагогів. 

Дотримання правових норм, юридично 

обґрунтоване вирішення правових питань у 

процесі практичної діяльності, чітке 

усвідомлення, розуміння відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків забезпечить 

правомірність поведінки у сфері 

господарських, економічних відносин. 

Правові та юридичні знання мають 

важливе значення у розвитку професійної 

компетентності інженерів-педагогів, 

діяльність яких вимагає знання чинного 

законодавства, розуміння механізму 

правового регулювання у зв’язку з 

виконанням певних функцій у відповідних 

сферах економічних відносин, галузях 

господарства країни. Саме тому значущість 

формування юридичних знань у інженерів-

педагогів у системі цілеспрямованого 

розвитку особистості невпинно зростає. 

Підготовка сучасного інженера-педагога 

вимагає дотримання у своїй роботі багатьох 

напрямів, а саме: економічних вимог у 

практичній діяльності, швидкоплинності 

сучасного соціуму, розвитку сучасних ІКТ-

технологій, забезпечення ефективності 

виробничого процесу на основі володіння 

трудовим і адміністративним правом, 

реалізації продукції виходячи з вимог 

договірного права. 

Підвищення кваліфікації і перепідготовка 

педагогічних кадрів в Україні традиційно 

вважаються основними функціями обласних 

інститутів післядипломної педагогічної 

освіти (ОІППО).  

Дослідження Т. Сорочан, свідчать, що 

існує певна специфіка діяльності ОІППО в 

порівнянні з іншими вищими навчальними 

закладами і науково-дослідними інститутами 

[4]. Вона полягає в можливості реалізації 

принципу безперервності освіти. А саме: в 

ОІППО є можливості для забезпечення 

наступності в розвитку професіоналізму 

педагогів під час підвищення кваліфікації на 

курсах і в системі методичної роботи.  

Досвід існування ОІППО свідчить проте, 

що вони виконують функцію обласних 

науково-методичних центрів Головних 

управлінь освіти і науки 

облдержадміністрацій, забезпечують 

організаційно-методичний супровід 

навчально-виховного процесу в дошкільних, 

загальноосвітніх і позашкільних закладах 

освіти.  
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До завдань їх діяльності віднесено змістове 

та організаційне супроводження обласних 

учнівських та професійних заходів (олімпіад, 

турнірів, конкурсів, виставок, семінарів, 

конференцій тощо), координацію діяльності 

районних методичних служб, надання 

педагогічним працівникам консультативних 

послуг.  

Це суттєво відрізняє їх від інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, які 

функціонують у складі педагогічних закладів 

вищої освіти і реалізують тільки дві функції: 

підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних працівників.  

Зміст, а головне – методи навчання в 

ОІППО суттєво відрізняються від змісту та 

методів навчання класичних педагогічних 

вузів, як і випускники школи суттєво 

відрізняються від дорослої людини, яка має 

не тільки фахову підготовку, а й певний 

досвід роботи, і потребує, перш за все, 

удосконалення професійної 

компетентності [2]. 

Останнім часом система підвищення 

кваліфікації потребує кардинальних змін. Її 

завдання вирішуються як на рівні держави, та 

і на рівні кожного вищого закладу освіти в 

рамках існуючого законодавства.  

Серед нормативно правових актів, які 

регламентують вирішення наведених вище 

напрямів діяльності необхідно виділити 

Закон України «Про вищу освіту» (2014), 

Закон України «Про професійний розвиток 

працівників (2012), Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів 

(2013), «Про наукову і науковотехнічну 

діяльність» (2015), Проект Концепції 

розвитку освіти до 2025 року (2014), 

Концепцію розвитку неперервної 

педагогічної освіти (2013).  

Заклад вищої освіти - окремий вид 

установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з 

виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, 

проводить наукову, науково-технічну, 

інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і 

здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх 

покликань, інтересів і здібностей [1].  

Курси підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів закладів системи 

загальної середньої освіти на базі вищих 

закладів освіти здійснюються на підставі 

листів Міністерства освіти і науки України 

стосовно дозволу проводити таку роботу: від 

04.02.2016 № 1/9–58 «Щодо підвищення 

кваліфікації»; від 27.04.2016 № 4/3-20-496–16 

«Щодо підвищення кваліфікації», котрим 

дозволено «…надання університетом освітніх 

послуг з підвищення кваліфікації працівників 

навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти»; від 18.03.2016 № 6/2–546–

16 «Щодо надання інформації», де 

«…чинними нормативно-правовими актами у 

сфері освіти не передбачено ліцензування 

підвищення кваліфікації».  

Зміст самого підвищення кваліфікації має 

полягати, насамперед, у розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників, 

уміння оперувати предметним змістом знань, 

проектувати й моделювати свою професійну 

діяльність і самоосвіту на рівні світових 

вимог.  

З огляду на це, метою підвищення 

кваліфікації інженерів-педагогів в умовах 

закладів вищої освіти є формування потреби 

в неперервній самоосвіті, самовдосконаленні 

освітньої діяльності слухачів в умовах 

розроблення і впровадження державних 

стандартів освіти нового покоління, 

впровадження в освітній процес 

компетентнісного підходу, досягнень 

педагогічної науки, прогресивного 

педагогічного досвіду та нових технологій, 

формування індивідуального стилю 

роботи [2].  

Цілком стає очевидним, що підвищення 

кваліфікації, як категорія більш змістовного 

за обсягом наповнення різновиду навчання, 

може відбуватись як в контексті практичної 

діяльності, так і суто у межах теоретичної 

юридичної підготовки фахівця (навчання за 

програмою довгострокового або 

короткострокового підвищення кваліфікації). 

Підвищення кваліфікації інженерів-

педагогів в умовах закладів вищої освіти має 

здійснюватися за принципами [2]: 
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- динамічності – забезпечує можливості 

щодо внесення змін і доповнень до змісту 

освітніх програм;  

- неперервності – забезпечує широкі 

можливості у задоволенні різноманітних 

потреб слухачів з огляду на час, термін, місце 

та форму освіти;  

- усвідомленої перспективи – потребує 

глибокого розуміння і усвідомлення 

слухачами і викладачами системи близьких, 

середніх і віддалених перспектив навчання; 

- різнобічності науково-методичного 

консультування (супроводу) – передбачає 

високий рівень зацікавленості слухачів і 

компетентності викладача;  

- паритетності – базується на суб’єкт-

суб’єктній взаємодії викладачів і слухачів та 

ін.  

Так, в умовах ХНЕУ імені Семена 

Кузнеця, розроблена та впроваджена 

програма спецкурсу за темою: «Управління 

організаційними трансформаціями: 

теоретично-методичні засади та 

управлінський інструментарій визначення 

якості освіти».  

Завданнями спецкурсу є: розширення 

знань із сутності управління організаційними 

трансформаціями у сфері освіти та в умовах 

закладу освіти; ознайомити педагогів із 

особливостями правового та фінансово-

економічного регулювання діяльності, 

механізмами забезпечення фінансово-

економічної та юридичної безпеки у сфері 

управління освітою.  

Навчальний курс розраховано на 

лекційні заняття, практичні (80 годин очного 

навчання), дистанційного навчання та 

самостійну роботу (130 годин). Усього 210 

годин, що відповідає 7.0 кредиту 

Європейської кредитно-трансферної 

системи. 

Після опанування навчальної програми 

спецкурсу «Управління організаційними 

трансформаціями: теоретично-методичні 

засади та управлінський інструментарій 

визначення якості освіти» слухач повинен 

усвідомлювати: актуальність та необхідність 

проведення організаційних трансформацій 

щодо забезпечення управління якістю освіти; 

значення використання правових та 

юридичних механізмів в професійній 

діяльності; місце юридичних знань у 

зворотному зв’язку і ефективністю 

використання інформаційних ресурсів в 

професійній  діяльності; значення 

проектування управлінських рішень на 

основі юридичних знань. 

Слухач повинен знати: сутність 

професійної компетентності із питань 

правового, юридичного та фінансово-

економічного регулювання діяльності 

закладу освіти; механізм забезпечення 

юридичної та фінансово-економічної безпеки 

в управлінні організацією. 

Отже, у формування юридичних знань 

інженерів-педагогів у процесі підвищення 

кваліфікації в закладах вищої освіти значну 

роль відіграють внутрішні установки та 

мотиви самих інженерів-педагогів, які 

спонукають їх до саморозвитку, 

самовдосконалення, самоорганізації у 

напрямі формування юридичних знань. 
 

Список використаної літератури 

1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua/cgi–

bin/laws/main.cgi?nreg=2984–14]  

2. Олійник В. В. Управління вищим навчальним 

закладом на системних засадах / В. В. Олійник // 

Освіта на Луганщині. – 2011. – № 2. – С. 40–44. 

3. Сорочан Т. М. Особливості діяльності обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо 

вирішення проблем безперервної освіти педагогів / 

Сорочан Тамара Михайлівна // Післядипломна 

педагогічна освіта України: сучасність і перспективи 

розвитку : наук.-метод. посіб. / за заг. ред.: В. В. 

Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2005. –С. 

47–6 

Автори 

Котелевець Олександр 

Олександрович, аспірант кафедри 

креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності УІПА Української інженерно – 

педагогічної академії, Харків, Україна,  

Кравченко Ганна  Юріївна, д. пед. н., 

доцент кафедри педагогіки та іноземної 

філології, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

(innovatica@ukr. net).  
Тези доповіді надійшли 11 січня 2020 року.  

Опубліковано в авторській редакції 

 

  



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3– 4 березня 2020 року 13 Template #1 273 

УДК 371 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО УМОВ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Кравченко Ольга Василівна, магістрантка кафедри педагогіки,  іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, 

керівник гуртка, ЗДО №70 м. Харків, Україна 

Большукіна Аліна В’ячеславівна,  к. пед н. КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти, м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — у статті 

розкриваються особливості адаптації 

дітей до умов закладу дошкільної освіти. 

Ключові слова — заклад дошкільної 

освіти, керівник закладу освіти, 

вихователь, адаптація. 

 

Працівникам закладів дошкільної 

освіти відомо: початок навчального року – 

тяжкий проміжок часу для дітей раннього 

віку, оскільки це період адаптації до нових 

для них умов. Заклад дошкільної освіти являє 

собою першу ланку до входження дитини в 

соціум. Тут дитина набуває досвіду 

соціальної взаємодії, знайомиться з 

навичками комунікацій та співробітництва, 

набуває знань про суспільні норми та 

усвідомлює необхідність їх дотримання. Від 

того, на скільки органічно для дитини будуть 

прищеплені соціальні норми, на скільки 

безболісно дитина зможе увійти в колектив, 

залежить її подальша доля. Саме тому процес 

адаптації дитини до умов закладу дошкільної 

освіти є провідним напрямком діяльності 

педагогічного колективу та батьків. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Коли малюк вперше приходить у 

дитячий садок, він потрапляє в нові для нього 

умови. Змінюються режим дня, характер 

харчування, температура приміщення, 

виховні прийоми, характер спілкування 

тощо, тому проблема адаптації дитини до 

дитячого саду є провідною.  Питання, що 

стосуються феномена адаптації дитини 

дошкільного віку, порушувались у роботах 

Л. Виготського, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна 

та ін. Про труднощі адаптаційного періоду 

говорили і вітчизняні, і зарубіжні дослідники: 

Н. Аксаріна, Р. Тонкова - Ямпільська, Є. 

Шмідт – Кольмер тощо.  
Протягом життя людина доволі часто 

змушена адаптуватися до нових умов 

взаємодії з суспільством: дитячий садочок, 

школа, робочий колектив, група за 

інтересами тощо. У кожному з цих випадків 

адаптація відбувається по-різному. Вона 

виражається у виробленні нових навичок, 

звичок, функцій, властивостей, які приводять 

організм, людину чи колектив у відповідність 

до середовища.  

Науковці розрізняють декілька видів 

адаптації: фізіологічну, біологічну, 

психологічну та соціальну. Ці види адаптації 

можуть взаємодіяти і проявлятися одночасно. 

Говорячи про адаптацію дитини в 

закладі дошкільної освіти, йдеться, перш за 

все, про соціальну адаптацію, яка виступає як 

постійний процес активного пристосування 

індивіда до умов соціального середовища і є 

результатом означеного процесу [3, с.7]. 

Педагогіку цікавлять питання управління і 

педагогічної підтримки соціальної адаптації 

підростаючого покоління, пошук механізмів, 

засобів, форм, методів профілактики та 

корекції адаптивних процесів. Сутність 

адаптації полягає у забезпеченні процесу 

розвитку особистості. Адаптація включає 

широкий спектр індивідуальних реакцій, 

характер яких залежить від 

психофізіологічних і особистісних 

особливостей дитини, від сформованих 

сімейних відносин, від умов перебування в 

дошкільному закладі. Тобто кожна дитина 

звикає по-своєму. 

Регуляторами адаптації людини є 

мотиви, воля, знання та досвід. Для успішної 

адаптації треба вміти управляти своєю 
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поведінкою, прогнозувати можливі ситуації, 

мати знання, які необхідні для правильного 

орієнтування в ситуації. Ефективність 

адаптації залежить від того, на скільки 

об’єктивно особистість може оцінити себе та 

своє оточення. Коли йдеться про адаптацію 

дитини до закладу дошкільної освіти, важко 

говорити про її здатність управляти власними 

вчинками чи поведінкою, прогнозувати певні 

процеси. В цьому випадку йдеться про те, що 

у малюка немає внутрішньо сформованих 

ефективних механізмів свідомої адаптації. 

Тому успішність інтеграції дитини в дитячий 

колектив дуже великою мірою залежить від 

умов, створених педагогами. 

Будь-яка діяльність стає 

результативною завдяки управлінню, тобто 

коли забезпечено цілеспрямований вплив 

суб’єкта управління на об’єкт. О. Орлов дає 

трактування поняттю управління як процесу 

впливу суб’єкта на об’єкт з метою 

переведення його в новий якісний стан для 

підтримки у визначеному режимі [5, с. 7]. 

Звєрєва визначає управління як діяльність 

керівників закладів освіти, яка спрямована на 

забезпечення оптимального функціонування 

усіх підсистем та переведення кожної з них 

на більш високий рівень розвитку [2]. 

Процес управління починається вже на 

етапі задуму. Після аналізу стану певного 

аспекту діяльності та постановки мети 

управлінець розробляє систему 

різноманітних впливів, розподіляє обов’язки 

та визначає виконавців, встановлює межі їх 

повноважень, контролює діяльність, вносить 

корективи у випадку відхилень від 

запланованого, аналізує результат. Отже, на 

рівні керівника закладу дошкільної освіти 

можна визначити такі складові управлінської 

діяльності, щодо створення умов успішної 

адаптації дитини: по-перше, керівник має 

згуртувати колектив довкола мети – створити 

умови для успішної адаптації дитини; 

переконати у тому, що легка адаптація піде на 

користь і дітям, і вихователям, допоможе 

уникнути стресу, забезпечить позитивне 

ставлення батьків до вихователя закладу 

дошкільної освіти в цілому.  

По-друге, керівник має докласти зусиль 

щодо матеріального забезпечення процесу 

адаптації: методична література, дидактичні 

матеріали, різноманітні технічні засоби, 

яскраві сучасні іграшки, здатні привернути 

увагу дитини. Важливим є також створення 

для дитини не тільки яскравого, але і 

безпечного середовища перебування, адже 

адаптація дитини проходитиме успішніше, 

якщо вона потребуватиме мінімальної 

кількості заборон. Дитині не варто говорити 

про те, що їй не можна щось робити, чогось 

торкатися. Краще заздалегідь унеможливити 

небезпечні ситуації. 

По-третє, керівник має постійно 

відслідковувати діяльність вихователів, 

надавати їм усі необхідні види підтримки: 

психологічну, методичну, матеріальну; 

допомагати педагогам усвідомити, що вони 

не залишені сам на сам з проблемою. 

Крім того, справою керівника є 

поширення кращого досвіду вихователів, 

спонукання до того, щоб педагоги 

обговорювали свою діяльність щодо 

адаптації дітей, рекомендували найбільш 

вдалі прийоми, обмінювалися інформацією 

щодо сучасних поглядів на можливості 

адаптації дитини в соціумі. 

Важливим є також цінування діяльності 

вихователя, коли керівник дає зрозуміти 

педагогові, що його матеріальні і моральні 

втрати не залишаються непоміченими.  

Якщо керівник здійснює управління 

всім закладом дошкільної освіти, то 

вихователь здійснює безпосередні 

управлінські впливи на дитячий та 

батьківський колективи. І тут йдеться про 

створення єдиного виховного простору 

дитини у родині та закладі дошкільної освіти. 

Сучасне розуміння педагогічної 

діяльності передбачає працю дорослої 

людини, спрямовану на підготовку 

підростаючого покоління до самостійного 

життя [6, с.115]. У зв’язку з цим науковці [4, 

с. 14] розглядають педагога як організатора 

виховного середовища та координатора його 

взаємодії з кожним учасником освітнього 

процесу. Отже, педагогічна діяльність за 

своєю сутністю є управлінською. Вихователь 

має реалізувати ті ж самі управлінські 

функції, що і керівник, але на своєму рівні 

впливу. Об’єктами управління вихователя є 

дитячий і батьківський колективи. Дуже 

важливо так само сформувати з батьків своїх 

вихованців колектив однодумців, які згодні 

певною мірою пожертвувати своїм часом, 
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зручностями заради психологічного і 

соціального комфорту власної дитини. 

Вихователь знайомить батьків із режимом 

дня в садку, основними санітарно-

гігієнічними вимогами, нормами харчування, 

меню; надає рекомендації щодо діяльності 

дитини вдома, організації її життя для 

оптимального наближення до умов закладу 

дошкільної освіти; створює умови для 

спілкування батьків з усіма співробітниками 

закладу, що мають контакт з дитиною: 

медичною сестрою, психологом, 

вихователем-методистом, музичним 

керівником тощо; досліджує особливості 

умов виховання дитини в родині, рівень її 

самостійності, сформованості гігієнічних і 

соціальних навичок, кількість соціальних 

контактів; разом з батьками формує 

індивідуальний підхід до адаптації 

конкретної дитини в дитячий колектив.  

Щодо управління дитячим колективом, 

перш за все, слід наголосити на системному 

підході. Дитина швидше звикає до того, що є 

для неї зрозумілим, передбачуваним, 

повторюваним, тому вихователь неухильно 

дотримується режиму дня, пояснює 

послідовність, наступність подій, під час 

занять нагадує про попередні відомості, 

аналізує наступні, дотримується єдиних 

вимог щодо діяльності і поведінки дитини в 

садку, заохочує її зусилля щодо адаптації, 

надає підтримку, хвалить перед вихованцями 

і батьками. 

Отже, успішна адаптація дитини до 

дитячого садочка можлива лише при 

координації зусиль усіх працівників закладу 

дошкільної освіти та батьків, озброєння 

вихователів усім необхідним 

інструментарієм: знаннями, матеріальними і 

технічними засобами, повноваженнями щодо 

здійснення необхідним виховних впливів, 

постійному моніторингу та підтримки 

вихователя з боку керівника закладу освіти.  

Адаптація дитини до умов закладу 

дошкільної освіти є комплексом 

фізіологічних, психологічних і соціальних 

механізмів пристосування дитини до нової 

життєвої ситуації. Вікова незрілість 

адаптаційних механізмів дитини раннього 

віку зумовлює необхідність впливу зовнішніх 

факторів та створення соціальної системи 

адаптації у закладі дошкільної освіти. 

Успішність адаптації дитини залежить від 

скоординованих дій керівника закладу 

дошкільної освіти, вихователів та батьків. 

Управлінська діяльність керівника закладу 

дошкільної освіти повинна бути спрямована 

на створення належних умов для адаптації 

дитини, забезпечення вихователя усім 

необхідним методичним інструментарієм. 

Управлінська діяльність вихователя, в першу 

чергу, полягає у координації зусиль 

педагогічного і батьківського колективів та 

створенні для дитини безпечного та 

комфортного середовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 

ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Кресніна Юлія Михайлівна, магістрантка кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 

Харків, Україна 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права ЦІППО, м. Київ, України 

 

Анотація – У статті показано 

необхідність та розкрито можливості 

використання технологій візуалізації 

інформації в різних сферах управлінської 

діяльності керівника закладу загальної 

середньої освіти (ЗЗСО), описано найбільш 

популярні програми для візуалізації 

інформації.  

 

Ключові слова – візуалізація інформації; 

інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ); інформаційна компетентність; 

управлінська діяльність; заклад загальної 

середньої освіти (ЗЗСО). 

 

В умовах неминучого зростання кількості 

інформації та накопичуваних даних, навіть 

при використанні потужних засобів їх 

обробки, такі дані стає все складніше 

засвоювати та інтерпретувати. Відомо, що 

графічна інформація на відміну від текстової 

набагато легше сприймається людиною. 

Тому візуальний спосіб подачі інформації, 

який дозволяє представити значний обсяг 

даних в зручному для перегляду та засвоєння 

вигляді, набув значного поширення. 

Візуалізація інформації – необхідний 

інструмент у діяльності керівника закладу 

загальної середньої освіти (ЗЗСО), одним із 

завдань якого є донесення інформації до усіх 

учасників освітнього процесу, колективу 

закладу, керівництва та партнерів. Володіння 

сучасними засобами візуалізації сьогодні є 

важливою складовою інформаційної 

компетентності [3]. 

Науковцями доведено, що людина 

найкраще сприймає й обробляє саме 

візуальну інформацію [6]. Але візуалізація 

має ще декілька переваг: акцентування уваги 

на різних аспектах даних, аналіз великої 

кількості даних зі складною структурою, 

зменшення інформаційного перевантаження 

реципієнта інформації й утримування його 

уваги, однозначність наведеної інформації. 

Важливою рисою візуалізованих даних є 

також їхня переконливість та сприйняття 

деталей при узагальнюванні інформації [2, 7]. 

Найпростіші способи візуалізації – це 

таблиці, кругові діаграми, графіки, карти, 

логічні схеми, однак доцільним є 

комбінування текстових блоків, фотографій, 

карт, таблиць, діаграм тощо [7]. 

В літературних джерелах терміни 

«візуалізація інформації» та «інфографіка» 

часто використовують як синоніми. Однак ці 

терміни слід розрізняти. Візуалізація 

інформації – представлення абстрактних 

даних за допомогою графічних та 

інтерактивних засобів. Інфографіка – це саме 

засоби, створені художником або дизайнером 

для візуалізації інформації. Візуалізація – 

процес, інфографіка – художні засоби для 

реалізації цього процесу. Візуалізація 

переважно здійснюється автоматично, 

інфографіка – результат ручної роботи [4]. 

Будь-який процес – адміністрування, 

управління, навчання або допоміжний – може 

бути детально вивчений шляхом його 

візуалізації – складанням блок-схем, діаграм, 

гістограм, графіків. При цьому 

використовуються стандартні символи, 

якими можна зобразити всі можливі види 

діяльності. Сама процедура візуалізації 

дозволить краще пізнати процес і сприятиме 

колективній роботі. За допомогою 

візуалізації можна описати діяльність 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby
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персоналу, використання програм, 

матеріалів, обладнання, потоки інформації. 

Робити висновки на основі зібраних, але не 

оброблених даних досить складно. Однак 

якщо представити зібрані дані в графічній 

формі, їх буде легше зрозуміти. 

Контроль і управління якістю освіти та 

питання професійної комунікації керівника з 

учасниками освітнього процесу, 

засновниками закладу, колегами і підлеглими 

належать до ключових проблем сучасної 

системи середньої освіти. Поширені такі 

методи контролю якості, пов’язані з 

візуалізацією даних: контрольні листки; 

стратифікація (розшарування даних); 

причинно-наслідкова діаграма (діаграма 

Ішікави); діаграма розкиду; гістограма; 

діаграма Парето; контрольні карти. Також 

використовується сім інструментів 

управління якістю: діаграма спорідненості; 

діаграма зв'язків; деревоподібна діаграма; 

матрична діаграма; стрілкова діаграма; карта 

технологічного процесу; матриця пріоритетів 

(аналіз матричних даних). 

Використовувати візуалізацію інформації 

доречно не лише під час аналізу процесів, а й 

при взаємодії з колегами, батьками 

(наприклад, у щорічних звітах), 

профспілкою, радою школи, органами 

громадського й місцевого самоврядування, 

відвідувачами офіційного сайту школи.  

Наведемо приклади використання 

візуалізації інформації на різних рівнях 

професійної комунікації в роботі керівника 

ЗЗСО: 

- особистий рівень: розстановка 

пріоритетів у цінностях, уміннях, діях і 

планах, прийняття усвідомлених рішень;  

- рівень комунікації з колегами: 

структуроване донесення інформації з 

визначенням понять і термінів у формі, 

зрозумілій іншим, що дозволяє швидше 

приходити до єдиної думки при обговоренні 

різних питань; 

- рівень комунікації з підлеглими: 

доступне пояснення процесів, які 

відбуваються в навчальному закладі; 

проведення порівняльного аналізу 

ефективності складових того чи іншого 

напрямку діяльності; 

- рівень комунікації з засновниками ЗЗСО 

та партнерами (органами громадського 

самоврядування, органами місцевого 

самоврядування, батьками отримувачів 

освіти, благодійними та спонсорськими 

організаціями та фондами): структурована 

інформація про заклад, навчальний та 

виховний процес; єдине бачення теми, яка 

обговорюється; чітка аргументація; 

фіксування результатів домовленостей; 

- рівень комунікації з керівництвом: звіти 

про діяльність, планування розвитку ЗЗСО 

[1]. 

Результат візуалізації даних сучасними 

засобами виглядає дуже ефектно, тому може 

скластися враження, що це під силу лише 

дизайнерам-професіоналам і професійним 

програмним середовищам на кшталт Adobe 

Photoshop, Corel Draw тощо. Це не так – є 

чимало сервісів, що дають змогу здійснювати 

візуалізацію даних власноруч [4]. Однією з 

найпопулярніших у світі програм для 

візуалізації даних управлінської діяльності є 

Microsoft Visio. Цей програмний продукт має 

широкий функціонал і підтримує 

колективний доступ до файлів за допомогою 

хмарного сервісу Microsoft SharePoint. Але 

чимало користувачів змушені відмовитися 

від Visio через високу ціну і часті оновлення, 

які також є платними. Альтернативою 

Microsoft Visio є програма Edraw, яка 

повністю сумісна з Visio і, на відміну від неї, 

може працювати в операційних системах Mac 

і Linux. Термін дії ліцензії Edraw 

необмежений, а ціна значно нижче; також у 

Edraw є вбудована функція командної 

роботи, за яку не треба платити окремо. Існує 

чимало безкоштовних програмних ресурсів, 

які допоможуть здійснити візуалізацію даних 

на потрібну тему, зокрема створити 

інтерактивні графіки. Нижче наведено 

приклади найзручніших у використанні 

ресурсів. 

Dipity – програма створення інфографіки з 

можливістю розміщення готового продукту 

на сторонніх сайтах, у програмі доступна 

функція додавання схем, фото, а також 

відеороликів, аудіозаписів, календарних 

позначок і гіперпосилань. 
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Draw.io – один із найзручніших і 

найпростіших безкоштовних ресурсів для 

створення діаграм і блок-схем. На сайті 

доступні різноманітні шаблони структур і 

форм. Сервіс також можна використовувати 

для створення графіків та UML-моделей. 

Підтримує функції експорту готових схем, а 

також опції синхронізації з Google Диском. 

Easel.ly – десятки безкоштовних шаблонів 

для візуалізації даних на будь-яку тему. 

Infogr.am – простий трикроковий сервіс: 

оберіть шаблон, графічно унаочніть дані та 

поділіться із друзями та знайомими, 

найбільше підходить для створення схем, 

графіків і карт. 

Spritesapp – сервіс для створення 

інфографічних презентацій, також має опцію 

CSS-анімації. 

Stat Planet – створення інтерактивної 

візуалізації та статичних зображень, доступ 

до різногалузевих даних з усього світу. 

Venngage – простий у користуванні 

ресурс, у наборі додаткових можливостей 

якого є анімація та завантаження фонів і 

картинок. 

Wordle – створення словесних 

візуалізацій, десятки способів унаочнити 

дані. 

Висновок 

Володіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, зокрема 

технологіями візуалізації інформації, і 

впровадження їх у освітній процес та у 

процес керування закладом загальної 

середньої освіти, дає керівникові змогу 

ефективно покращити управлінську 

діяльність. Завдяки наявності доступних та 

зручних у використанні сервісів можливо 

забезпечити візуалізацію даних власноруч, 

без залучення спеціалістів з графічного 

дизайну. 
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Annotation — The article deals with the 

advantages and disadvantages of testing as a 

tool for assessing knowledge in higher 

education, and the most common problems 

associated with the analysis of test tasks. The 

relevance of this issue is shown in connection 

with the transition to third-generation 

educational standards that implement a 

competency-based approach to learning. 

Keywords — advantages of testing, assessment 

of knowledge, drawbacks of testing, functions 

of testing, testing systems.  

Control and assessment of students' 

knowledge, skills and competencies is an 

integral structural component of the educational 

process. On the one hand it is the final 

component of mastering a certain content block, 

and on the other hand it’s a kind of link in the 

system of educational activity of the individual. 

If the educational process is organised 

correctly, control contributes to the development 

of students’ memory and thinking, organizes 

their knowledge, timely exposes the defects in 

the educational process and serves to prevent 

them. Properly organized knowledge control 

helps to make the educational process more 

democratic, intensive and cosiderably in shape, 

and enables the teacher to obtain objective 

information about the course of students' 

educational and cognitive activity. 

A variety of testing systems are now widely 

used to perform knowledge control. They are 

computer-based and can be used to control the 

knowledge of both full-time and e-learning 

students. Tests can be used for direct knowledge 

testing, for consolidating subject materials, and 

for self-testing as well. Testing systems can be 

both official and non-official (for your own use). 

In any case, they help to improve the quality of 

knowledge and the intellectual level of students 

and teachers. 

Knowledge assessment is a systematic 

process that involves determining the extent to 

which existing knowledge and skills match the 

ones that have been previously planned. As the 

definition implies, the first essential prerequisite 

for assessment is to plan the educational goals, 

without it one cannot judge the results achieved. 

Another condition is establishing the actual level 

of knowledge and comparing it with the set one. 

The main disadvantages of traditionally 

exercised control are the following: a) 

reproductive nature (does not allow to test the 

ability to consciously use the knowledge 

acquired in practice); b) it is impossible to 

determine the amount of knowledge and skills 

that have fallen into long-term memory at this 

stage of training; c) traditional control is 

subjective in the evaluation of educational and 

cognitive activity. 

Introduction of test control of students' 

knowledge helps to overcome these drawbacks, 

to some extent. In the pedagogical literature, the 

didactic test means a complex of tasks, prepared 

according to certain requirements, which are 

used to determine qualitative indicators, which 

allow to identify the required competencies for 

the test participants, and the results of which are 

subject to certain evaluation according to pre-

established criteria. 

Test control differs from other methods of 

control (oral and written exams, redit papers, 

review works, etc.) as it is a specially prepared 

control set of tasks, which allows to assess 

students' knowledge reliably using statistical 

methods. 
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Recently, test technologies have become 

increasingly widespread in education. Many 

universities have put testing into practice as one 

of the main means of conducting midpoint and 

final control of students' knowledge. 

Testing in pedagogy performs three main 

interrelated functions: diagnostic, educational 

and disciplinary. 

The diagnostic function consists in 

identifying the level of knowledge and skills of 

the students. This is the main and most obvious 

function of testing. Testing surpasses the rest of 

all forms of pedagogical control in objectivity, 

breadth and speed of diagnosis. 

The educational function of testing consists in 

motivating students to intensify the work on 

mastering educational materials. To enhance the 

educational function of the test, additional 

incentives can be used, such as handing out a 

sample list of questions for self-study, a joint 

analysis of the test results. 

The disciplinary function manifests itself in 

the periodicity and inevitability of test control. It 

disciplines, organizes and directs the activities of 

students, helps to identify and eliminate 

knowledge gaps, forms the desire to develop 

their abilities. 

Compared with other forms of knowledge 

control testing has its advantages and 

disadvantages. 

Advantages. 

 Testing is a more qualitative and objective 

means of assessment. Its objectivity is 

achieved by standardizing the procedure of 

carrying out, verification of quality 

indicators of tasks and tests as a whole. In 

addition, availability of a predefined 

answer (answers) will invariably lead to the 

same result. 

 Testing is a more fair-minded method, it 

puts all students on an equal footing, in 

both the control and the assessment 

process, virtually eliminating the 

subjectivity of the teacher. 

 Tests are a more volumatric tool because 

testing can include assignments on all 

topics of the course, whereas oral exams 

usually take 2-4 topics and written ones 

take 3-5. This allows students to gain 

knowledge of the entire course, eliminating 

the element of chance when choosing an 

examination card. Testing allows to 

establish students' level of knowledge both 

in the subject as a whole and in its separate 

sections. 

 Testing is more cost effective. The main 

costs of testing are the development of 

quality tools, i.e, they are born only once. 

The cost of the test is much lower than in 

the written or oral control. Testing and 

monitoring results in a group of 30 people 

takes from one and a half to two hours, and 

an oral or written examination takes at least 

four hours. 

 Testing puts all students on a level playing 

field as the same procedure and common 

assessment criteria are used, which leads to 

a reduction in pre-exam nerve tension and 

is therefore considered more humane. 

 Testing provides the opportunity to 

automate the assessment of students' 

knowledge. Not only does the use of 

computers in test control facilitate the work 

of the teacher during the test checkoff, but 

it also increases the motivation of students' 

learning activities while reducing their 

emotional tensions during the test. 

 Test knowledge control can be used in 

distance learning systems. 

 It is possible to organize automated self-

control of knowledge. 

Some scientists argue that the main advantage 

of the tasks in the test form in comparison with 

traditional tasks and questions is the clarity of the 

logical structure of the control material, as well 

as the operational efficiency of obtaining the 

control result. 

Disadvantages. 

 Developing quality test tools is a long, 

time-consuming and costly process. 

 Data obtained as a result of the test, 

although they include information about 

knowledge gaps in specific sections, but do 

not allow the teacher to judge the reasons 

for these gaps. 

 Tests do not allow to check and evaluate 

high, productive levels of knowledge 

related to creativity, that is, probabilistic, 

abstract and methodological knowledge. 
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 The breadth of topics covered in testing has 

a reverse side. Students do not have enough 

time for any in-depth analysis of the topic 

asthey would have had during an oral or 

written examination. 

 To ensure that the test is objective and fair 

the developers must take special measures 

to make the test tasks confidential. When 

reapplying the test, it is advisable to make 

changes to the tasks. 

 There is an element of randomness in 

testing. For example, a student who did not 

answer a simple question may answer a 

more difficult question correctly. Certainly 

he or she could have made a chance 

mistake while answering the first question 

or could have guessed the answer 

answering the second one. This distorts the 

results of the test and requires to account 

for the component of probability in their 

analysis. 

The main problems with the use of test 

technologies include the need to meet the existing 

requirements for the development of tests, in 

particular: a) taking into account the impact of the 

purpose of the test on the choice of its structure and 

content, as well as the algorithm for processing 

results; b) adherence to the procedures for 

determining the quality of the test as a whole and 

for individual test tasks, including the use of 

control groups and adjusting the tests taking into 

account the quality indicators; c) selection of 

scoring methods for correct answers, etc. 

There is another big problem in testing: if we 

can apply the results of testing that are correct 

“on average” to every individual test-taker, how 

can we determine the confidence intervals of the 

results obtained. 

Testing is one of the most difficult elements 

of the educational system. Feedback in the 

teaching process is an indispensable part of the 

educational environment, and assessment of 

results is one of the most important in learning 

processes. A well-designed test, even a multiple-

choice test, provides the necessary information 

for the teacher about the degree to which the 

students have learned the material. If the 

feedback is fast enough, then testing can be a 

necessary tool for students to be used to evaluate 

their work and determine their future activities. 
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Abstract: This article attempts to give a 

definition of cross-cultural competence, that is, 

cross-cultural knowledge at the cognitive level, 

language accommodation at the functional 

level, creativity and initiative at the behavioral 

level, the moral sense of responsibility and 

speculative consciousness, and then discusses 

the approaches to cultivating cross-cultural 

competence of bachelors of translation and 

interpreting (BTI): optimizing the curriculum 

system and integrating China elements into the 

teaching content; from language skills training 

to the mastery of discourse mode, integrating 

Chinese and foreign languages, cultures and 

ideas; realizing cross-border integration of 

training methods and means. 

Keywords: intercultural competence, 

curriculum system, teaching mode, cultivation 

approach. 

 

In the era of globalization, the cultures of 

countries across the world are rich and diverse, 

and also competitive. With the deepening of 

reform and opening up, China has contacts with 

the outside world more frequently. A platform is 

provided for equal dialogue among different 

cultures and eliminate prejudice, 

misunderstanding and even hostility caused by 

cultural differences, which is the basic work of 

constructing a community with a shared future 

for mankind, and the key link is to enhance 

cross-cultural competence. 

In 2018, China's Ministry of Education issued 

the National Standard for the Teaching Quality 

of Undergraduate Degree Programs in General 

Institutions of Higher Education, which pointed 

out that foreign language majors should have the 

ability to use foreign languages, to appreciate 

literature, to cross culture, to think, to research, 

to innovate, to apply information technology, to 

learn independently and to practice. [1] For the 

first time, the Ministry has put forward the 

requirements of cross-cultural competence for 

foreign language majors, which will have a 

profound impact on the teaching in colleges and 

universities. This involves changing the teaching 

concept and understanding the connotation of 

talents. Having cross-cultural competence is 

their unique key ability and necessary 

accomplishment. 

1. Definition of intercultural competence 

Intercultural competence is one of the core 

concepts of cross-cultural communication, 

including the ability combination of internal 

cultural awareness, attitude, external knowledge 

and skills. And intercultural communication 

competence involves knowledge, attitude and 

skills. It includes three basic elements: emotion, 

cognition and behavior, which should not only 

be reflected in the realization of communicative 

purpose, but also in the appropriateness of 

communicative methods and behavior. To some 

extent, intercultural competence is not only a 

personal characteristic, but also a behavioral 

skill. It is a dynamic process of development.  

In cross-cultural communication, we should 

firstly master the relevant cultural knowledge, 

including the understanding of the similarities 

and differences between Chinese and foreign 

cultures. Secondly, an open and inclusive 

attitude towards foreign cultures must be taken. 

Knowledge and attitude are beneficial to form 

cross-cultural sensitivity. Thirdly, the skill refers 

to the ability to adopt the appropriate way and 
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adjust communication strategies in cross-cultural 

communication. There are two standards to 

measure intercultural competence, that is, 

effectiveness and appropriateness. Sun 

Youzhong has pointed out the core connotations 

of cross-cultural competence: to respect the 

world cultural diversity with cross-cultural 

empathy and critical cultural awareness; to 

master basic cross-cultural research theoretical 

knowledge and analytical methods; to be 

familiar with the history and current situation of 

the target country of the language to be learned, 

understanding the basic characteristics and 

similarities and differences between Chinese and 

foreign cultures;  to interpret and evaluate 

different cultural phenomena, texts and products; 

to communicate appropriately and effectively; to 

help people of different languages and cultures 

to communicate effectively [2]. These 

expressions have gone beyond the boundary of 

communicative competence, which calls for the 

foreign language community to attach great 

importance to the cultivation of intercultural 

competence in the new round of education and 

teaching reform. In recent years, universities in 

China have paid attention to the relationship 

between foreign language education and cross-

cultural competence, and explored the effective 

approaches of training based on the reality of 

talent training. 

In 2009, UNESCO released the report of 

“investing in cultural diversity and intercultural 

dialogue”, which said the concept of "cultural 

literacy", believing that cultural literacy has 

become the lifeline of today's world and is 

beyond the "clash of ignorance" ）Indispensable 

tools. [3] In 2013, UNESCO further released the 

concept and operational framework of 

intercultural competence. In the report, the tree 

model is used to connect 25 core concepts related 

to cross-cultural competence into an organic 

unit. The report regards culture and 

communication as the roots of intercultural 

competence. Culture includes identity, value, 

attitude and belief, and communication includes 

language, dialogue and non-verbal behavior. 

"Intercultural Dialogue" is a part of trunk, 

involving dialogue in professional and non-

professional fields. It is worth noting that 

intercultural communication competence in the 

model is only a leaf of the tree. Therefore, when 

discussing the cultivation of intercultural 

competence, we should distinguish the 

intercultural communication competence from  

intercultural competence.  

Based on the research of cross-cultural 

connotation and the practical experience of BTI 

talents cultivation, we attempt to give the 

definition of cross-cultural competence from 

four dimensions: cross-cultural knowledge at the 

cognitive level; language integration at the 

functional level; creativity and initiative at the 

behavioral level; the moral sense of 

responsibility and speculative consciousness. 

The understanding of foreign culture is the 

foundation of cross-cultural communication at 

the cognitive level. To understand the western 

world, we need to do much work at the cognitive 

level. Ren Zhengfei, President of Huawei, said: 

“at present, we still lack a deep understanding of 

the western world (power structure, culture and 

conflict, values, social psychology, etc.) [5] We 

live in an era when China integrate into the 

world. Our task is to tell Chinese stories, spread 

Chinese voice and interpret Chinese 

characteristics.   

Language accommodation refers to the 

transformation of discourse mode, that is, 

transposition thinking, familiarity with western 

thinking mode, cultural tradition and value 

orientation, and sharing information, expressing 

opinions, and reaching consensus. 

Creativity and initiative at the behavioral 

level means to play a leading role in cross-

cultural communication. In the process of 

building a community of shared future for 

mankind, we need have cross-cultural 

leadership. China's participation in global 

governance needs an advocate,   a role of 

inspiration, building and influence in 

international affairs rather than following others. 

The moral sense of responsibility and 

speculative consciousness in cross-cultural 

communication mainly involve the exchange, 

confrontation and integration of Chinese and 

foreign cultures, which requires us to have 

critical thinking, compare, analyze, and adhere to 

our own cultural position. 

2. Cultivation approaches of cross-cultural 

competence 
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As the base of national spirit, culture is the 

soul of a country and a nation. The 19th National 

Congress of the Communist Party of China 

proposed to "strengthen cultural confidence" and 

"stick to the position of Chinese culture". [6] 

Under the guidance of this thought, we have 

determined to take "strengthening cultural 

confidence and enhancing cross-cultural 

competence" as the core concept to promote the 

reform and innovation of BTI talent training 

system. 

Nowadays, some problems arise in foreign 

language education in  China. First, we should 

pay more attention to foreign countries and local 

areas, teach the western history, social and 

cultural knowledge, and highlight and interpret 

Chinese elements in the curriculum system. 

Secondly, we should pay more attention to 

language micro-skills, emphasize much on 

instrumental skills training, which lacks 

sufficient understanding of the importance of 

Chinese and foreign cultural integration and the 

transformation of the way of discourse. Third, 

we should pay more attention to knowledge 

accumulation, and neglect people's literary and 

ideological discrimination. Generally, teaching 

is based on knowledge explanation and 

accumulation, and it is not enough to cultivate 

cross-cultural critical reflection ability. Looking 

at these problems from the perspective of cross-

cultural competence, transforming teaching 

concepts, reconstructing teaching contents, 

updating teaching methods and means,  solutions 

must be found. 

The basic principles of foreign language 

classroom teaching based on cross-cultural 

ability training are: critical, reflective, exploring, 

empathizing, and experiencing. In order to 

fundamentally change the translation teaching in 

universities and improve the quality of 

education, the concept of cross-cultural 

competence training needs to permeate and 

adjust  the curriculum system, teaching mode 

and teaching link. Specifically, it can be thought 

and explored from three "fusion" aspects: First, 

to change the traditional foreign language 

teaching concept, and integrate the excellent 

Chinese culture into the course content of foreign 

language translation. Second, to transfer from 

the training of language skills to the 

transformation of discourse mode. Taking 

"accommodation" as the core to form the 

characteristics of cross-culture. Third, to realize 

the cross-border of ways and means, integrate 

the first and second classrooms, online and 

offline modes, home learning and oversea 

research, optimize the open and interactive 

environment of BTI talent training at a high level 

of internationalization, help BTI form a world 

vision, enhance their comparative awareness, 

develop their critical thinking, and effectively 

cultivate their cross-cultural competence in the 

real situation. 

To cultivate talents of BTI effectively, the 

following measures must be taken to improve 

cross-cultural competence: 

First, by optimizing the curriculum system, 

we will create cross-cultural high-quality courses 

such as "Chinese classics" and "western 

classics", fully integrate Chinese elements into 

the teaching content, integrate Chinese and 

foreign cultures, help students enhance their 

cultural identity awareness, and enhance their 

understandings of cultural diversity. 

Second, through building the mode of cross-

cultural competence training, we must start with 

narration, learn how to tell stories. In accordance 

with the requirements of cross-cultural 

competence in cognition, function, behavior and 

others, the focus of teaching has shifted from 

strengthening language skills to mastering the 

way of discourse, and the emphasis has been 

placed on the realization of diachronic and 

synchronic intertextual connection with each 

other at the level of cognition and emotional 

experience. 

Third, we advocate research-based teaching, 

by studying cultural classics , using the multi-

disciplinary resources and platform, and 

implementing the "classic reading program", 

which helps cultivate the students’ ability of 

critical thinking  and enhance their cultural 

confidence and cultural consciousness. 

Fourth, through innovative training methods 

and means, we will build excellent online open 

courses, integrate information technology and 

course content, interact classroom learning and 

practice exploration, connect domestic learning 

with overseas research, rely on first-class 

teaching teams and international cooperation 
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projects, carry out the exchange learning, joint 

training, and  courses for BTI students, 

highlighting characteristics and effectiveness in 

developing their cross-cultural competence . 

To sum up, cross-cultural competence 

originates from cross-cultural communication 

competence, and has exceeded the traditional 

sense of cross-cultural communication 

competence with more connotations. Foreign 

language education in universities attaches great 

importance to the cultivation of cross-cultural 

competence, which requires us to think about the 

training objectives, training specifications and 

curriculum system of BTI from a new 

perspective, so as to promote the changes of 

teaching concepts, teaching models, teaching 

contents and methods and means. It is of great 

significance for BTI  to actively adapt to the new 

situation, new changes and new challenges of 

higher education in the new era. Intercultural 

competence can help students expand their 

international vision, witness the world in a 

broader way, and have the global competence to 

deal with social challenges in the future. To 

promote and deepen the teaching reform with 

cross-cultural competence as the core is 

undoubtedly an effective approach to cultivate 

high-quality BTI talents. 
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   Abstract: Among the confidence in the path, 

theory, system, and culture of socialism with 

Chinese characteristics, cultural confidence 

has become the focus. Cultural confidence 

refers to recognition of Chinese traditional 

culture, recognition of Chinese revolutionary 

culture and inheritance of socialist advanced 

culture. In China, contemporary college 

students live in a more open and information-

based society. Their outlook on the world, and 

their outlook on life and values are more 

easily influenced by foreign culture and social 

media reports. Therefore, higher education is 

an important approach to build up the 

confidence of young college students in 

Chinese culture. When exchanging and 

contacting with Chinese and foreign cultures,  

cultural confidence education has to be 

implemented, so that college students can 

build their cultural confidence in the 

comparison of Chinese and foreign cultures. 

 Keywords: cultural confidence, talent 

cultivation, universities, higher education. 

 

Cultural confidence is a nation, a country or 

even a political party's full affirmation of its own 

cultural value, a firm belief in its own cultural 

vitality, as well as its own ideals, beliefs, 

theories, which help people respect, trust and 

cherish the excellent traditional culture from the 

heart. The process of establishing cultural 

confidence is the process that individuals absorb 

and transform social culture into the thinking 

mode, ideological quality and spiritual realm, 

forming a value demand in the process of 

cultural selection [1]. 

The process of individual's cultural choice, 

cultural absorption and the spiritual height 

expected to be achieved are also the goal, process 

and pursuit of talent training. At the national 

conference on education, General secretary Xi 

Jinping put forward the fundamental questions: 

what kind of talents to be cultivated, how to 

cultivate talents, and for whom to cultivate 

talents. As the high-level talents training base, 

universities must give the scientific answers to 

this proposition. Colleges and universities 

should take on the mission of correctly 

establishing the cultural confidence of young 

college students, and cultivate socialist builders 

and successors with the development of 

morality, intelligence, sporting, aesthetics and 

labor in an all-round way.  

1. Main factors influencing cultural 

confidence of young college students 

1.1 Impact of foreign culture 

With the development of social economy, 

international communication becomes more 

convenient, there are more channels for 

individuals to get information, and cultures of 

various countries are widely spread. Young 

college students are faced with the pressure of 

going to school since childhood. They think less 

about social problems and are not mature in 

mind. For psychological reasons such as 

curiosity or rebellion, they are easily influenced 

by foreign culture in values, aesthetic values and 

attitudes toward life and pursue foreign culture 

blindly. Their specific presentation behaviors 

are: indifferent to Chinese traditional festivals 

but keen on western festivals, not recognizing 

national brands but pursuing foreign brands, not 

paying attention to Chinese excellent culture but 

studying foreign cultures [2]. These behaviors 

show that young college students are not 

confident in Chinese native culture, which leads 
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to cultural blind obedience. The root reason for 

these is that young college students lack the 

cognition of local culture. 

1.2 Social media reports 

With the rapid construction of information 

technology, social information disseminates 

faster and faster, but it becomes more and more 

difficult for the state to supervise. A large 

number of information which can mislead 

people's cognition, have a very negative impact 

on young college students. The influence of 

publicity report on social information is wide and 

cognitive, and the social impact of different 

perspectives of information dissemination varies 

greatly [3]. It is difficult for people to screen 

information, which requires information 

publishers to check the information. Therefore, 

we should strengthen the supervision of social 

media, control the outside overflow of 

information, and correctly guide the mainstream 

direction of information dissemination. Only 

when young students get reasonable guidance in 

obtaining information, can they better identify 

their cultural identities and improve their 

confidence in national culture. 

1.3 Guidance of Education 

The youth is the hope of their motherland and 

the rejuvenation of their nation. Education must 

be purposeful, planned and organized to educate 

and cultivate students' mental development. The 

influence of education on students is the most 

profound, and it is an important way to build the 

cultural confidence of young college students. 

Colleges and universities must guide students to 

learn relevant knowledge through curriculum 

plan, guide students to attach importance to and 

think about the content of knowledge through 

teaching content design, and guide students to 

independently carry out extracurricular 

knowledge learning through arranging 

extracurricular activities. Education is the most 

effective way to carry out cultural confidence  

education. 

2.The Significance of cultural self-confidence 

education in Colleges and Universities  

General secretary Xi Jinping put forward the 

confidence in the path, theory, system, and 

culture of socialism with Chinese characteristics 

in the celebration of the 95th Anniversary 

Conference of the Communist Party of China. 

Cultural confidence is a kind of positive and 

stable state of cultural psychology, which is 

based on a clear understanding of its own 

cultural history, a full affirmation of its own 

cultural value, and a firm belief in its own 

cultural future [4]. Cultural confidence is the key 

to the ideological and theoretical construction of 

the Communist Party of China, the future of the 

Chinese revolution path, socialism and the 

realization of the Chinese Dream: the 

rejuvenation of the Chinese nation. The severe 

lesson that the modern Chinese history tells us is 

that one nation without having cultural 

confidence and inheriting excellent culture and 

pursuing excellence, will lose its way, which is 

kind of cultural colony.   

Cultural confidence is a high emotional 

identity of young college students to the 

excellent traditional Chinese culture inherited by 

the country and the nation, the revolutionary 

culture bred in the great struggle of the 

Communist Party of China and the people, and 

the advanced socialist culture. Cultural 

confidence is a strong drive to inspire young 

college students to work hard and have patriotic 

feelings. In doing so, it becomes the important 

pursuit of colleges and universities for their 

talent cultivation.  

With the rapid development of information 

technology and the frequent international 

exchanges, people live in a society with multiple 

ideas and complex interests. In this society, 

various cultures of the world blend and collide 

with each other. Young college students' outlook 

on the world, outlook on life and values are still 

immature, and they are easy to lose their way in 

the integration of different cultures. General 

secretary Xi Jinping put forward that building a 

socialist ideology with the strong cohesive force 

and the leading force is an important task for the 

united front of publicity and ideology. 

Ideological work calls for the country to set the 

mind and build the soul for the nation [5]. 

Cultural confidence education and ideological 

work must  unite highly in an organic way, which 

is a spiritual force for building a socialist 

modernization country and realizing the great 

rejuvenation of the Chinese nation. It is 

conducive to establish   national pride, 

strengthen national cohesion, enhance national 
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humanistic quality and people's cultural heritage, 

and guide people’s spiritual consumption 

demand. 

As the builder of socialism with Chinese 

characteristics in the new era and the important 

subject of maintaining and carrying forward the 

advanced culture of the Chinese nation, young 

students must establish their cultural confidence. 

Therefore, all the Chinese institutions of higher 

education must take this unshirkable 

responsibility and mission to achieve this 

purpose.  
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Анотація — в статті розглянуто 

організаційну систему управління 

Відкритим університетом Великобританії. 

Виділено шляхи фінансування навчання в 

університеті. 

Ключові слова —академічне 

управління,Великобританія, Відкритий 

університет, дистанційна освіта.  

В системі вищої дистанційної освіти  

Великобританії особливе місце відводиться 

Відкритому університету, в якому можна 

здобути більше 250 спеціальностей. Він є 

єдиним у своєму роді вищим навчальним 

закладом, що здійснює підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів за 

формою неповного навчального дня через 

дистанційне навчання. Відкритий 

університет, який є на сьогодні найбільшим 

відкритим університетом в світі, був 

заснований 23 квітня 1969 р. Управління 

університетом здійснюється трьома 

статутнимиорганами: Радою, Сенатом та 

ГенеральноюАсамблеєю.  

Головним керівним органом університету є 

Рада. До складу Ради входить 25 осіб, які є 

представниками громадськості, ділових кіл, 

викладацького та наукового персоналу 

університету, ВВС  та Королівського 

суспільства, а також студентами. Рада 

здійснює загальне керівництво 

університетом. 

Рада має ряд комітетів, які 

узагальнюють відомості з різноманітних 

питань – фінансових, кадрових, майнових та 

ін. Комітет з фінансів визначає основні 

параметри витрат коштів, комітет з 

управління персоналом встановлює умови та 

розклад праці, розміри заробітної плати, 

кваліфікаційні вимоги порядок вирішення 

спорів з різноманітними категоріями 

персоналу або їх профспілковими 

комітетами. Спеціальні відділи відповідають 

за стан будівель та майна університету, а 

також безпеку інформаційно-технологічної 

діяльності, технологічне забезпечення. 

Сенат є органом академічного управління 

університету, який складається з майже 1000 

осіб, і включає в себе весь центральний та 

регіональний академічний та дослідницький 

персонал, представників студентів, BBC та 

неакадемічного персоналу. Сенат збирається 

три рази на рік і відповідно до своїх 

повноважень відповідає за сприяння науковій 

роботі, викладанню та проведенню 

досліджень в університеті. Він здійснює 

контроль за змістом навчальних програм, за 

всіма аспектами якості освіти та стандартами, 

пов’язаними з університетом. Генеральна 

асамблея університету є третім головуючим 

органом. Вона складається з обраних 

представників регіональних центрів та з 

представників, призначених Сенатом. 

Генеральна асамблея має право 

висловлювати свою думку Сенату з будь-

яких питань, які стосуються роботи та 

інтересів університету. Генеральна асамблея 

збирається нерегулярно, її скликає 

Центральний консультативний комітет і 

тільки за погодженням з віце-канцлером. 

Характерною рисою управління ЗВО 

Великобританії є незначна кількість 

керівників вищих рівнів із чітко 

регламентованими повноваженнями. 

Канцлер – посада аналогічна посаді ректора 

ВНЗ в Україні. Він є головною посадовою 

особою в університеті, представником та 

головуючим на церемонії вручення ступенів 

та значних подіях в університеті. Про-

канцлер – голова Ради Відкритого 

університету; він є головуючим на церемонії 

вручення ступенів університету. Віце-
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канцлер – посада аналогічна проректору в 

українських ВНЗ, кандидатура якого 

затверджується Радою університету. Він є 

головною посадовою особою університету з 

науки та адміністрування, керує усією 

поточною діяльністю ВНЗ, несе 

відповідальність за ефективність і порядок в 

університеті в цілому. Віце-канцлер головує 

в керівних комітетах університету і несе 

повну відповідальність за всі основні 

напрямки діяльності.  

Керівництво університету має вісім 

підрозділів, які опікуються 

такиминапрямами: навчання студентів; 

фінанси; навчальніпрограми та нагороди; 

навчання, викладання і якість; дослідження; 

розвитокбізнесу; інформаційне управління; 

адміністрування. Як зазначено в Хартії та 

Статуті Відкритого університету, така 

управлінська структура має забезпечити 

досягнення цілей університету, ефективність 

прийняття рішень та участь в цьому процесі 

всіх співробітників університету, підтримку 

комунікації між співробітниками та 

студентами, а також створення чіткої лінії 

відповідальності, швидкості та оперативності 

адміністративної роботи. 

На сьогодні у Відкритому університеті 

існують десять факультетів.Крім того, 

Відкритий університет маєряд 

міждисциплінарнихнауково-дослідних 

центрів: центрз питаньгромадянства, 

особистості та 

управління; центрдослідженьвгалузі 

обчислювальноїтехніки; центрдослідженьвс

феріосвітита 

освітніхтехнологій;  CEPSAR,якийоб’єднуєд

ослідників здвох кафедр –фізичнихнаукта 

Землі, навколишнього середовища 

таекосистем; науково-дослідний центр 

Відкритого космосу. 

Майже половину коштів Відкритого 

університету Великобританіїстановлять 

урядові гранти. Решта фінансування 

здійснюється за «рахунок студентської 

оплати за навчання, продажу навчальних 

матеріалів іншим освітнім закладам 

Великобританії тощо». З 1993 року основна 

частина коштів надходить від Ради 

фінансування вищої освіти Британії, а також 

таких Рад Уельсу, Шотландії й Північної 

Ірландії. Крім цього, Відкритий університет 

фінансується грантами в низці інших вищих 

навчальних закладів департаментом освіти 

Великобританії. Керівництво Відкритого 

університету Великобританії направляє 

значні кошти на мультимедійні курси, які 

повертаються через плату за навчання 

студентів, які користуються цими курсами. 

Крім цього, за рахунок коштів, які в системі 

дистанційної освіти заощаджуються на 

створенні умов для проживання студентів, 

утримання і обслуговування лекційних залів, 

аудиторій, при мінімальних витратах 

університет може приймати на навчання 

більшу кількість студентів [2, с. 233]. 

Відкритий університет має 13 освітніх 

центрів у Великобританії та Ірландії, які 

укомплектовані тьюторами та 

адміністраторами-радниками регіональних 

центрів. Їх роль полягає в організації 

підтримки 250000 студентів, які дистанційно 

навчаються у Відкритому університеті. В 

освітніх центрах студенти можуть зустрітися 

з консультантами, фахівцями з побудови 

кар’єри і іншими студентами, переглядати 

навчальні матеріали, а також отримати 

допомогу у виборі напрямку дослідження. 

Багато центрів також проводять тьюторіали 

та денні школи. Крім цього іноземні студенти 

можуть отримати допомогу в навчальних 

центрах низки країн світу[1]. 
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Анотація — Стаття аналізує сучасні 

трактування явища управління та 

визначення поняття управління в освіті, 

розглядає рівні, види та функції 

управління в сучасних освітніх системах. 

 

Ключові слова — управління, управління в 

освіті, педагогічне управління, 

професійна підготовка. 

 

Поняття «управління освітою» 

використовується в педагогічній науці з 

кінця 90-х рр. XX століття. У цей період 

відбувається активізація досліджень з 

проблем управління ЗВО, педагогічного 

менеджменту, функцій управління в 

педагогічному менеджменті. Починається 

перехід до розробки наукових основ 

всередині управління освітою, до 

теоретичного осмислення процесів і явищ 

цього управління та формування теорії 

педагогічного управління як теорії 

управління в освітній установі. Управління 

в освіті має свою специфіку та 

закономірності.  Це особливий вид 

діяльності усіх суб'єктів освітнього процесу, 

спрямований на досягнення поставлених 

цілей і використовує форми і методи, що 

сприяють функціонуванню та розвитку 

освітнього процесу як педагогічної системи 

[1, с. 10-12]. 

Актуальність статті зумовлена 

загостренням проблеми модернізації 

системи управління у системі освіти. 
Метою статті  є теоретичне 

обґрунтування поняття «управління» у 

сфері освіти. 

Енциклопедичне розуміння поняття 

«управління» полягає у тому, що воно 

розглядається як цілеспрямований вплив на  

 

 

об'єкт з метою стабілізації або зміни у 

відповідності з поставленими завданнями [7]. 

Сутність явища управління досліджували у 

своїх роботах такі науковці, як Б. Андрушкін, 

С. Архангельський, В. Афанасьєв, В. Барінов, 

О. Воронін, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, 

Г. Єльнікова, І.  Ісаєв,  Л. Карамушка, Ю.,  

Конаржевський,  В. Крижко, О. Кузьмін, 

В. Лазарєв, В. Луговий, Е .  Л у н я ч е к ,  

Л. Макаров, С. Мітін, В. Олійник,    

М. Поташнік,  З. Рябова, В. Сластьонін, 

В. Стадник, А. Шиянов та ін. 

Серед дослідників не існує однозначного 

підходу до трактування сутності поняття 

«управління». Існують різні точки зору щодо 

розуміння даного терміну. 

Б. Андрушкін, О. Кузьмін вважають, що 

управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з 

метою змінити його стан або поведінку в 

зв’язку зі зміною обставин» [1]. 

І. Ісаєв під управлінням також розуміє 

діяльність, спрямовану на вироблення рішень, 

організацію, контроль, регулювання об’єкта 

управління відповідно до заданої мети, аналіз і 

підбиття підсумків на основі дострокової 

інформації [3, с. 19]. 

В. Лазарєв наголошує на тому, що 

управління – це безперервна послідовність дій, 

що здійснюється суб’єктом управління, в 

результаті яких формується і змінюється образ 

керованого об’єкта, встановлюються цілі 

сумісної діяльності, визначаються способи 

їхнього досягнення, розділяються роботи між її 

учасниками та інтегруються їх зусилля [11].  

М.Х. Мескон, Ф. Хедоурі, М. Альберт 

трактують управління як процес планування, 

організації, мотивації і контролю, необхідний 

для того, щоб сформулювати і досягти цілей 

організації [6].  

Засновник адміністративної (класичної) 

школи управління А. Файоль виділяє п'ять 
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функцій управління: планування, організація, 

мотивація, контроль, координація [10, с. 39]. 

Використання поняття «управління» 

стосовно сфери освіти пов’язано з іменами 

американських дослідників Ф. Боббіта та 

Ф. Сполдинга, які  запропонували 

використовувати принципи наукового 

управління у сфері освіти [12, с. 26] . 

Аналіз наукових досліджень з управління 

освітою дозволив зробити висновок про те, що 

діапазон аспектів управління освітою є досить 

широким і стосується: різних теоретико-

історичних аспектів соціального управління 

(В. Афанасьєв, І. Блауберг, Д. Макгрегор, 

М.Х. Мескон та ін.); управління навчальними 

закладами (І. Богданова, Л. Даниленко, 

М. Поташник, Т. Шамова, Л. Назаренко  та ін.); 

психологічних аспектів управління 

(Б. Ананьєв, С. Леонтьєв, Д. Ельконін, 

А. Маслоу та ін.). 

Огляд наукових джерел дав змогу 

узагальнити класифікацію видів управління за 

різними ознаками. Так, виділяються такі рівні 

управління освітнім процесом у ЗВО: 

адміністративний (ректорат, деканат), власне 

освітній процес як процес взаємодії його 

суб'єктів (викладач-студенти), діяльнісний 

(діяльність викладача і діяльність студента), 

особистісний (особистість викладача і 

особистість студента). Об'єктами управління 

можуть бути всі компоненти освітнього 

процесу як системи (мета, зміст, технології, 

результати) при наявності двох суб'єктів – 

викладача і студента [9, с. 49]. 

На думку Ю. Васильєва управління в 

педагогічній діяльності – це «управління 

вихованням і навчанням підростаючих 

поколінь» [4]. М. Поташником та А. Моїсєєвим 

управління в освіті розглядається як галузь 

соціального управління, її частина [8, с. 27-28]. 

В. Симонов визначає педагогічне управління 

як систему, що включає такі компоненти: мету 

діяльності (планований, очікуваний результат), 

суб'єкта деятельнoсті (в загальному випадку 

керівники, викладачі, учні, студенти тощо) 

об'єкт діяльності – виконавець завдань 

(студент, викладач), способи діяльності (метод 

і стиль взаємодії суб'єктів) [5]. 

Як зазначає В. Векерик, управління 

освітнім процесом у ЗВО – це планомірний 

вплив на його зміст, структуру, передумови 

ефективності з метою забезпечення високого 

рівня професійного становлення й 

особистісного зростання майбутнього фахівця, 

його науково-теоретичної та практично-

методичної підготовки [5]. На думку 

Н. Тализіної, управління освітнім процесом 

пов'язане з певними діями,  необхідними для 

здійснення цільових установок освітнього 

процесу [9, с. 50]. Цю точку зору поділяють 

Т. Шамова, яка також вважає, що управління 

спрямоване на регулювання педагогічного 

процесу з метою переведення його на більш 

високий рівень та Ю. Бабанський, на думку 

якого сутність управління освітнім процесом 

полягає в його оптимізації [2]. В. Беспалько, 

вказуючи на необхідність управління 

навчальною діяльністю як складовою 

дидактичного процесу, також під управлінням 

має на увазі вплив на діяльність об’єкта 

управління з метою підтримки або зміни 

алгоритму діяльності [2]. В. Хриков вважає, що 

педагогічне управління спрямоване на 

зменшення ступеня випадковості та 

підвищення ступеня детермінованості 

функціонування педагогічної системи [3]. 

В. Сухомлинський у книзі «Розмова з 

молодим директором школи» писав про 

необхідність демократизації 

внутрішньошкільного управління, поваги до 

особистості вчителя і учня, підкреслював 

важливість професійного і компетентного 

керівництва школою [1]. 

На думку О. Даутової, об'єкт 

педагогічного управління в освітньому 

контексті – не власне навчальна діяльність 

студента.  Об'єкт педагогічного управління – 

це навчальна задача. Під навчальною задачею 

науковець розуміє міждисциплінарну 

ситуацію, задану в контексті професійної 

діяльності.  Завданням викладача, що здійснює 

педагогічне управління, є розробка навчальних 

завдань, які б викликали у студента потребу в 

наукових знаннях. Ситуація саме 

міждисциплінарна, тому що компетентність, як 

складне особистісне утворення, не може бути 

сформована тільки в рамках однієї конкретної 

навчальної дисципліни.  Рішення завдання 

передбачає застосування когнітивних дій, - 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 293 

розуміння, проектування, комунікації, 

рефлексії [11]. 

Виходячи з  вищевикладеного, 

основними функціями управління в освіті є: 

прийняття рішень, організація виконання 

прийнятих рішень, створення належних умов 

для ефективної роботи освітнього закладу та 

кожного учасника освітнього процесу, 

забезпечення мотивів та стимулів для їх 

діяльності, контроль виконання рішень. 

Отже, управління в освіті включає 

функції планування, мотивації, організації, 

координації, контролю; зводиться до 

здійснення цілеспрямованих впливів на 

процеси (соціальні, психологічні, педагогічні 

та ін.), сприяючи оптимізації системи;  

пов'язує два об'єкти (суб'єкта) в діяльності. 

Педагогічне управління на сучасному етапі 

розвитку суспільства вимагає актуалізації 

ціннісної складової освітнього процесу та 

переходу учасників освітнього процесу до 

системи спільного управління освітньою 

діяльністю. 
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Kharkiv,Ukraine 
 

Annotatıon — The article is devoted to the 

description of innovative methods of teaching 

foreign languages. Innovative methods and 

technologies of teaching today are gaining 

increasing recognition and new opportunities 

associated with the establishment of 

interpersonal interaction. Special attention is 

paid to the choice of methods which should 

vary with different purposes, ages groups, 

and stages of mental development. A 

structure of teaching process and its results 

are presented here. Some of the common 

learning characteristics of language learners 

as well as guiding principles to teaching 

foreign languages are given. In accordance 

with the selected characteristics and guiding 

principles the author considers it necessary to 

use some of innovative methods of teaching 

foreign languages. The main methodological 

characteristics are described in the article as 

well. 

Keywords: — teaching foreign languages, 

innovative methods, teaching process, direct 

instruction, electronic self-directed education. 

Modern methodology is rich in teaching 

methods and principles. Each of them has its own 

advantages and disadvantages. 

 So, it is very important to find out the exact 

method of teaching in a particular case.  

To realize this task it is necessary to organize 

educational process in such a way so that it 

assists in effective realization of people’s aims in 

learning foreign languages. 

Today, the concept of «innovation» is 

interpreted broadly.  

Innovative methods and technologies of 

teaching today are gaining increasing 

recognition and new opportunities associated 

with the establishment of interpersonal 

interaction through external dialogue in the 

process of assimilation of educational material, 

as well as contribute to the implementation of the 

principle of continuity of knowledge transfer, the 

formation of competencies, personal and 

professional qualities of students. As for us we 

consider it necessary to use some of innovative 

methods for teaching students as they respond to 

the above mentioned principles and 

characteristics of language teaching.  

This paper analyses the innovative and quite 

interesting methods of teaching English. We may 

have a number of teaching methods in between 

traditional and modern. Everybody has their own 

understanding on teaching English. But this 

paper describes the combination of these types to 

make our teaching very effective. We have been 

completely bounded with traditional methods of 

teaching and understanding where the present 

day learners felt uncomfortable a bit. Learner’s 

mind will never be static it is ever growing and 

ever changing. Whatever the teaching 

methodology can be, but teaching must be 

leaner’s centred. However, this paper describes 

the difference between traditional and practical 

teaching and thereafter learning. This paper 

practically examines how learners are being 

affected by the traditional methods of teaching as 

well, besides it has portrayed how learners 

expect teaching and learning process. There has 

been a misunderstanding between traditional 

methods and practical methods. Somehow 

teachers and learners should agree each other in 

order to fill the gap between the generations of 

these methods. Introduction English, the official 

language of the entire world is a very tricky 

language to teach. In fact every language varies 

in the way it is taught. English is a very old 

language and has undergone many forms 

changes. Each version was simpler than a 

previous one. Present day English is the simplest 

adaptation of a very old Language and yet it is 

still difficult to teach this language effectively 

especially to those who speak English as a 
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second language.  In the modern world English 

is taught in a very orthodox manner in most 

cases. The basic teaching is needed. Teaching the 

alphabets and the formation of the words is 

essential and a must. But there is something that 

is even more important. Children must be able to 

pronounce the words and understand their 

meaning before writing them down. The 

foundation to teach English can only be taught 

using the orthodox methods of teaching the 

alphabets, the words and the rules. But then 

teaching only the rules is found to be boring by 

most students and that is why they lose interest 

in learning the language. Although there is no 

other way than the traditional one to teach the 

basics of the language these methods must be 

tweaked a bit so as to appeal to the students. 

When it comes to teaching English to students of 

higher classes who already know the basics, the 

traditional methods generally tend to yield 

poorer results than the innovative ones. This has 

already been proven by methods implemented 

like use of stories, poems, movies, books, 

newspapers, multimedia etc. These methods help 

the students learn the language better and also it 

keeps their interest. This paper will provide a few 

of such methods to teach English. 

Conversations When a child learns his or her 

mother tongue it is by the conversations that 

takes place between him and others or by 

listening to the conversations made by the others. 

The child is never taught the language but is still 

able to percept the meaning and learns it 

automatically to use it in day to day life. No one 

ever teaches the kid the characters of the 

language or how to make sentences or the 

grammar of that language. The conversations 

alone teach children. Hence conversations form 

a very important part of the teaching process. 

The sentence construction and the grammar is 

not something that can be entirely taught by 

rules. They have to be taught intuitively. That 

can only happen through a lot of reading and a 

lot of listening. This can be taken care of easily 

as every conversation needs a topic. The topic 

can be given to the students in a form of written 

documents which they have to first read then 

form an opinion and then have a conversation 

about it or it can be spoken out and then they can 

listen, understand and also take part in the 

conversation. The participation and other aspects 

of the conversation can always be evaluated 

through points which will also push the students 

to take part in the conversation. These 

conversations have to be general. They have to 

happen as if friends are talking to each other. 

This way the students are comfortable in 

expressing themselves in the best possible way. 

This process may take some time but finally it 

would be the most efficient one in teaching the 

language.  

Teaching through games It is a very 

interesting method of teaching. Students and 

children generally tend to like games and want to 

play them more and more. Traditional methods 

dictated for study and games to be separate but 

the fact remains that the students tend to be more 

interested in playing games rather than sitting 

down at the tables to study. Any logical 

reasoning would dictate us to combine the two 

aspects to solve the problem. The games part of 

learning would help the students keep their 

interest as the desire to win is very strong. It 

keeps us going and when included with different 

aspects of studying the learning process would 

continue almost throughout the day without the 

students getting tired or bored of studying.  Word 

games The most important part of any language 

is the vocabulary. To understand the meaning of 

the words and to use them in day to day life is a 

very difficult task and games can help the 

students overcome this Innovative Methods of 

Teaching English Language difficulty. Games 

like scrabble, housie etc. have been designed for 

this specific purpose. These games are just based 

on words and help the students develop their 

vocabulary. In addition to these very simple 

games can be played to help improve the lexical 

minimum of the students such as simple word 

dictation competitions, synonym competitions, 

words puzzles, anagrams and hangman. All these 

games are very addictive and help a lot in 

improving our vocabulary as whenever the 

student hears a new word the first question that 

comes up is “What is its meaning?” and in this 

way the vocabulary improves and most of the 

times we do not even have to consult the 

dictionary.  

Competitions Most of the times competitions 

like debates and elocutions also help the students 
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a lot in learning the language as the aspect of the 

competitions keep them at the best in 

conversations. It forces them to use the best 

possible construction of sentences to put forward 

their opinions and to use good vocabulary etc. 

This is a very important tool in helping them 

learn the language. Also these competitions help 

them address large crowds which is again a very 

important part of personality development.  

 Creative assignments. Up till now most of 

the techniques that we have discussed required a 

greater amount of effort on a student`s part. This 

method requires effort on a teacher`s part. 

Assignments help the students learn something 

on their own and most of the times they have to 

research on something then write something up 

on it. This method although effective is most of 

the times very tedious. This approach is very 

appropriate for sciences and engineering 

although when it comes to languages the students 

should be given assignments in which they have 

to modify something that already exists. If the 

students are just given assignments like „write a 

story or a poem or a report‟ then most of the 

students crack because not everyone can come 

up with a story or even if they come up with one 

they cannot write it down. In such case the 

students should be given the base knowledge and 

data and then ask them to modify the data. For 

example, the students can be given a base story 

and then asked to modify a part of it. This 

engages their creativity and also helps them 

overcome their difficulty of writing. Above all it 

lifts the pressure of creating completely new. 

Invention is very difficult especially when we are 

being forced to do it. In this way the students are 

not forced to complete the assignment and then 

they can do it heartedly and hence complete the 

learning experience that can be gained from the 

assignment.   

Help from the multimedia. Multimedia 

sources like songs, movies, TV series, 

magazines, newspapers play a very vital role in 

improving our language. We do not even realize 

that they have helped us. We just wake up one 

fine day and realize that we are better than we 

were yesterday. Such sources can be used to help 

the students improve their language. But great 

precautions must be taken. This method should 

be used in the final stages of learning as that is 

the only place where there is no scope of damage 

as most of the movies and songs etc. use 

colloquial English most of the times which is 

grammatically wrong and it is very important 

that the students understand that fact so that they 

do not use that form of the language in their 

everyday usage. Apart from that this source is 

very helpful as it does not feel like education. 

This is something that the students will do in 

their spare time. The songs are the best way to 

communicate how to use a language to express 

our feelings. Movies are a very common past 

time but apart from that most of the times they 

are also very instructional and educational. Also 

this method appeals to the students as most of the 

times they are able to connect with the songs and 

movies which help them understand the meaning 

of expressions, usage of tools of the language 

like comparisons, personifications, etc. These 

sources help them understand why such tools are 

necessary and also help them understand their 

usage. Hence this method is again very effective 

in teaching the language. Traditional methods of 

reading newspapers, books and novels are also 

very good methods to teach the language. When 

the traditional methods are modified along with 

some innovative ideas the entire learning and 

teaching process is enriched and guarantees a 

success in efficient learning 

    Visualization. It can be very difficult for 

students to understand a list of disconnected 

facts. Knowledge that is organized and 

connected to concepts with a goal of mastery, 

including the ability to visualize the concepts, 

can lead to the ability to transfer knowledge and 

to a deeper, longer-term understanding of what 

is being taught Visualization is an especially 

good teaching strategy for reading and literacy. 

Teachers check out the lesson in how to use 

visualization to help students illustrate mental 

images from a portion of a text that is read aloud: 

Teaching students visualization skills help them 

understand, recall, and think critically about the 

subjects they study. 

 Wisely managed classroom technology. 

Computers, tablets, smartphones, digital 

cameras, video conferencing technology, and 

GPS devices can all enhance a student’s learning 

experience. Possible uses of classroom 

technology include using video games to teach 
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math and foreign languages, leveraging Skype to 

communicate with classrooms or guest speakers 

from around the world, or multimedia projects 

that allow students to explore subject matter 

using film, audio, and even software they create. 

During classes, teachers should move around the 

classroom or use monitoring software to ensure 

students are using their devices appropriately. 

When they understand that you will intervene if 

they go off-task, students know they must focus 

on their assignment. Teachers put students in 

charge of the upkeep of devices. During such 

classes students can learn tech terms, accomplish 

basic maintenance tasks, and teachers can 

appoint a few students to serve as tech monitors 

responsible for distributing and storing 

equipment. Doing this creates a sense of value 

and ownership for the welfare of classroom 

technology. 

Active learning: Peer instruction, 

discussion groups, and collaborative problem 

solving. All high-school educators dread a 

roomful of blank faces or silence after they open 

up a topic for class discussion. According to the 

Johns Hopkins Center for Educational Resources 

(CER), devoting time to active learning projects 

is one way to get students thinking, talking, and 

sharing information in the classroom. One 

particular article in that series describes a class 

structure where the instructor leads a short 

overview of the day’s topic and gives students a 

challenge to meet by the end of the class, such as 

answering a question or solving a problem. 

Students break into small groups to do research 

online, chart out ideas, and discuss ways to meet 

the challenge. Groups upload their work to a 

Blackboard site, where the teacher can then 

review it. At the end of a class, each group shares 

what they’ve learned with their peers. Higher 

engagement overall and students were 

“amazingly” on task during group work.  

These are just some ideas for directions you 

can go in your quest for innovative teaching 

methods to get your students more engaged.  

To conclude, the major concern is aiming at 

how to achieve the best result or a relatively 

better one in a given context. Adoptions of 

teaching methods involve such factors as 

purposes, age groups and stages of mental 

development. 

In today’s increasingly creative world, new 

ideas are sprung nearly every day.   
 

References 

1. Adult ESL Classroom Strategies and Lesson Ideas. 

Chapter 3. Global Talent 

Bridge.(2012),http://www.globaltalentbridge.org/toolkit/p

df/CH3_ESLStrategies.pdf (accessed 15)October, 2015). 

2. Chen Jiamu (1997). The right methods for adults. On 

English acquisition/learning. Análise 

Psicológica, 4 (XV), 587-593. 

3. Kaplina S.E. (2013). The project’s work 

organization based on the interdisciplinary ecological 

projecting method. Secondary professional education, 4, 

11– 2. 

4. Kustov Yu.A. Preemstvennost’ obucheniya v 

professionalnoy I vysshey shkolah [Succession of teaching 

in professional and high schools]. Sverdlovsk, ed. UrGPU, 

1990. 117 p. 

5. Makoveeva V.V. (2012). Network interaction a key 

development factor of education, science and business 

integration. Tomsk State University Journal, 354, 163–

166. 

 

Автори 

Polezhaeva O.V., Senior lecturer, S.Kuznets 

Kharkiv National University of Economics, 

(lenchik8691@yandex.ua).  

 

Тези доповіді надійшли 13 січня 2020 року 

 

Опубліковано в авторській редакції. 

 

  



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 298 

УДК 37.013.83 

МОДЕРНІЗАЦІЯ  ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО 

СУПРОВОДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Посмітна Юлія Анатоліївна, магістрантка кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, 

завідувач Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», м. Харків, Україна 

Галушко Наталя Анатоліївна, магістрантка кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, 

методист Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», м. Харків, Україна 

Астахова Марія Сергіївна, к. пед. н., доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти, 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Харків, Україна.  

 

 

Анотація — в статті розглянуто основні 

підходи Центру інноваційного розвитку 

освіти КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» щодо оновлення та  

забезпечення інтенсивного розвитку 

інноваційних процесів у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти 

області. 

Ключові слова — інноваційна діяльність, 

модернізація підходів, організаційно-

методичний супровід, якість освіти. 

Сучасні реалії в Україні вимагають від 

будь-якої особистості здатності в найкоротші 

терміни адаптуватися до змін і готовності 

розвивати свої знання та навички впродовж 

усього життя, впровадження освітньої моделі 

«освіта протягом життя». 

Це створює нові виклики, що постають 

перед сучасною освітою -  впровадження 

інноваційних форм освіти, інноваційних 

технологій.  

У сучасних умовах входження України 

у світовий освітянський простір 

післядипломна педагогічна освіта є одним із 

пріоритетних напрямів розвитку освіти в 

державі, оскільки вона безпосередньо 

пов’язана з процесами розвитку та соціальної 

стабільності суспільства.  За словами 

Президента НАПН України   Василя 

Григоровича Кременя, «завдання полягає не 

тільки у забезпеченні реальної, а не 

декларативної пріоритетної освіти. Не менш 

важливо побудувати освіту в контексті вимог 

і можливостей ХХІ століття, тобто 

осучаснити і модернізувати всі її складові 

ланки» [3].  

Саме в цьому контексті визначених 

державних завдань щодо розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

здійснює цілеспрямовану роботу з питань  

сучасного ефективного організаційно-

методичного супроводу закладів освіти, 

розвитку й забезпечення стратегічних і 

тактичних функцій у напрямку постійного 

вдосконалення фахової майстерності як 

керівників, так і педагогічних працівників 

освіти.  

Специфічним різновидом освітньо- 

діяльності в системі післядипломної освіти є 

методична робота – складова єдиної системи 

безперервної освіти педагогічних 

працівників, що розглядається як цілісна 

система взаємопов’язаних заходів, дій, 

засобів, заснована на досягненнях науки, 

передового досвіду і конкретному аналізі 

професійних потреб педагогічних 

працівників [4; 5].  

Методична робота сьогодні 

розуміється як «сучасна система з основними 

її ознаками організаційного та науково-

методичного забезпечення неперервного 
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духовного й професійно-творчого розвитку 

особистості педагогічного працівника», 

дієвий засіб педагогічного управління 

навчально-виховним процесом [4, с.120].  

Система методичної роботи в 

післядипломній педагогічній освіті має бути 

спрямована на науково-методичне 

забезпечення ефективності процесів 

підвищення кваліфікації і професійної 

перепідготовки педагогічних кадрів; 

науково-методичний супровід процесів 

ефективного функціонування й розвитку 

закладів  освіти на основі партнерства; 

науково-методичний супровід процесів 

розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, 

професійної педагогічної освіти; 

розроблення сучасних моделей супроводу 

професіоналізації педагогічних і 

управлінських кадрів в умовах інноваційного 

розвитку національної освіти і науки, 

інформатизації суспільства [3; 5 ].  

Інноваційна діяльність педагогів стає 

нині основним напрямом реалізації 

модернізаційних освітніх змін.  

Тому основними напрямами діяльності 

Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

визначено: 

- забезпечення реалізації в закладах освіти 

Харківської області положень Концепції 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» шляхом виявлення та популяризації 

кращих педагогічних практик, організації 

науково-методичного супроводу 

інноваційних процесів під час їх реалізації;  

- надання адресної методичної допомоги 

освітянам Харківщини з питань 

упровадження інноваційних освітніх 

технологій та формування сучасного 

освітнього простору, наскрізного 

застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі та 

управлінні закладами освіти;  

- інформаційно-методичне забезпечення 

інноваційних процесів, спрямованих на 

розбудову Нової української школи, шляхом 

залучення освітян до різноманітних форм 

дослідно-пошукової та експериментальної 

роботи; 

- активізація методичної роботи з 

педагогічними колективами закладів 

позашкільної освіти області та реалізація 

системного процесу залучення педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти до 

групових форм методичної роботи; 

- осучаснення підходів до проведення 

обласної тематичної відкритої онлайн-

виставки ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини ХХІ століття»;  

 - налагодження системи якісної підготовки 

педагогічних працівників області до участі в 

професійних конкурсах і фестивалях: 

всеукраїнському конкурсі «Учитель року», 

всеукраїнському конкурсі майстерності 

педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості», 

Всеукраїнському конкурсі рукописів 

навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти, обласному фестивалі 

«добрих практик» освітян Харківщини 

«Майстри педагогічної справи презентують». 

 Однією з дієвих форм виявлення та 

поширення інноваційних практик є 

виставкова діяльність. Кращий інноваційний 

досвід  переможців та призерів поширюється 

під час проведення обласних тематичних 

онлайн-виставок «Освіта Харківщини ХХІ 

століття». 

З 2005 року у виставці переможцями 

та призерами стали  майже 250 закладів 

освіти області та м. Харкова. Цього року 

оновлено формат проведення заходу – 54 

Обласна тематична відкрита виставка 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта  

Харківщини ХХІ століття» стала І онлайн-

виставкою, що розширює аудиторію 

спілкування педагогів-новаторів, дає 

можливість освітянам Харківщини 

ознайомитися з кращими напрацюваннями та 

інноваціями. 

Протягом 2019 року організовано та 

проведено чотири обласні виставки в онлайн-

режимі. Заклади освіти, методичні установи 

Харківської області отримали дипломи 

переможців і призерів, а ефективний 

педагогічний досвід виставки внесений до 

бази даних ефективного педагогічного 

досвіду освітян Харківського регіону. 

Онлайн-виставка проходить в 

оновленому методичному форматі 
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відеозустрічей та ЧАТі. Для її проведення  

використовується  програмне забезпечення 

Skуpe, яке забезпечує взаємодію між 

комп’ютерними комплексами через мережу 

Інтернет. 

Онлайн-виставка дозволяє 

презентувати інноваційний досвід і 

спілкуватися у зручних й звичних умовах, без 

відриву від основної роботи. Також, до 

перегляду онлайн-виставки можуть 

долучитись всі зацікавлені освітяни з будь-

яких регіонів України у мережі «YOU 

TUBE».  

ІІ (регіональний) тур всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» традиційно 

проходить на Харківщині протягом багатьох 

років. Майстерно та яскраво презентують 

свою професійну діяльність кращі вчителі 

Харківщини, які розвивають єдиний освітній 

простір, сприяють поглибленню й 

розширенню професійної співпраці між 

педагогами та закладами освіти області.  

Центром інноваційного розвитку 

освіти активізовано організаційно-

методичний супровід керівників, методистів, 

керівників гуртків закладів позашкільної 

освіти області з питань підвищення 

професійної компетентності педагогів-

позашкільників в умовах реформування 

освіти України. 

Відповідно до проголошених 

Стратегією розвитку позашкільної освіти на 

2019-2023 р.р. трендів позашкілля, 

методичних рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України, визначені основні 

завдання щодо більш ефективної організації 

освітнього простору в закладах позашкільної 

освіти: реалізація компетентнісного  підходу 

в позашкільній освіті; упровадження SТЕМ-

освіти в закладах позашкільної освіти; 

удосконалення системи науково-методичної 

роботи на основі інноваційних технологій, 

оновлення навчальних програм, змісту, форм 

і методів  освітньої діяльності на основі 

компетентнісного підходу, упровадження 

педагогічних інновацій у практику роботи 

ЗПО. 

У межах проведення школи молодого 

методиста закладу позашкільної освіти 

«Сучасний вектор розвитку професійної 

компетентності методиста закладу 

позашкільної освіти», педагогічної майстерні 

«Впровадження SТЕМ (STREAM)-

технологій в освітній процес закладу 

позашкільної освіти» керівники гуртків 

науково-технічного напряму й методисти 

були ознайомлені з кращими національними 

та світовими навчальними практиками, 

науково-дослідницькими підходами SТЕМ 

(STREAM)-навчання, ефективним досвідом і 

здобутками педагогів закладів освіти області 

щодо впровадження STEM (STREAM)-

навчання, створення інноваційного 

освітнього середовища в позашкіллі регіону. 

Учасники отримали сертифікати про 

навчання.  

Центр сприяє підготовці та оновленню 

навчальних програм за різними напрямами 

позашкільної освіти, парціальних  програм, 

надає адресну методично-консультаційну 

допомогу педагогам, методичним службам 

закладів позашкільної освіти з питань 

підготовки рукописів навчальних програм до 

участі у Всеукраїнському конкурсі рукописів 

навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти. 

Для ефективного планування роботи 

Центром проведено інтерактивне опитування  

педагогічної спільноти закладів позашкільної 

освіти області та м. Харкова щодо вивчення 

запиту  на участь у навчально-методичних 

проектах з підвищення професійної 

майстерності педагогів закладів 

позашкільної освіти. Виявлено, що: найбільш 

прийнятна форма групової методичної 

роботи є очна - 63,4% та дистанційна - 36,6 % 

опитаних; є необхідність брати участь в 

обласних методичних заходах для 

педагогічних працівників ЗПО з отриманням 

сертифікатів про навчання – 80,5% опитаних; 

цікаві формати проведення методичних 

заходів:  тренінги, семінари-практикуми, 

майстер-класи, квести, методичні пікніки 

(78%); готовність поділитися власним 

досвідом роботи з колегами на спільних 

заходах - 51,2%. 

Із урахуванням результатів 

опитування Центром розроблено проект 

«Інноваційний методичний кластер для 

директорів, заступників директорів, 

методистів та керівників гуртків закладів 

позашкільної освіти «Упровадження 
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сучасних освітніх трендів – шлях до якісної 

позашкільної освіти», що проходитиме у 

2020 році.  

Отже, Центр інноваційного розвитку 

освіти Академії й надалі вбачає місію своєї 

діяльності в активній взаємодії 

безпосередньо з педагогами закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

над тим, аби вони могли самостійно 

напрацьовувати свою освітню стратегію, 

виявляли довіру й уважність через культуру 

співробітництва, командну роботу, 

комунікацію в закладі, з громадою, 

локальною спільнотою для того, аби щодня 

покращувати навчальний досвід здобувачів 

освіти.  
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Анотація — У статті подано нове 

вирішення наукової проблеми щодо 

покращення рівня підготовки майбутніх 

менеджерів. Представлено результати 

опитування студентів стосовно сучасних 

методів навчання в процесі їхньої 

професійної підготовки. 

Ключові слова — методи навчання, 

майбутній менеджер, ігри-симулятори, 

інтерактивна комунікація, самореалізація. 

 

Підготовка магістрів за спеціальністю 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» здійснюється на основі базової 

вищої освіти за напрямом «Менеджмент» 

професійного спрямування «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» [3]. У 

Законі України «Про освіту» зазначено, що 

магістерський рівень вищої освіти відповідає 

сьомому кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій (НРК) і 

передбачає здобуття студентами 

поглиблених теоретичних та / або 

практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю, опанування загальними 

основами методології наукової та / або 

професійної діяльності, іншими 

компетентностями, що є достатніми для 

ефективного виконання завдань 

інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності [1]. 

Мета статті – розкрити сучасні методи 

навчання в процесі підготовки майбутніх 

менеджерів. 

Сучасні педагогічні технології в навчанні 

менеджменту спрямовані на реалізацію 

власного потенціалу, досягнення 

професійних та особистісних цілей, 

формування необхідних управлінських 

навичок і здатності своєчасно реагувати на 

виклики та можливості часу. Всі ці питання є 

дуже важливими у підготовці дійсного 

менеджера, саме тому ними переймаються 

кращі університети світу, провідні 

міжнародні компанії та нові стартапи [2; 4]. 

Сучасний менеджер має управляти, 

насамперед, власною діяльністю, зокрема 

навчальною: розвивати нові вміння, 

виховувати звичку до критичного мислення, 

формувати здатність до прийняття власних 

рішень, покращувати взаємовідносини з 

діловими партнерами, тощо. 

Анкетування та опитування студентів є 

цінним орієнтиром для викладача з метою 

виявлення загального рівня задоволення 

студентів навчальної діяльністю, 

виокремлення прогалин у сучасних методах 

навчання, акцентування уваги на 

найефективніших із них. Нами було 

проаналізовано результати анкетування й 

опитування 30 студентів 3 курсу 

спеціальності «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» (далі ЗЕД) 

Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Згідно з 

отриманими результатами, найбільш 

корисними методами навчання виявилися 

такі: 

– тренінги (теоретичні і практичні), 

розгляд різних аспектів теми, аналіз 

проблеми з різних точок зору, взаємозв’язок 

теорії і практики (актуалізація теоретичних 

положень, практичні приклади на 

закріплення теоретичних знань, надання 

більшої кількості прикладів з життя, що 

підтверджують теорію); 

– заміна традиційних лекцій 

інноваційними (бізнес-орієнтовані лекції, 

лекції-дискусії, лекції-співбесіди, лекції-

дебати, а також використання сучасних 
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прийомів, як-от: «несподіване запитання», 

«навмисна помилка», «незавершене речення» 

або «незавершена думка»; 

– залучення різних іноземних мов у 

процесі навчання; мотивація та заохочення 

до їх використання в навчальній діяльності; 

– інтерактивні методи навчання (командні 

кейси, причому студенти надають перевагу 

вирішенню професійних проблем шляхом 

співробітництва, а не конкуренції);  

– дистанційні методи навчання (ігри-

симулятори – на рівні компанії і на рівні 

країни з метою розв’язання професійних 

завдань та прийняття власних рішень з 

подальшим оцінюванням результатів; а 

також мобільні додатки з симуляцією 

реальних ситуацій, з генеруванням 

результатів та наслідків діяльності команд 

або з пропозицією можливих альтернатив); 

– регулярні відвідання дня відкритих 

дверей у міжнародних компаніях з 

екскурсіями та лекцією «Один день з життя 

менеджера ЗЕД»; 

– оптимізація роботи з проектами 

(розподіл проекту на частини, вибір 

відповідального члена команди, відбір 

технології щодо реалізації проекту, подальша 

звірка результатів); 

– концентрування уваги на soft-skills 

(управління часом, вміння налагоджувати 

контакти, командна робота, креативне 

мислення, розв’язання конфліктів тощо); 

– проведення workshops за спеціалізацією 

ЗЕД; 

– навички роботи з сучасними IT 

програмами за різними напрямами: 

бухгалтерії, логістики тощо; 

– навички усної комунікації (підготовка 

доповідей на конференціях, презентації, 

дискусії на певні теми з соціального життя); 

– інтерактивна комунікація (вміння 

працювати з аудиторією, з партнерами по 

діловим іграм); 

– мотивація мислити абстрактно, розуміти 

проблему в загальному вигляді, генерування 

ідей, прийняття нестандартних рішень; 

– виховання соціальної відповідальності 

(відповідальність за власні рішення та за 

рішення своїх підлеглих); 

– фокусування уваги на конкретних 

бізнес-ситуаціях, розбір певних професійних 

проблем (наприклад, упровадження 

спецкурсу «Управління конфліктами»); 

– викладення актуальної інформації, 

вилучення застарілої (зокрема використання 

та надання знань та засвоєння навичок з 

оперування новітніх інтернет-програм 

замість ручної калькуляції); 

– бізнес-орієнтоване навчання 

(запрошення до лекцій досвідчених 

менеджерів із провідних компаній країни та 

зарубіжжя); 

– практико-орієнтована навчальна 

діяльність (бізнес-ігри, професійні кейси, 

психометричні тести, екскурсії до успішних 

підприємств); 

– можливість обирати тренінги за власним 

бажанням та попереднє опитування з 

приводу їх тематики з метою максимально 

ефективного використання часу; 

– самореалізація та обмін досвідом, вибір 

пріоритетів за власним бажанням, самостійна 

підготовка і проведення лекцій з боку 

студентів; 

– прагнення до feedback від викладацького 

складу щодо власної навчальної діяльності, 

поширення інформації серед студентів, як 

наприклад, за допомогою дошки оголошень; 

– більше практики поза межами ВНЗ. 

Отже, ми бачимо, що сьогоднішні 

студенти-майбутні менеджери добре 

розуміють, що є для них важливим в обраній 

професії, які навички їм потрібно опанувати, 

які вміння та компетентності формувати та 

розвивати для того, щоб бути дійсно 

конкурентоспроможними на постійно 

мінливому ринку праці в Україні та за її 

межами. 

Тож отримані результати свідчать про 

необхідність застосування насамперед 

практико-орієнтованих методів навчання та 

надання переваги інтерактивним методам в 

процесі підготовки майбутніх менеджерів. 

Можливість самореалізації студентів у 

процесі навчання сприятиме ефективному 

засвоєнню навчального матеріалу й 

успішному застосуванню набутих знань, 

умінь і навичок під час виконання майбутньої 

професійної діяльності. 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року Template #1 304 

 

Список використаної літератури 

1. Закон України : «Про освіту» від 23.05.1991 р. 

№ 1060-XII // Голос України. – 1991. – № 122. 

2. Мескон М. Основы менеджмента / 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [пер. с англ.]. – 

М.: Дело, 2004. – 490 с. 

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

магістра (варіативна компонента) : Галузь знань: 0306 

«Менеджмент і адміністрування», Спеціальність : 

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», Кваліфікація : магістр з менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності / [І. О. Піддубний 

та ін.]. – Х.: ХНЕУ, 2012. – 63 с. 

4. Пономаренко В. С. Проблеми підготовки 

компетентних економістів і менеджерів в Україні: 

монографія / В. С. Пономаренко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 

2012. – 328 с. 

 

Автори 

Решетняк Ірина Олексіївна, старший 

викладач, ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(iryna.reshetniak@hneu.net). 

Олексенко Олена Олексіївна, доцент, 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(olena.oleksenko@hneu.net).  

 

Тези доповіді надійшли 15 січня 2020 року. 

 

Опубліковано в авторській редакції. 



 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

#13 – 4 березня 2020 року 305 

УДК.371.13 

ВПЛИВ АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Савлюк Світлана Валентинівна, директор Комунального закладу "Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 Харківської міської ради Харківської області імені 

Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія", Харків, Україна 

Кравченко Ганна Юріївна, доктор. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної 

філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця, Харків, Україна 

 

Анотація - У статті здійснено 

аналіз теоретичних і практичних надбань 

щодо впливу адаптивних технологій 

управління на формування професійної 

компетентності педагогічних працівників, 

розкрито значення та роль технології 

освітнього коучингу. 

Ключові слова - управління 

людськими ресурсами, самоорганізація, 

саморозвиток, адаптивні технології 

управління, технологія освітнього 

коучингу. 

 

Серед головних причин кризової 

ситуації освіти в країні значаться 

недосконалість управління організаціями, 

слабкість в управлінській діяльності на всіх її 

рівнях. Негативно позначаються низький 

рівень професіоналізму багатьох керівників 

вищої, середньої та нижчої ланки 

організацій. Тому так гостро виступає 

проблема підвищення ефективності 

менеджменту, зокрема її складової частини – 

управління персоналом.  

Рішення цього завдання вимагає 

пріоритетного ставлення до всього, що 

дозволяє збагачувати зміст управлінської 

діяльності, удосконалювати її форми та 

методи, розробляти і практично 

застосовувати сучасні технології дії на 

людей, зайнятих спільною працею. Мова, 

зокрема, йде про гуманітарні, соціальні 

технології. 

Аналіз наукових джерел показав, що 

методологічну базу дослідження проблем 

організаційного управління утворюють 

роботи М. Вебера, Г. Зиммеля, В. Зомбарта, 

М. Крозье, П. Блау, Р. Мертона. Теорія 

потреб і професійної мотивації розвинена в 

роботах В. Врума, Ф. Герцберга, 

С. Каверина, Е. Лоулера, Д. Мак-Грегора, 

Д. Мак-Клелланда, К. Левіна. А. Маслоу, 

Л. Портеру, В. Ядова.  

Важливі сторони управління 

соціальними процесами, розробки та 

впровадження власне соціальних технологій 

в організаціях, управлінської 

гуманітарології, соціології та психології 

кадрової роботи, використання соціальних 

резервів підвищення професійної активності 

розглянуті в дослідженнях А. Гусевої, 

Н. Дряхлова, Л. Дятченко, В. Іванова, 

Р. Кричевського, Г. Никредина, 

В. Подмаркова, Е. Розанова, І. Симоненко, 

А. Філіпова, В. Шепеля та ряду інших. 

Гуманістична складова парадигми 

соціального менеджменту має бути пов’язана 

з сучасними концепціями та методологією 

самоорганізації і управління соціальними 

процесами. Гуманізація управлінської 

діяльності, реалізація здатності людей 

конструювати соціальний світ, своєчасно 

адаптуватися до його змін, уміло 

використати механізми самоорганізації 

соціальних процесів неможливі без 

спрямованості до якості. У рамках системи 

управління, зорієнтованої на якість, по-

іншому повинні вирішуватися проблеми 

соціальної динаміки та ефективності 

функціонування соціальних систем. 

Проблемі ефективності використання й 

управління людськими ресурсами організації 

останнім часом приділяється велика увага. 

Багато авторів підкреслюють, що в умовах 
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глобальної конкуренції успіх будь-якої 

організації все більшою мірою залежить не 

від її виробничих і фінансових ресурсів, а від 

її людського потенціалу. Таким чином, 

ефективне управління людським 

потенціалом стає для організації первинним 

завданням.  

У той же час стверджується, що 

більшість сучасних організацій не в змозі 

якнайкраще використати потенціал своїх 

співробітників. Уживані ними методи 

управління не забезпечують необхідного 

рівня продуктивності, якості, винахідливості, 

а також не задовольняють самих працівників. 

Причина неефективного управління 

персоналом, на наш погляд, полягає в тому, 

що більшість уживаних організаціями 

методів управління спирається на традиційні 

концепції управління персоналом, які 

виникли в різні періоди XX століття і, як ми 

вважаємо, вичерпали себе, тоді як зовнішнє 

середовище змінилося і продовжує 

змінюватися кардинальним чином. Ці зміни 

вимагають нових форм управління людьми, 

нових підходів до управління організацією, 

що ґрунтуються на інших принципах. 

Управління людськими ресурсами 

можна визначити як стратегічний та логічно 

послідовний підхід до управління найбільш 

цінним активом організації: людьми, які там 

працюють, які колективно та особисто 

роблять внесок у прийняття рішень 

організації. В управлінні людськими 

ресурсами працівники розглядаються як 

актив, або людський капітал, завдяки тому, 

що забезпечується можливість навчання та 

розвитку «організації, що навчається»; 

людські ресурси розглядаються як джерело 

конкурентної переваги, поряд із концепцією 

стратегії, що ґрунтується на ресурсах; підхід 

по відношенню до працівника є унітарним, а 

не плюралістичним: вважається, що 

працівники будуть поділяти інтереси 

роботодавця, навіть якщо вони не будуть 

співпадати з їх власними; здійснення та 

виробка управління людськими ресурсами – 

це завдання керівників підрозділів [1].  

Адаптивне управління в освіті 

Г. Єльниковв визначила як «управління, яке 

засноване на діалогічній адаптації та 

кооперації дій керуючої й керованої 

підсистем, викликає відкритість взаємодії й 

реалізується в умовах невизначеності, що 

потребує додаткової орієнтації» надало нам 

можливість побудувати систему 

професійного розвитку співробітників 

кафедри [3, с. 38].  

Вона зазначає, що в процесі 

управлінської взаємодії відбувається 

спрямована самоорганізація і охоплює 

одночасно всіх її учасників. Отже, задля 

реалізації спрямованої самоорганізації 

необхідно визначити саме механізм 

спрямування людини на розвиток, оскільки 

саме розвиток є необхідною умовою руху 

вперед.  

Коучинг є відносно новою наукою, 

проте і вчені, і практики наводять багато 

моделей, які використовуються у 

коучингових процедурах. Основні ідеї 

концепції освітнього коучингу:  

1. Розвиток людини як пріоритетний 

напрям в освіті. 

2. Розкриття потенціалу людини для 

максимального його використання. 

3. Допомагає людині розвивати 

компетенції й усунути обмеження для 

досягнення значущих для неї, стійких змін у 

професійній та особистій сферах життя. 

4. Допомагає людині більше вчитися ніж 

навчає. Коуч залучається для того, щоб у 

співпраці з клієнтом виробити й відокремити 

цілі та завдання, розробити план дій для 

досягнення цих цілей. 

5. Посилається на основну природу 

коучингових відносин, де коуч і клієнт є 

активними співпрацівниками. Ці відносини – 

альянс між двома рівними партнерами, що 

спрямований на досягнення потреб 

викладача. 

6. Для цього сполучати процеси 

коучингу та самокоучингу задля прискорення 

процесів бажаних і очікуваних змін у 

результатах навчання [6]. 

Коучинг передбачає взаємозалежні 

відносини між керівником і підлеглим для 

досягнення будь-якої мети, починаючи з 

економічної сфери (використання коучингу 

для підвищення прибутків) й охоплюючи 

освітню сферу, де можна використовувати 
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коучингові процедури для підвищення рівня 

професійності викладача та якості 

викладання дисциплін і поліпшення 

мікроклімату в робочому оточенні.  

Коучинг має різні цілі, стратегії та 

стилі, проте сам процес має чотири стадії, за 

С. Дугласом і У. Морлейем це: встановлення 

цілей, оцінювання, планування діяльності, 

втілення та моніторинг [1]. 

Коучинг є більше наукою про ставлення 

запитання, ніж надання відповідей. Коуч 

пов’язаний у співпрацюючому альянсі з 

людиною для встановлення та уточнення 

завдань і цілей, а також розроблення плану 

дій для досягнення цих цілей.  

Таким чином, коучинг використовують 

як технологію для вдосконалення 

професійної діяльності.  

Коучинг є не тільки навчанням, тому 

що навчання певною мірою є більш 

однобічною комунікацією (керівник навчає 

підлеглих виконувати або не виконувати ту 

чи іншу дію). Коучинг є двобічною 

комунікацією.  

Коучинг займається змінами та 

трансформаціями людських здібностей 

удосконалюватися, змінювати поведінку 

людей, які важко адаптуються для 

народження нових, адаптивних і успішних 

дій. Необхідно зазначити, що зміни старих 

звичок – це дуже складне завдання, навіть 

коли визнано їх непродуктивними для нас або 

такими, що заважають розвитку.  

Але що дає коучинг керівнику?  
Коучинг спрацьовує в площині цілей, 

реальності, можливостей та дій, які 

необхідно здійснити для того, щоб цих цілей 

досягти. Він працює з вашими ресурсами та 

вашими можливостями.  

Проаналізувавши можливості коучингу 

в справі управління людьми та підвищення 

ефективності управлінської діяльності, 

доцільним є врахування базових принципів 

філософії коучингу: довіри, виклику і 

підтримки, єдності та взаємозв’язку, 

конструктивно зворотного зв’язку, 

цілепокладання, емоційної компетентності, 

усвідомленості та відповідальності, 

слідування за енергією і фокусування. 

Питання підвищення управлінської 

ефективності звертає увагу на необхідність 

бути готовим до того, що не буде 

запропоновано вам готових рішень і схем 

розв’язання поставлених управлінських 

завдань.  

Для сучасного керівника вкрай важливо 

діяти в парадигмі «бачу ціль» і вміти 

узгоджувати цю мету не тільки з баченням і 

місією організації, але й із цілями окремо 

взятих працівників, об’єднуючи цілі та 

домагаючись таким чином синергетичного 

ефекту при створенні загального вектора 

руху.  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ-

МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Самсоненко Н.І., кандидат філологічних наук, Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна,  

Лютвієва Я.П., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 

м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — У тезах розглянуто шляхи 

формування соціокультурної компетенції 

на заняттях з іноземної мови як здатності 

сприймати іноземну культуру та 

адекватно діяти під час міжкультурного 

спілкування у майбутніх менеджерів.  

Ключові слова — соціокультурна 

компетенція, іншомовна міжкультурна 

комунікація, явище культурного шоку.  

 

За умов сучасної глобалізації суспільства 

та входження України до світової спільноти 

зростає потреба у підготовці фахівців, 

економічного профілю зокрема, які могли б 

ефективно вести іншомовну міжкультурну 

комунікацію. Для цього не достатньо лише 

навчати студентів-менеджерів іноземної 

мови. Треба формувати глибинне розуміння 

відмінностей світосприйняття та 

комунікативної поведінки представників 

різних іншомовних культур, сприяти 

толерантному ставленню до особливостей 

їхнього менталітету. Сьогодні суто мовні 

знання, мовленнєві навички та вміння не 

стають запорукою вдалої іншомовної 

комунікації та успішної співпраці без 

навчання особливостей ведення 

міжкультурної комунікації. Питання 

вивчення культури країни, мова якої 

вивчається, в межах навчання іноземної мови 

привертали увагу закордонних та вітчизняних 

учених (С. Крамш, Н.К. Скляренко, 

С. Стемплескі, О.Б. Тарнопольський та ін.) 

[1]. Для методики викладання іноземної мови 

навчання міжкультурної комунікації 

залишається актуальним питанням, бо 

визначається потребою формування 

іншомовної комунікативної компетенції у 

майбутніх фахівців з менеджменту. 

Сьогодні науковці погоджуються, що 

іншомовна культура є частиною загальної 

культури людства, якою можуть оволодіти 

студенти у процесі комунікативної 

іншомовної освіти в пізнавальному 

(культурознавчому), розвиваючому 

(психологічному), виховному 

(педагогічному) та навчальному 

(соціальному) аспектах. Таким чином, у 

процесі навчання іноземної мови основним 

завданням викладача стає виховання студента 

будь-якої спеціальності як полікультурної 

особистості, психологічно стійкої до впливу 

іншого культурного середовища та 

культурного шоку, здатної орієнтуватись в 

іншій культурі та долати лінгвоетичні бар’єри 

комунікації. Оволодіння ж студентами 

економічного профілю навчання 

соціокультурною компетенцією сприятиме 

налагодженню міжнародних професійних 

зв’язків цих фахівців з іноземними 

партнерами. 

Майбутні менеджери вивчають ділову 

іноземну мову для професійного спілкування, 

що передбачає вивчення стандартів 

комунікативної поведінки представників 

іншомовних країн, мова яких вивчається. 

Формування соціокультурної компетенції у 

студентів-менеджерів передбачає розвиток 

розуміння різних аспектів культури та мовної 

поведінки у професійному середовищі, 

сприяючи розвитку вмінь, характерних для 

поведінки представників певної культури в 

культурних і професійних ситуаціях 

комунікації, а також реагування на них.  

Відомо, що комунікативні бар’єри, які 

можуть виникати під час спілкування з 
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носіями іноземної мови в умовах 

міжкультурної комунікації, можуть бути як 

вербальні, так і невербальні. Цей аспект 

спілкування розглядався сучасними 

психологами (М.С. Андріасов, А.Піз), 

антропологами (Е.Т. Холл), але є недостатньо 

вивченим методистами. Е.Т. Холл 

підкреслює, що комунікація відбувається 

одночасно на різних рівнях свідомості [2]. 

Дослідник наголошує, що невербальний 

компонент акту комунікації є не менш 

важливим за вербальний, бо саме це 

уможливлює розуміння людей як в межах, так 

і поза межами національних кордонів. 

Вплив іншомовного комунікативного 

середовища на людину часом може привести 

до культурного шоку – стану втрати 

орієнтації та емоційного збурення, що 

виникає, коли людина раптово потрапляє в 

іншу культуру та перебуває там певний час. 

Цей стан виникає через те, що у межах рідної 

культури у людини створюється стійка 

картина бачення світу, формується її 

менталітет. Ці погляди на світ людина вважає 

єдино можливими. Зустрівшись з іншим 

світоглядом за межами своєї культури, 

людина починає відчувати неприйняття 

нового, продовжуючи сприймати іноземну 

культуру крізь призму своєї культури. Тобто 

виникає конфлікт двох культур на рівні 

свідомості людини, що спричинює 

дискомфорт. 

Міжкультурні непорозуміння можуть 

призводити до виникнення культурного 

шоку, що має п’ять фаз свого розвитку: 

-ейфорія (людина радіє перебуванню в 

іншій країні/ культурі, не помічає культурних 

розбіжностей через обмежений контакт з 

представниками іноземної культури); 

-відчуття відчуженості (людина помічає 

значні розбіжності між рідною та іноземною 

культурами, трапляються проблеми у 

спілкуванні, з’являється відчуття того, що 

інша культура та її представники є чужими); 

-ескалація напруженості (відчуття 

відчуженості зростає, загострюються 

проблеми у спілкуванні, іноземна культура 

сприймається негативно, а рідна 

ідеалізується, зростає відчуття дискомфорту); 

-акцептація (відчуття неприйняття 

іноземної культури поступово змінюється 

толерантним до неї  ставленням, проблеми у 

спілкуванні з представниками іншої культури 

починають сприйматися не як негативні 

прояви їх звичок, а як наслідок 

міжкультурних відмінностей, що не 

заважають загальному порозумінню); 

- акультурація (людина починає відчувати 

себе комфортно в іноземній культурі, не 

втрачаючи зв’язку з рідною, розуміє 

специфіку міжкультурного спілкування) [3]. 

Явище культурного шоку не є актуальним 

для тих, хто вивчає іноземну мову поза 

країнами цих мов. Стосується воно тих, хто 

перебуває за кордоном. Але вважаємо, що на 

заняттях з іноземної мови необхідно 

використовувати методичний потенціал 

явища культурного шоку для формування 

соціокультурної компетенції у студентів-

менеджерів. 

Ключем до пізнання іншомовної культури 

є не лише отримання інформації про цю 

культуру, але й знайомство студентів з 

механізмами міжкультурного спілкування, 

що є спільними для різних культур, а саме з 

особливостями сприйняття людиною 

іншокультурного світу і проблемами, що 

можуть виникати. Культурний шок, на думку 

більшості дослідників цього явища, є тим, що 

неможливо уникнути під час перебування в 

іншій культурі чи країні. Тому сприяння 

усвідомленню цього явища як об’єктивної 

реальності студентами економічного 

профілю навчання дасть змогу мінімізувати 

вплив на них культурного шоку у 

майбутньому. 

Методичний підхід до явища культурного 

шоку на заняттях з іноземної мови з метою 

пояснення студентам механізму його 

виникнення та особливостей перебігу є 

ефективним за умови рефлексії студентами 

власного або чужого досвіду перебування в 

іноземній культурі. Соціокультурна 

рефлексія відбувається під час евристичної 

бесіди викладача зі студентами у процесі 

виконання завдання/ після контролю завдання 

шляхом постановки конкретних питань 

студентам, що вимагають від них 
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аналітичного мислення. Шукаючи відповіді 

на запитання студенти повинні самі прийти до 

розуміння явища культурного шоку та 

розвинути чутливість до факторів, що це 

явище викликають. 

Наступним кроком у роботі з цим явищем 

на заняттях з іноземної мови є пошук 

студентами стратегій мінімізації впливу та 

виходу з культурного шоку, адже саме 

оволодівши стратегіями міжкультурної 

комунікації, вони зможуть застосовувати їх у 

реальному житті. 

Добираючи матеріали для вправ, що мають 

допомогти студентам  усвідомити явище 

культурного шоку, доцільно використовувати 

тексти, авторами яких є люди, які пережили 

культурний шок. Такі матеріали можна 

знайти у пошукових системах електронної 

інформації в мережі Інтернет. Виконання ж 

вправ, що знайомлять студентів-менеджерів з 

явищем культурного шоку, не передбачає 

відхилення від головної мети навчального 

процесу – навчання іншомовного 

спілкування. Такі вправи є комунікативними 

вправами для розвитку мовленнєвих умінь 

студентів у конкретній іноземній мові. 

Їхньою особливістю є соціокультурна 

спрямованість. Існує також і виховний аспект 

цих вправ, бо вони сприяють розвитку 

толерантності, виявленню можливостей для 

взаєморозуміння та взаємозбагачення, 

позбавлення деструктивних культурних 

стереотипів. 

Працюючи на заняттях з іноземної мови 

над формуванням соціокультурної 

компетенції у студентів-менеджерів, слід 

підпорядковувати соціокультурні цілі 

комунікативним, тобто комунікативний 

підхід має бути первинним. 

Важливою є роль викладача у процесі 

формування соціокультурної компетенції, бо 

він стає модератором цього процесу. 

Важливо, щоб викладач не розповідав 

студентам про висновки, до яких слід дійти у 

процесі виконання вправ, а так вів бесіду, щоб 

студенти самі зробили ці висновки. Такий 

підхід вимагає особливої гнучкості й 

майстерності викладача, якому слід бути 

готовим до імпровізації. 

Отже, формування соціокультурної 

компетенції у студентів-менеджерів на 

заняттях з іноземної мови передбачає 

використання й методичного потенціалу 

явища культурного шоку, що є кроком на 

шляху усвідомлення майбутніми фахівцями 

механізмів міжкультурного спілкування і 

вироблення ними стратегій для подолання 

міжкультурних непорозумінь. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
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Анотація. У статті розглянуто 

питання ефективного управління закладом 

освіти, звернено увагу на специфічні 

особливості та розвиток управлінської 

діяльності керівника закладу. 

Ключові слова – компетентнісний 

підхід, інноваційна діяльність, 

модернізація підходів, неперервність 

освіти, управлінська компетентність, 

професійна компетентність. 

Реформування системи освіти в Україні 

призвели до суттєвих змін в її структурі, 

змісті, організації, формах і методах 

навчання, що викликало актуальність 

оновлення системи післядипломної освіти як 

складової, органічної частини системи 

безперервної освіти педагогів. 

У доповіді Міжнародної комісії з питань 

освіти для ХХІ століття зазначено, що 

«необхідно просувати концепцію освіти 

протягом усього життя людини з усіма її 

перевагами – гнучкістю, різноманітністю й 

доступністю в часі та в просторі.  Необхідно 

по-новому осмислити й розширити 

концепцію безперервної освіти. Подібна 

освіта, крім необхідності адаптації до змін у 

професійній діяльності, має перетворитися на 

процес безперервного розвитку людської 

особистості, знань і навичок, а також 

здатності виносити судження й робити різні 

дії. Вона повинна дозволити людині 

зрозуміти себе та навколишнє середовище, 

сприяти виконанню її соціальної ролі в 

процесі праці та життя в суспільстві» [7;10]. 

Навчання протягом життя (lifelong 

learning) стає невід’ємним правом кожного 

громадянина Європи.  

Це пов’язано з об’єктивною 

необхідністю засвоювати нові технології, з 

постійною необхідністю робити 

усвідомлений вибір, зі зростанням потреби 

кожної окремої людини в розвитку своєї 

власної особистості – самовдосконаленні, 

самореалізації, досягненні поставлених 

цілей, проявленні загальнолюдської та 

особистісної сутності [9]. 

Українська школа перебуває сьогодні у 

стані реформування. Суттєво поширилося 

коло проблем, які повинен вирішувати 

керівник сучасного закладу освіти. 

Управління закладом освіти значно 

ускладнилося. Якісні перетворення процесу 

управління школою вимагають і якісного 

росту професіоналів – спеціалістів, які 

здійснюють управлінську діяльність. 

За словами С. Вершловського, процес 

управління закладом освіти стає все більш 

соціальним і вимагає не просто ретельного 

аналізу запитів населення, але й «глибокого 

вивчення внутрішніх ресурсів школи, які 

здатні забезпечити ефективність освітнього 

процесу» [8]. 

Метою статті є прагнення 

акцентувати увагу на проблемі формування 

та неперервного вдосконалення 

управлінської компетентності керівника 

закладу освіти як концептуальної основи 

його професійної кваліфікації. 

Компетентнісний підхід стає основою 

перетворень, інноваційним концептом 

розвитку сучасної української школи, 

спрямовує навчально-виховний процес на 

досягнення нового результату освіти. За 

словами Л. Гриневич, «Ми повинні перейти 

від школи знань до школи компетентностей. 
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Це означає, що ми повинні виділити 

необхідне ядро знань і навчити дітей реально 

з цими знаннями працювати» [2].  

Хто, як не керівник, першим повинен 

усвідомлювати, як необхідно побудувати 

сучасний освітній процес, який дійсно 

дозволяє освоювати види діяльності та 

ключові компетентності, а не відомості про 

нові знання. Звідси – актуальним постає 

питання: «Які форми організації освіти 

керівників зможуть забезпечити формування 

дійсно управлінської компетентності як 

здатності вирішувати поставлені завдання та 

визначені проблеми щодо управління 

закладом освіти, а не тільки отримувати 

новомодні знання з галузі менеджменту та 

різні повідомлення про чужий досвід 

управлінської діяльності, найчастіше з інших 

сфер без відповідної інтерпретації для сфери 

освіти» [8]. 

Підвищення кваліфікації має своєю 

головною метою поступовий розвиток 

особистості, яка навчається на основі 

вдосконалення його професійної діяльності. 

А це можливо за умови, коли педагогічні 

працівники будуть включені до постійного 

самоаналізу результатів власної діяльності, а 

також порівняння цих результатів із 

вимогами сучасних досягнень науки, 

соціального та професійного досвіду [5]. 

Конкурентоспроможність керівника 

багато в чому залежить від його здатності 

опановувати нові технології управління, 

швидко адаптуватися до ринкових умов, 

вигідно презентувати власні успіхи та 

діяльність навчального закладу [5]. 

Сутність професійної компетентності 

частіше за все виражається у сформованості 

комплексу якостей, що відповідають вимогам 

професійної праці, зокрема таких як: 

фундаментальність і багатство знань, 

достатніх для продуктивної професійної 

діяльності; системність організації та 

структурування знань; динамічність, 

можливість оновлення як змісту, так і 

взаємозв’язків під впливом об’єктивних 

фактів; релятивність; методологічність; 

рефлексивність тощо[1].  

Так, у матеріалах Меморандуму 

безперервної освіти Європейського Союзу 

навчання протягом життя розглядається як 

«головна політична програма 

громадянського суспільства, соціальної 

єдності та зайнятості» [6; 10].  

Шість ключових принципів неперервної 

освіти дорослої людини: 

 нові базові знання і навички для всіх; 

 збільшення інвестицій у людські 

ресурси; 

 інноваційні методики викладання та 

навчання; 

 нова система оцінювання освіти, яку 

отримує людина; 

 розвиток наставництва й 

консультування; наближення освіти до дому. 

Головними напрямами діяльності КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти»  є: 

 реалізація стратегії розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти, що 

ґрунтується на світових стандартах, принципі 

«освіти упродовж усього життя», сучасних 

освітніх технологіях, інноваційних 

педагогічних ідеях, передовому 

педагогічному досвіді; 

 запровадження гнучкої системи 

безперервної освіти педагогічних 

працівників, яка має на меті їх адаптацію до 

професійної діяльності в умовах освітніх 

змін; 

 забезпечення випереджувального 

характеру підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів відповідно до суспільних 

вимог;  швидкого реагування на зміни 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; ефективна підготовка 

працівників методичних служб усіх рівнів 

шляхом організації курсової підготовки; 

 науково-методичне обслуговування 

освіти на регіональному рівні, забезпечення 

збалансованості науково-теоретичної й 

практичної підготовки, взаємозв’язку 

курсової та міжкурсової підготовки; 

 моніторинг якості освіти; 

 інформаційне забезпечення 

педпрацівників області щодо впровадження 

особистісно орієнтованих освітніх 

технологій, сучасних інноваційних 

педагогічних ідей, передового педагогічного 

досвіду. 
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Отже, головним завданням підвищення 

кваліфікації стає не передача нового змісту 

сучасної освіти, а включення фахівця у 

процес осмислення своїх особистих і 

професійних цілей через співвідношення з 

цілями й цінностями сучасного життя, своїми 

потребами, запитами, очікуваннями. Це 

дозволяє розглядати систему підвищення 

кваліфікації не вузько функціонально, а в 

широкому соціокультурному контексті. 

Система післядипломної педагогічної 

підготовки вимагає інтеграції в освітній 

процес поєднання власне післядипломної 

освіти з самоосвітою у процесі здійснення 

функціональних обов’язків з управління 

закладом освіти, установою, підрозділом. 
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Анотація - У сучасному суспільстві 

лідерство привертає увагу як пересічних 

людей, так і вчених. Лідерство – соціально-

психологічне явище внутрішньо-

групового розвитку, яке характеризує 

відносини домінування і підпорядкування 

в групі. Воно виникає в процесі 

диференціації групової структури та її 

постійного вдосконалення. У тезах 

розкривається поняття лідерства і лідера, 

залежно від сфери, в якій виявляється 

лідерство, розглянуто типи лідерів, 

розглядаються умови розвитку 

лідерського потенціалу керівника закладу 

середньої освіти. 

Ключові слова —лідер, лідерство, лідерські 

здібності.  

Дослідження проблеми лідерства в 

Україні особливо актуалізувалося у зв’язку з 

розгортанням нової соціально-економічної 

ситуації, коли усталені соціально-трудові 

відносини динамічно змінюються. З позицій 

соціального прагматизму в соціально-

трудових відносинах помітною стала фігура 

лідера. Лідер – це та особистість, яка в певній 

ситуації бере на себе більшу відповідальність 

за виконання групових завдань. За таких 

умов усі учасники спільної трудової 

діяльності, зокрема освітньої, зацікавлені в 

успішному лідерові, оскільки результат його 

дій є корисним і вигідним для всіх членів 

групи.  

Як закріплено в новому Законі України 

«Про освіту», метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного 

потенціалу українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. Для досягнення цієї 

мети керівник закладу загальної середньої 

освіти повинен сам мати неабиякі лідерські 

здібності. 

Відповідно до статті 26 Закону України 

«Про освіту» [2] керівник закладу освіти в 

межах наданих йому повноважень: 

організовує діяльність закладу освіти; 

вирішує питання його фінансово-

господарської діяльності; призначає на 

посаду та звільняє з посади працівників, 

визначає їхні функціональні обов’язки; 

забезпечує організацію освітнього процесу та 

здійснення контролю за виконанням освітніх 

програм; а також функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; умови для здійснення дієвого та 

відкритого громадського контролю за 

діяльністю закладу освіти; сприяє та створює 

умови для діяльності органів самоврядування 

закладу освіти; здоровому способу життя 

здобувачів освіти та працівників закладу 

освіти; здійснює інші повноваження, 

передбачені законом та установчими 

документами закладу освіти [2].  
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Реалізувати ці завдання без наявності 

неформального лідера – директора ЗЗСО по 

суті неможливо, оскільки лідерство – 

надактуальна проблема сучасної освіти. 

Важливість надання уваги питанню лідерства 

та розвитку лідерського потенціалу на 

сьогодні є очевидною як для приватних, так і 

державних ЗЗСО, які визначають, що їхнє 

робоче середовище постійно змінюється, і що 

успіх закладів освіти значною мірою 

залежить від якості їхніх лідерів [3].  

У ХХІ столітті директорам доводиться 

керувати школами, які дуже відрізняються 

від тих, що існували в попередніх 

поколіннях. Школи стали складнішими, 

зміни відбуваються постійно і дедалі 

швидшими темпами, звітність перед 

громадськістю є більш відкритою, а школи 

більше вимагають від випускників. Сучасні 

заклади освіти потребують керівників-

лідерів із принципово іншими моделями 

поведінки. Між тим розвиток як закладу 

освіти, так і лідерського потенціалу 

керівника відбувається за умов сполучення 

потенційних ресурсів і можливостей 

керівника-лідера та потреб (особливостей) 

закладу освіти. 

Визначимо, що ж таке «лідер взагалі», 

розпочавши з етимології цього терміну (від 

англійського Leader – той, хто веде; ведучий). 

Р.Л. Дафт вказує, що слово «лідер» походить 

від давньоанглійського слова, що означало – 

керувати (супроводжувати), вести інших за 

собою у тому напрямку, який здається 

правильним самому керуючому. Виявляти 

лідерські здібності – означає бути здатним 

впливати на інших, застосовуючи той чи 

інший тип поведінки, залучаючи їх до 

досягнення цілей чи створення нових умов, 

тобто процесу змін. Ця функція 

спрямовування, роль «диригента оркестру» 

може виявлятися незалежно від посади, що 

обіймається в організації, оскільки вона 

пов’язана з індивідуальними можливостями, 

але, водночас, і з культурою організації, в 

якій працює та чи інша особа» [1]. 

Залежно від сфери, в якій виявляється 

лідерство, за Р.К. Мертоном виділяють 

Лідера Думок, Лідера Інструментального і 

Лідера Локального: 

1. Лідер Інструментальний – лідер, який 

володіє найбільшими знаннями та 

компетентністю, необхідними для вирішення 

групових професійних завдань і досягнення 

цілей. 

2. Лідер Думок – лідер, який має 

істотний вплив на думки інших людей, котрі 

звертаються до нього за інформацією і 

порадою. (У теорії комунікації – людина, 

котра виступає в якості посередника між 

засобами комунікації і власне групою, яка 

здійснює вибір та інтерпретацію переданої 

інформації). 

3. Лідер Локальний – авторитетний член 

групи, вплив якого на групу обумовлений 

його інтересами, зв’язками, знаннями 

місцевих справ, ідентифікацією з локальною 

спільнотою. 

Лідерство як багатоаспектне соціальне 

явище розглядається як процес і як 

властивість. 

1. Лідерство – процес, підчас якого 

окремі члени групи ведуть за собою решту 

інших людей. 

2. Лідерство – процес у групі (природний 

соціально-психологічний), побудований на 

впливі особистого авторитету людини на 

поведінку членів групи. 

3. Лідерство як властивість є набором 

характеристик або системою якостей, що 

належать тим, хто здійснює непримусовий 

вплив. Лідерство не пов’язане з можливістю 

застосування сили, примушенням, тиском, 

зумовленими становищем в організації 

(посада, позиція) або офіційними 

повноваженнями. Воно припускає взаємодію 

людей і підтримку лідера членами групи, до 

якої він входить. Все вище назване належить 

до неформального лідерства. 

4. Лідерство – здатність впливати на 

індивідуумів і групи людей, щоб спонукати їх 

працювати для досягнення мети; 

спрямовувати спільні зусилля на реалізацію 

цілей організації. 

5. Лідерство – механізм об’єднання 

групової діяльності, коли людина або частина 

соціальної групи виконують роль лідера, 

тобто організовують, спрямовують дії всієї 

групи, яка очікує, приймає та підтримує 

лідера. 

6. Лідерство – спосіб організації свого 

життєвого простору таким чином, щоб у 

ньому хотілося жити та розвиватися не тільки 

тобі, але й іншим [3]. 
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Отже, широке розуміння лідерства 

містить: вплив на постановку цілей і 

визначення стратегії розвитку; вплив на 

узгодження поведінки для досягнення цілей; 

вплив на групову підтримку; організаційну 

культуру. 
Як відомо, директор закладу загальної 

середньої освіти – керівник і лідер. Школа 

завжди «схожа» на свого директора, оскільки 

від професіоналізму, мобільності, готовності 

до змін, творчого підходу до справи залежить 

доля освітніх реформ.  

Особливість управління сучасним 

закладом середньої освіти на засадах 

лідерства полягає в тому, що воно має 

забезпечувати не тільки успішне 

функціонування закладу, його якісний 

розвиток, а й сприяти повному розкриттю і 

розвитку лідерського потенціалу керівника. 

Таке управління можливе за певних умов. 

Умовами розвитку лідерського потенціалу 

керівника закладу середньої освіти є такі: 

1) наявність лідерського потенціалу 

керівника закладу середньої освіти, його 

усвідомлення; 

2) активність керівника спрямована на 

самореалізацію потенційних ресурсів і 

можливостей; 

3) особливості та потреби навчального 

закладу, які сприяють / перешкоджають 

розвитку лідерського потенціалу керівника 

[3]. 

Урахування цих умов та розробка 

концепції розвитку закладу освіти на основі 

узгодження, з одного боку – особливостей і 

потреб закладу освіти з можливостями та 

професійними інтересами керівника-лідера, з 

іншого – сприятиме повному розкриттю та 

розвитку лідерського потенціалу керівника. 

Отже, при підготовці керівників закладів 

освіти має стати важливим розвинення 

лідерських якостей. Керівників потрібно 

навчати методам ефективного лідерства; 

вони повинні постійно вдосконалюватися. 

Найбільш поширеними напрямками розвитку 

лідерських здібностей є самоосвіта й само-

оцінювання, розширення світогляду, зміна 

способів мислення, накопичення досвіду 

вирішення завдань тощо.  

Заклад загальної середньої освіти в 

теперішній час потребує керівника нового 

тисячоліття, керівника-лідера, який: є 

ініціатором і творцем нового, цікавого й 

захопливого; має стратегію розвитку закладу 

освіти; вміє інтегрувати ідеї, технології і 

менеджмент; мотивує і надихає; створює 

розвивальне освітнє середовище; сприяє 

ініціативі підлеглих, учнів, громади; сприяє 

саморозвитку всіх суб’єктів освітнього 

процесу; навчається сам і створює колектив, 

якій постійно навчається; має високий рівень 

відповідальності за прийнятті рішення і 

результати роботи закладу; має високий 

емоційний інтелект.  

Сучасний директор школи – це лідер, 

здатний вести колектив до визначених 

перспектив, переборюючи стереотипи, 

долаючи труднощі та перешкоди, 

впроваджуючи зміни.  

 
Список використаної літератури 

1. Джон Максфелл (2006) Лідер на 360. 416 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://mybook.ru/author/dzhon-maksvell/lider-na360/ 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19] 

3. Клепко С.Ф., Литвинюк Л.В. «Формування 

лідерської компетентності в школі»: навчальний 

посібник-довідник. /Сергій Федорович Клепко, 

Людмила Вікторівна Литвинюк. – Полтава: ПОІППО, 

2012. – 270 с. 

4. Кравченко Г. Ю. Сучасний керівник 

загальноосвітнього навчального закладу (формування 

управлінських компетентностей) / Г. Ю. Кравченко, 

М. Є. Смирнова //  Джерело педагогічної 

майстерності. Науково-методичний журнал. – Вип. 

2 (54). – Харків: Харківська академія неперервної 

освіти, 2012. – 144 с. 

5. Поспєлова Т. Розвиток лідерського потенціалу 

керівника закладу середньої освіти : навчальний 

посібник / Т. Поспєлова. – К. : ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2016. – 36 с. 

Автори 

Стадник О.О., заступник директора з 

навчально-виховної роботи ХСШ №132 ( 

sc132dzr@ukr.net).  

Кравченко Г.Ю., доктор пед. наук, доцент 

кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

(innovatica@ukr. net).  

 

Тези доповіді надійшли 10 січня 2020 року.  

 

Опубліковано в авторській редакції

 

 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року13 Template #1 317 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

НА УРОКАХ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ ТА У ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС 
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філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені 

С.Кузнеця, Харків, Україна. 

 

Анотація Розглядаються: складові 

організації військово-патріотичного 

виховання на уроках захисту вітчизни та у 

позашкільний час; компоненти готовність 

молодої людини до військово-патріотичної 

діяльності . 

Ключові слова: виховання, патріотизм, 

військово-патріотичне виховання молоді. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап 

українського державотворення сприяє 

розвитку актуальних питань вихованню у 

молоді патріотичних почуттів, активної 

громадянської позиції, усвідомленню свого 

громадянського обов’язку на основі 

національних та загальнолюдських духовних 

цінностей. Розвиток патріотизму, любові до 

своєї країни, свого народу турбота про його 

благо є нагальною потребою оскільки сприяє 

розбудові громадянського суспільства, 

правової держави в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. У сучасній науково-педагогічної 

літератури з військово-патріотичного та 

національного виховання достатньо широко 

розкриті сутність і зміст поняття «військово-

патріотичне виховання», що мають своє 

відображення у працях О. Аронова,  Л. 

Бублика, І. Беха,  

Ю. Васютина, В. Дзюби, С. Грановского, 

В.Івашківського, М. Зубалія, В. Коваля,  

Д. Сидорук, В. Третьякова.  

Л. Сквирским був зроблений аналіз 

військово-патріотичного виховання, 

розглянуті функції, сутність і зміст цього 

поняття, а також розкриті ключові форми і 

методи пропаганди серед шкільної молоді 

ідей патріотизму й  підготовки до захисту 

Батьківщини [2]. 

Л. Бублик у своїх працях уточнює, що 

військово-патріотичне виховання нерозривно 

пов’язане з політичним, моральним, 

трудовим та правовим вихованням [6]. 

Сутність і зміст військово-патріотичного 

виховання молодого покоління обґрунтована 

О. Єпішевим, який наголошує,  що військово-

патріотичне виховання нерозривно пов’язане 

з формуванням нової людини – переконаної, 

активної, яка глибоко розуміє свій 

громадянський обов’язок у справі захисту 

своєї Батьківщини [5, с. 5]. 

У роботах С. Грановського і А. Фіша 

обґрунтуванні класові характери і 

методологічну основу військово-

патріотичного виховання молоді, розкриті 

форми його організації у закладах освіти та 

зв’язок з бойовими і трудовими традиціями 

[4, с. 5]. 

Особливу увагу заслуговує модель 

розвитку патріотичного виховання молоді в 

Україні І. Беха, яка сприяє розвитку 

громадянина-патріота [2].  

Метою єрозкриття питань організації 

військово-патріотичного виховання на 

уроках захисту вітчизни та у позашкільний 

час. 

Викладення основного матеріалу.  

Складовою системою національного 

виховання в Україні є військово-патріотичне, 

що покликане формувати громадянина-

патріота, виробляти у нього глибоке 

розуміння громадянського обов’язку, 

готовність у будь-який час стати на захист 

Батьківщини, сприяє оволодінню 
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військовими і військово-технічними 

знаннями, спонукає до фізичного 

самовдосконалення[1]. 

Військово-патріотичне виховання ‒ це 

комплексна системна і цілеспрямована 

діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, громадських 

об’єднань та благодійних організацій, сім’ї, 

закладів освіти, інших інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини [3].  

І. Бех у своїх роботах доводить що 

військово-патріотичне виховання молоді 

поєднує в собі низку окремих напрямів 

виховання: військового, морального, 

правового та ін. Проте головним результатом 

виховних зусиль має стати готовність 

молодої людини до військово-патріотичної 

діяльності як внутрішнього системного 

утворення, що передбачає п’ять основних 

компонентів - освітній, фізичний, 

психологічний, соціальний і духовний [2].  

Охарактеризуємо виокремлених 

компонентів:освітня готовність це, 

передусім, обсяг знань героїчного минулого 

українського народу, історії його Збройних 

Сил. Вона передбачає також певний обсяг 

знань з допризовної підготовки, фізичної 

культури, спорту, гігієни побуту. Головне 

при цьому дієвість засвоєних знань, що 

виявляється в навчально-пізнавальній 

активності старшокласників на уроках 

допризовної підготовки, підвищеному 

інтересі до змісту українознавчих предметів, 

доланні перешкод у його засвоєнні; 

фізична готовність передбачає певний 

рівень розвитку в юнаків фізичної сили, 

витривалості, спритності, швидкості в рухах; 

сформованість необхідних для військової 

діяльності рухових навичок та вмінь. 

Передумовою цього виступають достатній 

рівень фізично-оздоровчої активності учня на 

уроках фізичної культури, участь у 

спортивних секціях тощо; 

психологічна готовність включає в себе 

позитивну мотивацію участі учнів у 

військово-патріотичних заходах. Разом з тим, 

за результатами обстеження 

старшокласників, вона передбачає певний 

рівень сформованості таких якостей, як 

емоційна стійкість, розсудливість, 

сміливість, рішучість, мужність, 

цілеспрямованість.  

Соціальна готовність передбачає вірність 

бойовим та національно-історичним 

традиціям, військовому обов’язку, присязі та 

військовому статуту, високу 

дисциплінованість, конструктивну 

соціально-комунікативну, громадське 

корисну та національно-громадянську 

активність.  

Духовна готовність проявляється в 

наявності ідеалу, в пошуках 

старшокласниками життєвого смислу і 

цінностей; самоусвідомленні свого Я-

фізичного, психічного, соціального; 

самоочищенні та самовдосконаленні. 

Остання передбачає рефлексію як акт 

самопізнання юнаком окремих ознак своєї 

індивідуальності, власних рис характеру, що 

відображають знання внутрішнього світу [2, 

7].  

Для здійснення  військово-патріотичне 

виховання учнів, вчитель повинні бути добре 

ознайомлені з його теоретико-

методологічним і технологічним підґрунтям. 

При цьому слід враховувати також 

об’єктивні соціально-політичні, економічні 

фактори, психофізіологічні особливості 

юнацького віку як вирішального періоду у 

формуванні світогляду учня, його ідеалів, 

вибору професії, подальшого життєвого 

шляху.  

Крім цього, формування готовності юнака 

до служби в Збройних. Силах України, що 

проходить у рамках єдиного навчально-

виховного процесу, залежить від професійної 

майстерності вчителів-предметників з 

гуманітарних дисциплін, вчителя 

допризовної підготовки, продуманої 

організації фізично-оздоровчої, навчально-

пізнавальної, соціально-комунікативної, 

громадське корисної та національно-

громадянської діяльності. Проте в період 

інформативного перенасичення програм з 

базових дисциплін, погіршення навчально-

матеріальної бази допризовної підготовки, 

зниження професійного рівня вчителів 

допризовної підготовки стає актуальним 
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перенесення військово-патріотичного 

виховання з класно урочного на позаурочний 

час. Це, як засвідчує практика, дає 

можливість сконсолідувати зусилля всього 

педагогічного колективу, сім’ї, громадсько-

політичних організацій, широко залучити 

учнів до різноманітних форм і видів 

військово-патріотичної діяльності[3].  

Пріоритетними напрямами у закладі освіти 

можливі проведення військово-патріотичних 

заходів різноманітних не лише за змістом й за 

методом проведення. Переведення заходів в 

площину неформального спілкування 

використовуючи замість традиційних уроків 

лекції, тренінги, конференції, зустрічі, 

тематичні вечори. Заходи обов’язково 

повинні мати практичне спрямування та 

відповідати головній меті ‒ вихованню 

свідомого громадянина, патріота держави.  

Велика роль у вихованні свідомого 

громадянина може бути реалізована через 

участь у тематичних масових заходах, участь 

у районних змаганнях зі стрільби, змаганнях 

військово-патріотичної гри Сокіл «Джура», 

«Зірниця», участь у міському етапі військово-

спортивної гри «Патріот» тощо. Саме 

завдяки останньому багато хлопців після 

закінчення закладу освіти пов’язують свою 

долю зі службою в Збройних Силах України 
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Анотація: Розглянуті питання 

інноваційної діяльності та нові підходи у 

формуванні позитивного іміджу закладу 

освіти, висвітлені концепції та плани 

розвитку закладу освіти. 

Ключові слова: імідж, інноваційні підходи, 

управління, освіта.  

Діяльність кожної організації спрямована 

на задоволення потреб споживачів 

відповідного сегмента ринку. Незалежно від 

того, до якої галузі вона належить, яких 

споживачів обслуговує, поряд із нею на 

ринку функціонують інші підприємницькі 

структури, що займаються аналогічною 

діяльністю.  

Чим привабливіший з погляду доходів 

ринковий сегмент, тим щільніша на ньому 

конкуренція. Конкурентна боротьба між 

суб'єктами господарювання змушує їх дбати 

про ефективність своєї діяльності, що 

можливо лише за умов систематичних 

нововведень у виробничий процес з метою 

вдосконалення способу виготовлення 

продукції, і в саму продукцію для її 

модифікації, надання нових властивостей, 

поліпшення дизайну, експлуатаційних 

характеристик, що формує її вищу споживчу 

цінність і робить привабливішою для 

покупців.  Технологічним інноваціям має 

передувати і відповідати належний рівень 

соціальних інновацій. На їх основі 

формується відповідний інноваційний 

інституційний простір, в якому виникає 

можливість для розвитку нової освіти і нової 

людини. Розвиток освіти є найважливішим 

завданням, від вирішення якого залежить 

майбутнє сучасної цивілізації.Освіта також 

має перейти на новий рівень смислових 

координат. Належить радикально змінити 

ставлення суспільства до освіти, яка має 

відповідати вимогам сучасності. Проблема 

інноваційної освіти повинна вирішуватися в 

напрямі удосконалення її змісту у 

відповідності з основними парадигмами її 

розвитку. Інформаційні технології, 

глобалізація створюють виняткові 

перспективи для становлення особистості 

нового типу .Освіта у цьому контексті стає 

необхідною умовою і засобом, що включає 

мету і результат. 

Отже, здатність суб'єктів господарювання 

створювати те, чого ще немає на ринку 

товарів і послуг, але потрібне споживачам, 

забезпечує умови їх тривалому існуванню і 

розвитку. 

Складність і надзвичайно висока 

рухливість ринкових процесів, поява нових 

запитів і зміна позицій споживачів, масштабні 

технологічні зрушення, стрімкий розвиток 

інформаційних мереж, а отже, швидке 

поширення та отримання інформації, її 

доступність не тільки ускладнюють роботу 

підприємств, а й сприяють появі нових, часто 

несподіваних можливостей для бізнесу, що 

ґрунтуються на інноваційних баченнях. 

Отже, за допомогою інновації організація 

здатна конкурувати на ринку, що потребує 

пильної уваги менеджерів усіх рівнів до 

формування системи управління новаціями. 

В освітній галузі відбуваються 

реформаційні процеси, спрямовані на 

досягнення якісно нового рівня освіти, який 

відповідав би міжнародним стандартам. 

Цілком очевидно, щоб забезпечити такий 

рівень освіти сучасна управлінська діяльність 

повинна мати інноваційний характер.  

Соціально-економічні перетворення,в 

умовах якихостаннім часом розвиваються 

відносини в нашому суспільстві, спонукають 

органи управління освітою впроваджувати 

інноваційні технології в управлінні закладами 
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освіти – модернізувати зміст і структуру 

управлінської діяльності, генерувати і 

реалізовувати нові ідеї, освітні ініціативи які 

сприятимуть формуванню позитивного 

іміджу закладу освіти.  

Інновації в управлінні дають змогу 

підтримувати конкурентоспроможність 

закладів освіти, зміцнювати національну 

безпеку держави, суспільства й особистості. 

Отже, сучасний етап розвитку освіти 

характеризується глобальними 

нововведеннями, тому актуальною на 

сьогодні, в аспекті розв’язання поставлених 

перед освітою задач, є проблема інновацій в 

управлінні закладами освіти. 

У  дослідженні Л.І. Даниленко зазначає, що 

«…інновація в освіті є не лише кінцевим 

продуктом застосування новизни у 

навчально-виховному й управлінському 

процесах з метою зміни (якісного 

покращення) суб’єкта та об’єктів управління, 

а й процедурою їх постійного оновлення» [6, 

с. 30-31]. 

Основними напрямами інновації 

управлінської діяльності керівника-

менеджера закладу освіти можна вважати: 

1) концептуальність в управлінні 

закладом; 

2) цільовий підхід до управління; 

3) психологізація управління; 

4) моделювання структури управління, 

створення швидкодіючих технологій та 

механізмів управлінської діяльності; 

5) побудова рухливої структури 

горизонтальних зв’язків; 

6) приведення функцій управління у 

відповідність до завдань освітнього закладу; 

7) рефлексивність діяльності керівника; 

8) управління якістю освіти і вироблення 

нових підходів до визначення ефективності 

педагогічного процесу; 

9) комп’ютеризація, технологізація 

управління; 

10) адаптація досягнень науки 

менеджменту в соціальній та виробничій 

сферах до управління закладом освіти.[7]. 

Модернізуючи систему розвитку  закладів 

колективи намагаються оновити всі 

компоненти їх діяльності, знайти нові 

розв’язки старих проблем, запропонувати 

свіжі організовані ідеї, реалізація яких 

вдихне сили у життя закладів освіти. 

Орієнтиром навчальних закладів освіти 

сьогодні є нове педагогічне мислення, 

свідоме, розумне виховання і навчання. 

Управління якістю освіти базується як 

мінімум на трьох технологіях: управління за 

метою, управління за процесом та управління 

за результатом. 

Поняття іміджу закладу  освіти включає 

дві складові: 

-інформаційну, яка представляє собою 

образ організації, який склався в свідомості 

населення, 

-оціночну, яка відображає якісну оцінку 

населенням діяльності навчального закладу. 

Структура іміджу включає наступні 

компоненти: 

Імідж послуги – представлення людей 

відносно особливих характеристик, які, на їх 

думку має послуга та додаткові послуги. 

Внутрішній імідж організації – це 

представлення співробітників про  заклад 

освіти. Основними детермінантами 

внутрішнього іміджу є культура організації 

та соціально-психологічний клімат. 

Імідж керівника. 

Імідж персоналу. 

Імідж закладу освіти може бути 

позитивним, негативним, нечітким. 

Метою впровадження інноваційних 

підходів є формування позитивного іміджу. 

Можна виділити такі задачі іміджу, як 

фактора психологічного впливу на групи 

соціуму: 

вивчення суспільної думки в межах 

закладу освіти з метою з’ясування 

задоволеності закладом освіти учасниками 

освітнього процесу; розповсюдження новин, 

пов’язаних з розвитком інноваційних 

процесів; 

процесів розробки, втілення і 

використання педагогічних нововведень. 

При цьому інноваційні процеси можуть 

виступати як характеристика 

життєдіяльності закладу освіти, при 

порівняльному аналізі, як перевага даного 

закладу освіти перед іншими ; 

забезпечення висвітлення подій в 

діяльності  закладу; 
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розробка інформаційного матеріалу, який 

повинен бути доступним, зрозумілим, 

відображати позитивні переміни, 

демонструвати досягнення закладу освіти, 

які отримані в процесі змін.[9]. 

Для створення позитивного іміджу 

закладу освіти для вирішення основних 

завдань рекомендовано застосовувати 

наступні підходи : 

а) пропагувати свої здобутки перед 

громадськістю, підвищити привабливість 

закладу освіти для батьків, персоналу; 

б) підвищити ефективність заходів щодо 

інформування населення щодо нових 

освітніх послуг; 

в) полегшити процес введення нових 

освітніх послуг; 

г) підвищити рівень організаційної 

культури закладу освіти; 

д) сприяти поліпшенню соціально-

психологічного клімату в колективі.[8]. 

Використання інноваційних підходів при 

формуванні позитивного іміджу закладу 

освіти, сприятиме покращенню ефективності 

управління. Сучасні освітні технології 

повинні гарантувати досягнення певного 

рівня навчання, бути ефективними за 

результатами та оптимальними в часі, 

витратах сил і засобів. Водночас вони мають 

також сприяти розвитку соціальної і 

професійної мобільності педагогів, їх 

конкурентоспроможності на ринку праці 

та  швидкій адаптації до сучасних освітніх 

потреб. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДПОВІДНО 

ДО ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
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Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 імені О.Г. Зубарева Харківської 

міської ради Харківської області, магістрантка кафедри педагогіки та іноземної філології 

Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Харків, Україна 

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права ЦІППО, м. Київ, України 

  

Анотація — У тезах розкриваються 

поняття «проект», «метод проектів» як 

особливий вид діяльності, який допомагає 

сформувати особистість, що здатна 

самостійно, нестандартно діяти в 

різноманітних життєвих ситуаціях, 

застосовуючи свої знання, досвід. 

Розглянуто теоретичні засади проектної 

діяльності. Визначено основні напрями 

застосовування методу проектів в ЗЗСО, 

завдання проектної технології, типологію 

проектів. Приведено приклади 

впровадження методу проектів у 

початковій школі. Доведено, що залучення 

молодших школярів до проектної 

діяльності сприяє формуванню в них 

учнівських компетентностей. 

Ключові слова - метод проектів,  

початкова школа, проект, учнівські 

компетентності. 

Наш час ставить нові вимоги до людини, її 

життєвої компетентності, розвитку 

потенційних можливостей в світі, який 

постійно змінюється і розвивається. Тому 

найважливішою педагогічною проблемою 

нині стало впровадження в освітній процес 

таких засобів і методик, які допомагають 

дітям розкривати свою особистість. Одним із 

таких методів є метод  проектів.  

Слово «проект» запозичено з латинської і 

означає «кинутий уперед». Проект – метод 

навчання, оснований на постановці соціально 

значимої мети і її практичному досягненні. 

Метод проектів – це комплексний 

навчальний метод, який дозволяє  

індивідуалізувати навчальний процес, дає 

можливість виявити самостійність у 

плануванні, організації та контролі своєї 

діяльності.  

Як відомо, дидактичні основи методу 

проектів розробили американські педагоги 

Дж. Дьюї, В. Кілпатрік, Є. Коллінз. 

В. Кілпатрік  розробив  «проектну систему  

навчання». Учні  включались  безпосередньо 

в практичну діяльність,  через  яку вони мали 

опановувати теоретичні  знання, необхідні 

для вирішення конкретних завдань [1]. 

Педагоги різних країн, що розробляють 

даний метод, прагнуть перебороти дистанцію 

між школою й життям, теорією й практикою. 

Основне гасло - "Усе з життя, усе для життя". 

Ідеї навчання за проектною системою 

поширювались С. Шацьким, С. Шульгіним, 

М. Крупеніною, Б. Ігнатієвим, А. Зеленко. 

Теоретико – прикладні підходи до 

проектної діяльності досліджувалися в 

роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: 

І. Єрмакова, С. Шевцова, Л. Філатова, 

В. Гузєєва, С. Шишова, Н. Пахомова та 

інших. 

В науковій літературі існує досить багато 

понять – визначень цього слова.  

Найбільш поширене визначення методу 

проектів О. Пометун, яка вважає, що «проект 

– це цільовий акт діяльності, в основу якого 

покладено інтереси дитини, Ії вічне 

прагнення до пізнання» [3].  

У сучасній школі можна виділити такі 

основні напрями, при яких ефективно 

застосовувати методи проектів:  

1) проект як метод навчання на уроці;  

2) проектні технології дистанційного 

навчання;  

3) формування дослідницьких навичок 

школярів у позаурочній роботі;  

4) метод організації дослідницької 

діяльності вчителів[3].  
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Виділимо основні завдання проектної 

технології в школі на сучасному етапі: 

- формування навичок самостійної 

діяльності, застосування  знань в 

нестандартних ситуаціях; 

- формування в учнів комунікативних 

умінь та навичок; 

- формування умінь науко-дослідної 

роботи [2]. 

Проекти, що використовуються у рамках 

навчального процесу, класифікують за 

різними ознаками: за складом учасників 

проектної діяльності; за характером 

партнерських взаємодій між учасниками 

проектної діяльності; за мірою реалізації 

міжпредметних зв’язків; за тривалістю 

виконання; за характером контактів; за типом 

продукту (результатом діяльності) [4]. 

Як правило, ЗЗСО використовують 

інформаційні, дослідницькі, ігрові, творчі, 

прикладні (технологічні) проекти. 

Залучення молодших школярів до 

проектної роботи сприяє формуванню в них 

різних компетентностей, наприклад, уміння 

працювати в колективі, уміння розділяти 

відповідальність, уміння аналізувати 

результати діяльності тощо. 

Використання проектної технології у 

початковій школі має свою специфіку: слід 

враховувати вікові та психологічні 

особливості учнів. Усі етапи проектної 

діяльності повинні ретельно контролюватися 

вчителями, оскільки і теоретичних, і 

практичних знань та вмінь у молодших 

школярів ще мало [5].  

У нашому закладі освіти в початковій 

школі активно впроваджуються проектні 

технології  як на уроках, так і в позакласній 

діяльності. Представлено такі проекти: 

інформаційний проект «Дивовижний світ 

книжок». Навчальний предмет: українська 

мова. Мета проекту: поглибити   знання  про   

бібліотеку, ознайомити з історією 

виникнення книжок, покласти початок 

створенню власної збірки ілюстрацій до 

улюблених книжок; розвивати пізнавальний 

інтерес; виховувати шанобливе ставлення до 

книжок. Інформаційно-пошуковий проект 

«Пошук інформації з використанням 

гаджетів». Предмет: українська мова. 

Літературне читання. Проект «Мудрість 

народів світу». Дослідницько-пошуковий 

міні- проект з курсу «Я у світі» -  «Скарби 

України». Дослідницько-інформаційний 

проект «Цибуля та її лікувальні властивості». 

Ознайомлювально-інформаційний міні – 

проект з курсу «Я у світі» -  «Символи 

держави: герб, прапор, гімн, їх значення». 

Дослідницький  міні – проект з курсу «Я у 

світі» - «Моя сім’я. Склад сім’ї. Складання 

родовідного дерева». Інформаційно-

прикладний  проект «Українська 

вишиваночка». Урок – проект :«Ні! Я Жива, я 

буду вічно жити …» (Навчальні предмети: «Я 

у світі», літературне читання, інформатика. 

природознавство, образотворче мистецтво). 

Соціальний проект «DIY, або саморобки від 

4-Б». 

Залучення молодших школярів до 

проектної діяльності додає в освітній процес 

принципово іншу систему взаємовідносин, 

принципово інший підхід до пізнавальної 

діяльності учнів, сприяє формуванню в них 

учнівських компетентностей.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КИТАЮ 
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Анотація — У даній роботі розглянуто 

тенденції розвитку фізичної культури в 

закладах освіти, розвиток професійних 

якостей майбутніх учителів фізичної 

культури. 

 Ключові слова — фізична культура, спорт, 

розвиток професіоналізму майбутніх 

учителів, професійні кадри. 

 

Сучасний стан розвитку суспільства 

характеризується значними змінами в 

соціально-економічній сфері Китаю. Високий 

темп розвитку Китайської Народної 

Республіки зумовлений перш за все міцним 

ресурсним і промисловим підґрунтям, 

розвинутою системою менеджменту. Одним 

із головних чинників такого зростання є 

рівень професійної освіти громадян, що 

повсякденно змінюється.  

На модернізацію змісту педагогічної 

освіти Китаю впливають політичні, 
економічні, культурні реформи. Система 

освіти Китаю має ґрунтовну  нормативно-

правову базу, до якої належать Закони КНР 

«Про освіту», «Про обов’язкову освіту», 

«Про вищу освіту», «Про професійну освіту», 

«Про викладачів» тощо. У документах 

Комуністичної партії Китаю, Уряду КНР 

(«Прискорення розвитку китайського спорту 

вищих досягнень», «Про визначення 

функцій, структури і кадрів державного 

управління спортом КНР» і ін.) і державного 

органу управління фізичною культурою і 

спортом («Основні положення і реформи 

розвитку фізичної культури і спорту»,« План 

здоров'я нації» та ін.) постійно акцентується 

увага на необхідності вдосконалення 

механізму управління фізичною культурою 

та спортом, яке можливе лише за наявності 

комплексного уявлення про його структуру 

та зміст, на розвиток традиційних видів 

спорту, заснованих на місцевих культурних 

традиціях, на підготовку 

висококваліфікованих фахівців. 

Забезпечення системи фізичної культури і 

спорту професійними кадрами є одним з 

головних напрямів у розвитку системи 

фізичної культури Китаю [1]. 

В останні десятиліття в суспільстві Китаю 

формується ідея, що могутність держави і 

розквіт нації пов'язані зі здоров'ям громадян 

країни. Тому виховання здорового 

підростаючого покоління є основою 

державної політики КНР в освітній сфері та в 

сфері масової фізичної культури,  у тому 

числі і фізичному вихованні дітей і юнацтва. 

У Китаї є самобутні, що склалися в процесі 

історичного розвитку, національні форми 

фізичної культури, які з плином часу 

потребують змін. Запроваджені реформи 

мають власну специфіку і знаходять 

відображення в державній політиці 

Китайської Народної Республіки в галузі 

фізичної культури і спорту, включаючи 

фізичне виховання в дошкільних закладах, 

освіти, школах, та закладах вищої освіти. 

Дослідження в області педагогічної освіти 

й зміна парадигми педагогічної освіти в країні 

й за кордоном мали важливий вплив на освіту 

вчителів фізкультури в Китаї. В останні роки  

приділяється все більше уваги активному 

розвитку професійної компетентності 

майбутніх  вчителів фізичної культури. 

Забезпечення системи фізичної культури і 

спорту професійними кадрами є одним 

з головних напрямів у розвитку системи 

фізичної культури Китаю [2]. 

В Україні теоретичні й методичні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури ґрунтовно досліджували 

О. Ажиппо, Г. Бабушкін, Є. Барбіна, 

А. Бурханов, Е. Вільчковський, Г. Генсерук,            

П. Джуринський, А. Деркач, Є. Захаріна,         

І. Зязюн, Л. Іванова, Р. Карпюк, А. Конох,      

А. Кузьмін, О. Петунін, В. Семиченко, 

В. Сластьонін, І. Струнін,  Л. Сущенко,         

Б. Шиян, В. Шмєльов та ін. 
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 Вимога якісної освіти висуває нові 

завдання для майбутніх фахівців. Розвиток 

професійних якостей учителів фізичної 

культури, поглиблення професійних знань, 

удосконалення професійних навичок, 

здатність розв’язувати суперечності є 

умовами підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх учителів 

фізичної культури. 

Теоретичний аналіз психолого-

педагогічних джерел і практичного досвіду 

розвитку професіоналізму майбутніх 

учителів фізичної культури дозволив 

визначити низку суперечностей між 

зростанням попиту на висококваліфікованих 

учителів фізичної культури і недостатнім 

рівнем розвитку їх професіоналізму; 

суспільними вимогами до майбутнього 

вчителя-професіонала й  готовністю 

майбутніх учителів фізичної культури до 

професійної діяльності; сучасною потребою в 

учителях фізичної культури, здатних до 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, самостійного, 

творчого й успішного розв’язання 

педагогічних завдань і реальним рівнем їх 

професіоналізму; потребою майбутніх 

фахівців в оволодінні знаннями, уміннями та 

навичками й недостатнім теоретичним 

обґрунтуванням педагогічних умов розвитку 

професіоналізму майбутніх учителів фізичної 

культури закладів освіти; необхідністю 

наукового обґрунтування розвитку 

професіоналізму кадрів у сфері фізичної 

культури й недостатньою розробленістю 

цього питання в теорії та практиці фахової 

підготовки. 

Базова освіта в Китаї диференційована й 

диверсифікована, майбутня підготовка 

вчителів фізкультури повинна враховувати 

індивідуальні якості вчителів.  

Аналіз наукових джерел показує, що на 

даний час тенденція розвитку фізичної 

культури в китайських коледжах і 

університетах виявляється в декількох 

аспектах: виокремлення акценту «здоров'я в 

першу чергу», сприяння всебічному і 
скоординованому розвитку фізичного і 

психічного здоров'я учнів, мети фізичного 

розвитку.  

Програма навчального предмету «фізична 

культура»  вимагає реалізації тривимірного 

погляду на фізичне виховання: від єдиного 

біологічного погляду на фізичне виховання до 

біологічного, психологічного та соціального 

світогляду. Під час розробки програми 

необхідно  враховувати різницю в методах 

викладання для навчання учнів, 

використовувати індивідуальний підхід. 

Підвищувати інтерес до занять фізичною 

культурою і спортом, щоб довести 

необхідність занять протягом усього 

подальшого життя, у результаті чого будуть 

відбуватися зміни як у мисленні, психології 

учня, так і в його фізичних можливостях, що 

приведе до поліпшення якості життя. 

Виходячи з сучасних тенденцій розвитку 

освіти, майбутні вчителі фізкультури повинні 

бути людьми, які здобувають професійну 

освіту, а не вчителями, які професійно 

займаються спортом і мають досвід. Тому 

майбутнє педагогічної освіти в галузі 

фізичної культури неминуче піде шляхом 

«спеціалізації». Майбутнє освіти вчителів 

фізкультури неодмінно переміститься з 

«рівня досвіду» на «науковий рівень» з 

«наукового рівня» на «професійний рівень», а 

так званий «художній рівень» фактично є 

«рівнем мудрості» [3]. 

Підготовка професійних учителів є суттю 

тенденції розвитку фізичної культури в 

майбутньому й фундаментом підвищення 

соціальної значущості професії вчителя. У 

сучасному світі, особи, які не отримали 

«спеціальної» освіти, ніколи не стануть 

професіоналами у своїй галузі, тому для 

досягнення загального поліпшення якості 

фізичного виховання в закладах освіти настав 

час для одержання професійної освіти в галузі 

фізичної культури. 

«Професіоналізація» освіти є 

довгостроковим і всеосяжним процесом, у 

процесі якого особливого значення мають 

новітні концепції навчання, володіння 

передовими методами навчання, залучення 

інформаційних технологій. У межах 

професійного педагогічного мислення 

потрібно створити передову концепцію, щоб 

внести свій вклад у майбутній розвиток 

педагогічної освіти в галузі фізичної 

культури. 
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Abstract — In the paper digital competence, 

its components and the importance of its 

development are described. Benefits and 

drawbacks of working with digital 

programmers are mentioned as well as the 

importance of acquiring the competence for 

autonomous students in learner-centered 

approach to  studying. 

Key Terms — digital competence, learner 

autonomy, learner-centered approach, 

MOODLE.  

In the society that changes very quickly, a key 

requirement for a future specialist is to be able to 

function effectively in virtual environment. In 

every educational sphere lecturers are integrating 

modern technologies into the teaching-learning 

process, but the whole system is still on the verge 

of changing.   

We are aware that future professionals should 

not only be competent in their field but also be 

able to communicate using modern technologies, 

update and upgrade their skills and competences 

constantly [3]. Although universities educate a 

great number of people, some of the graduates are 

still unable to function effectively in the modern 

society. It is connected with the fact, that 

lecturers teach using the old systems and 

methods, outdated versions of the books and 

sometimes are unwilling to use wide-spread 

modern technical gadgets and systems.  

Using the information-communicating 

technologies helps to develop creative potential 

of students, communicating and research skills 

[1]. It also makes the educational process more 

interesting, engaging and comfortable, thus 

motivating students to study, self-study and take 

the time to work on their personal, professional 

and psychological development.  

For the development of a future employee it is 

vital not only to communicate, but also compare 

the products, their characteristics and functions, 

solve the problem connected with professional 

activities using creativity, variety of options and, 

at the same time, saving time.   

Digital competence is one of the most 

important parts of modern education system and 

is a component of Life-long learning. This means 

the ability to use the acquired while learning 

skills critically, professionally and creatively in 

order to reach the goals and objectives that are 

connected with professional development, 

employment in general, education, and even 

social life [4]. It is a set of skills and knowledge, 

strategies and values which are essential for using 

information communicating technologies to 

solve the problems connected not only with 

communication as it is, but also with co-working, 

managing the information, making and spreading 

the content, forming the knowledge, it is a set of 

skills of being effective, independent, critical, 

accurate, autonomous, flexible, ethical, reflexive  

[6]. 

In learner-centered approach to learning it is 

difficult to imagine an autonomous student who 

lacks digital competence and is not ready to 

develop all the necessary skills to make the life 

easier and better. Digital competence helps the 

student understand the importance of their future 

profession, be able keep the track of time and 

follow all the modern tendencies in the world. 

Possessing it means that a person can easily 

switch from task to task, find a more convenient 

way to complete the assignment and work 

effectively with all the modern technologies, 

devices and gadgets.   

 Using the information communicating 

systems allows future economists to understand 

better all the processes at a company, to be 
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trained to work with different financial and 

economical operations, data analysis, to be able 

to report, etc.  

That is why at Simon Kuznets Kharkiv 

National University of Economics lecturers use 

MOODLE platform to work on the development 

of students’ digital competence. This system 

allows not only to present the information, add 

some important data, it also provides 

opportunities for checking the knowledge, 

reviewing, testing and assessing the students. The 

is a wide range of tasks a lecturer can work with 

and a variety of assessing tools; it enriches the 

self-study tools as well. 

MOODLE system especially helps in learning 

the languages, as the students get access to a 

number of tasks which it is impossible to 

complete at a classroom lesson. Some researchers 

[2] even prove that phonetical competence can be 

gained while using the computer course: a 

student can learn the phonetic rules, check 

pronunciation, practice, review and get a 

feedback result. 

What is important is that the students are to 

choose the sequence of doing the tasks by 

themselves, they plan their study, set and achieve 

goals and are to reflect on the learning process, 

thus this is another step to becoming autonomous 

leaners.  

Though using such system is really beneficial 

both for the students and for a lecturer, there are 

some drawbacks. Firstly, it takes a lot of time 

from the lecturer to prepare, especially at the 

initial stages of working with MOODLE. All the 

materials are to be digitalized and adapted to the 

programme which is time-consuming. It may also 

happen that after uploading data it is not saved 

and the lecturer has to start all over again. 

Secondly, students sometimes redo the tasks 

several times in order to get better results [5]. In 

this case they don’t even need to possess 

particular knowledge, they can simply remember 

the answers and after the fifth try get the best 

result. The percentage of such students is quite 

low, as most of the them, if repeating, do that to 

understand the topic better and reflect on the 

mistakes. Thirdly, there is a technical point of the 

system which can live a life of its own. Apart 

from access to computers or bad Internet 

connection, the programme may not work or 

show some results incorrectly. A student may 

forget to put a full stop at the end of a sentence or 

simply use a capital letter instead of a small one 

and the programme will consider this task as 

incorrect.  

Thus, digital competence is vital for future 

professils as it allows to vary the range of tasks a 

person can do. And though some problems occur 

while developing the skills, this is the modern 

realia of our society and education. 
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Abstract: With the rapid development of 

information technology and the globalization 

of the knowledge economy, education 

informatization has been promoted to a new 

strategic level. The deep integration of digital 

technology and education and teaching has 

become an important part of education 

reform. This article involves mixed teaching 

The research on the development of digital 

ability of college students under the 

background, focusing on the practical 

significance of the promotion of digital ability 

of college students, the status of domestic and 

foreign research, and the main research 

content  

Keywords: digital ability; blended 

teaching; college students. 

 

I. Topic selection background and practical 

significance 

The 21st century is an era of talents and an era 

of digital information. Talents who have 

mastered digital information technology are the 

productive forces of social progress. Countries 

with masters of digital information technology 

have strong core competitiveness. 

The needs of the development of education 

modernization. China has successively issued 

the "Thirteenth Five-Year Plan" for the 

development of national education, the "13th 

Five-Year Plan" for education informatization, 

the 2.0 Action Plan for Education 

Informatization, and China Education 

Modernization 2035. Many documents, such as 

the Implementing Party for Accelerating the 

Modernization of Education (2018-2022), 

pointed out that it is necessary to build a 

networked, digital, personalized, life-long 

education system, and to build "Everyone learns, 

can learn everywhere, and always can 

"Learning" learning society, from education big 

country to education strong country. [1] 

The need for the cultivation of innovative 

talents. From the perspective of the development 

stage of education itself, education is moving 

from a teacher-centered model to a student-

centered model. There is an urgent need for the 

cultivation of a large number of innovative 

talents to give full play to the revolutionary 

impact of information technology on education. 

Digital capacity training is an important part of 

higher education. Talents who have mastered 

digital information technology are the 

productivity of social progress. Countries with 

masters of digital information technology have 

strong core competitiveness. Therefore, various 

countries are currently vigorously developing 

information education and education. Artificial 

intelligence education. 

The need for the development of science and 

technology. With the vigorous development of 

technologies such as big data and artificial 

intelligence, digital capabilities are the basic 

survival skills in the digital age and an important 

asset of the information society. People without 

sufficient digital capabilities will be excluded 

from important activities. External risks, not 

only fail to benefit, but even harm themselves 

when using digital technology. 

At present, there are few related studies on the 

status quo of university students 'digital abilities, 

constraints, ability standards, ability training, 

etc., and they are still in their infancy and 

exploration stages. Therefore, in order to better 

promote the improvement of university students' 

digital abilities, under the conditions of mixed 

learning The research on the development of 

digital ability of college students is of practical 

significance [2]. 

Overview of Current Research Status at 

Home and Abroad 

Research on digital abilities began with 

related research on information literacy, 

information and communication technology (ict) 

literacy, media literacy, and digital literacy. 

(I) International Research Status 

At present, foreign research on students' 

digital abilities is mainly focused on five aspects: 

First, formulate digital abilities learning 

strategies and explore related literacy.For 
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example, in 2012, the leaders of the London 

School of Economics and Political Science 

launched SADL learning strategies through 

exploration technology and innovation, and 

explored How to better develop the information 

literacy and digital literacy of undergraduates in 

order to improve the digital abilities of all LSE 

undergraduates; Jane Seeker and others carried 

out the SADL project through a questionnaire 

survey to investigate the status of digital literacy 

of undergraduate student ambassadors. 

Information and Communication Technology 

(ICT)) or Information Technology (IT) tools 

such as JosA. (Tony) Torralba examines how 

California-based immigrant families are 

involved in education and work-related activities 

through email, telephone interviews, and 

questionnaires Personal Information Technology 

(IT) tools are used in research. The results of 

their research indicate that when using 

appropriate IT tools to develop their personal 

education and work-related needs and 

aspirations, they begin to develop important 

digital and language literacy and are able to 

formalize New ways for institutions to acquire 

relevant skills; Hamid Amziane et al.The 

majority of EFL in Algeria report and report on 

the use of information and communication 

technology (ICT) in digital competitiveness. The 

report suggests that students should respond to 

the changing and evolving environment of ICT 

with intellectual skills Demand-oriented, 

continuous learning of new technologies. Only 

under the premise of sending samples, students 

can acquire more mature and high-level ICT 

skills. Antonio Cartelli and other people passed 

a questionnaire survey to 331 college students of 

the University of Cassino, Italy. Digital 

capability core is also a preliminary exploration 

of competitiveness. The third is to use digital 

energy to evaluate digital capabilities for models 

or indicators. For example, Galina V Soldatova 

and others have developed digital capability 

models based on four areas (work and online 

content, communication technology and 

consumer activities). This model is used to 

evaluate the digital competitiveness index of 

Russian adults and adolescents; Evangelinos 

George et al. Proposed and developed a self-

assessment tool and tested its results by 

identifying twelve digital ability indicators, A 

group of first-year nurse students at British 

universities, whose numbers were measured by 

questionnairesCharacteristics and attitudes; 

Massimo Moreliato uses the literature analysis 

method and uses the digital ability theory model 

to analyze the status of digital ability of tourism 

management students from the cognitive and 

ethical dimensions, and emphasizes the 

importance of how to improve digital ability 

curriculum education and how simple it is To 

cultivate students' habit of using digital tools; 

George Evangelinos has established a model that 

includes eight courses, a self-assessment 

questionnaire, six technologies and three 

contents, which reflects the use of online 

learning technology by 102 students, and 

Motivated the enthusiasm and initiative of 

students to enhance learning interventions to 

embed digital competence education into 

teaching courses in the later period; Tolga 

cakmak's research uses a descriptive model 

method to collect data through content analysis 

and web-based checklists, and through 

Predictive analysis software evaluates relevant 

research data to study the digital literacy skills of 

OEP (Open Educational Resources) open 

education resources. The fourth is to explore the 

factors that affect digital abilities. For example, 

Ove Edvard Hatlevik et al. Analysis, between 

schoolsThere is a substantial gap in the 

importance of digital abilities; Hatlevik et al. 

Tested and predicted the factors affecting junior 

high school students' digital abilities through 

digital test and questionnaires, using 852 

students from 38 schools in Nawei as research 

samples. Differences in digital abilities among 

students. Fifth, digital literacy and information 

literacy. For example, Norizah Tenku Sharimana 

used group interviews to gain a deeper 

understanding of the digital literacy of students 

in universities and colleges in Malaysia, how 

students perceive, analyze, and obtain the 

required digital information and their How to 

apply digital skills to access and use digital 

content; in 2011, scholars Labrook and Probert 

studied the information literacy tendencies and 

information retrieval methods of 10 grade 

students in Australia. Through teacher-managed 
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surveys, students' habits, tools, and abilities to 

search for information Data and information [3]. 

(II) Current Status of Research in China 

At present, Chinese research on student 

digital performance has focused on several 

related literacy skills, including digital literacy, 

information literacy, network literacy, and media 

literacy. 

The first is the research on the connotation of 

digital literacy. It mainly includes the 

interpretation, introduction, and thinking of 

foreign digital literacy concepts. For example, 

scholars such as Wang Youmei and Li Xinfang 

led to digital literacy through the identification 

and analysis of foreign digital literacy related 

concepts. The main connotation and its 

constituent elements. Digital literacy includes 

knowledge, skills, and attitudes to varying 

degrees in their research, and based on the above 

definitions, they have provided some insights on 

the cultivation of Chinese students' digital 

literacy. Scholars Ren Youqun, Guo Yigong and 

other scholars aimed at EU figures The analysis 

of the literacy framework emphasizes the 

importance of digital literacy and proposes a 

"concept mapping" method to provide ideas for 

the definition of digital literacy in China. He Lei 

emphasized the importance of digital literacy 

through the IFLA's understanding of digital 

literacy. It also points out that having digital 

literacy means that digital technology can be 

used to the maximum to meet the information 

needs of individuals, society and professional 

fields in an efficient, effective and reasonable 

situation. The above research mainly uses 

speculative research methods and emphasizes 

the concept of literacy. Continuity and overlap 

between the two. The second is from the 

curriculum and digital literacyResearch on the 

perspective of interdependence. How Li Ling, 

Ana Niu and others summarized the digital 

literacy training methods in English education in 

a speculative way. The latter mainly studies the 

innovative teaching practices of foreign 

languages to emphasize the use of information 

technology in digital literacy teaching. The 

importance of digital literacy and the 

improvement of teachers 'digital literacy; Li 

Zhongyang and others analyzed the cultivation 

of digital literacy in art education; Zhao 

Xiaofeng, Niu Jinfeng, and others attached 

importance to improving the retrieval curriculum 

through the cultivation of digital literacy. The 

former strengthened students' literature retrieval 

capabilities. The latter strengthens students' 

information retrieval capabilities; scholars such 

as Li Min and Zhang Jianxin believe that the 

educational concept of partial technology in the 

training of kindergarten teachers and students 

will help to cultivate the digital literacy of 

kindergarten teachers and students and promote 

their professional development level, although 

the former emphasizes information The level of 

communication technology, the latter 

emphasizes the idea of integrating technical 

knowledge of subject teaching methods. The 

third is the digital competency standard. In 2014, 

the Standard for Digital Application Ability of 

Primary and Middle School Teachers was issued, 

focusing on using digital technology to change 

student learning methods and achieve teacher 

classrooms. Optimization of teaching effects, 

focusing on training teachers' various 

abilitiesPromoting digital applications to 

enhance the ability of teachers to address 

teachers' educational technology training begins 

and ends training problems [4]. 

Research tasks 

First analyze the current situation of digital 

ability of college students; then define the 

concept and connotation of digital ability of 

college students; second, construct a model of 

digital ability of college students; practical 

research on the digital ability of college students 

in the context of mixed teaching; finally, 

theoretical innovation and conclusion In the 21st 

century, the key abilities that society must 

possess are to increase awareness of ict and its 

huge potential in the field of education.First, we 

must cultivate the cognition of teachers, spread 

from teachers to students, and be fully aware of 

ict's Importance; cultivating students' ICT skills, 

cultivating their corresponding self-confidence, 

and improving ICT capabilities are of great 

significance to their development. 
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УДК 378 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ВІСШЕГО ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ 

Чжан Лианг, аспирант, ХНЭУ им. С. Кузнеца 

  

Аннотация: В работе рассмотрены 

проблемы и предложены пути улучшения 

качества подготовки будущих учителей 

физкультуры в высших учебных заведениях 

Китая.  

Ключовые слова — физическая культура, 

профессиональная подготовка, качество 

подготовки учителей физической культуры.  

Важным средством школьного 

образования и составной частью школьных 

образовательных программ.  

Подготовка будущих учителей 

физической культуры в Китае имеет важную 

миссию качественного физического 

воспитания учащихся в начальных и средних 

школах. С ускорением технического, 

технологического, культурного прогресса 

профессиональная подготовка будущих 

учителей физического воспитания по-

прежнему отстает от требований времени, 

Поэтому колледжи и университеты  

стремятся повышать уровень 

профессиональной подготовки специалистов 

по физической культуре, активно 

выстраивать систему профессионального 

спортивного образования. Актуальной 

становится проблема как улучшить качество 

образования и создать внутреннюю систему 

обеспечения качества, которая будет 

способствовать совершенствованию 

профессиональной подготовки студентов [1] 

для их адаптации к будущей работе учителей 

физкультуры. 

Образование – это процесс производства и 

сервиса. В отличие от общего процесса 

производства и обслуживания, его «продукт» 

не является материальным товаром, а 

проявляется на уровне знаний, навыков, 

способностей человека. 

Потребности в развитии общества и 

потребности развития личности студентов 

постоянно меняются с течением времени, 

поэтому необходимо сформировать 

относительно стабильные стандарты 

качества профессионального образования 

студентов физической культуры. С точки 

зрения управления качеством, научные и 

разумные стандарты качества продукции не 

могут быть ниже, чем потребности 

исполнителей, и не должны превышать 

потребности пользователей, потому что с 

улучшением качества, стоимость продукции 

будет расти и влиять на цены. 

Соответственно, должен быть баланс между 

качеством продукции и стоимостью [2]. 

Качество образования так же имеет проблему 

затрат и выгод. Если требования к стандарту 

качества слишком высоки, его стоимость 

будет очень высокой, льготы будут снижены, 

и наоборот, снижение стоимости 

образования и одностороннее стремление к 

масштабным льготам за счет качества 

образования, не может удовлетворить 

потребности общества [3]. Качество 

образования является фактическим 

результатом, который, в конечном итоге, 

достигается в процессе обучения.  

Следующая проблема - качество 

преподавания физкультуры, которое 

представляет собой сочетание качества 

системы обучения студентов (включая 

отношение к обучению, методы обучения, 

способность к обучению, эффект обучения) и 

системы обучения преподавателей (включая 

цели, содержание, методы, образовательную 

среду, отношение, эффект). Качество 

преподавания физкультуры отражает 

сочетание целей, управления, окружающей 

среды, преподавания в классе, тестирования 

и уровня научных исследований в учебной 

программе по физическому воспитанию. Так 

же качество преподавания физкультуры 

отражается в степени изменений в обучении, 

приобретении студентами спортивных 

навыков, физической и психологической 

подготовке, развитии спортивных 

способностей, социальной адаптации и 

комплексной спортивной грамотности.  
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Существует проблема – развития 

физического воспитания студентов с учетом 

индивидуальных особенностей. Источники 

набора и зачисления студентов по 

специальностям физического воспитания в 

каждом вузе подразделяются на: основной 

(учащиеся из данного региона, провинции) 

студентов и другие источники (учащихся из 

других регионов, провинций). Студенты, 

изучающие физическое воспитание из 

разных источников, имеют разные  подходы 

и требования к проведению вступительных 

экзаменов по физкультуре, разные настройки 

образовательного процесса, разные 

соотношения баллов, и имеют очевидные 

региональные различия. Уровень спортивной 

подготовки у таких студентов различен, но 

все они получают одно и то же управление 

образованием. При этом, необходимо, чтобы 

при контроле качества подготовки студентов 

оценивание было не только по конечным 

результатам, но и по процессу обучения. 

Качество образования должно полностью 

удовлетворять потребностям педагогов и 

студентов в соответствии с их особенностями 

и способствовать развитию личности 

учащихся в целом. 

Среда физического воспитания включает в 

себя: внутреннюю и внешнюю среду. 

Внешняя среда физического воспитания 

включает в себя природную и социальную 

среду, а внутренняя среда включает в себя 

нормативную среду (культуру образование, 

идеи, содержание, цели, процессы, методы, 

различные правила, ограничения и т.д.) и 

условия реализации (образовательные 

учреждения, образовательные инструменты 

и другие аспекты). Внутренняя 

образовательная среда влияет на степень 

подготовки студента в период обучения. 

Качество внешней среды обучения 

отражается в пространстве, учебных 

единицах и различных сферах жизни 

общества, а объекты оценки в основном 

основаны на воздействии образовательной 

деятельности. 

Существует нехватка 

высококвалифицированных специалистов по 

физическому воспитанию и избыток 

неквалифицированных работников. В 

настоящее время все согласны с тем, что 

качество профессионалов физического 

воспитания в колледжах и университетах в 

Китае не может удовлетворить 

экономические и социальные потребности. 

Большое количество работодателей 

жалуются на то, что 

высококвалифицированные таланты не могут 

быть набраны. Недостаточное количество 

талантливых кадров наличие некачественных 

специалистов не могут отвечать новым 

требованиям общества к преподавательскому 

составу. Снижение качества образования 

учащихся, вызванное увеличением 

количества учащихся и ограниченными 

образовательными ресурсами, не может 

удовлетворить быстрый рост количества 

рабочих мест, Это приводит к огромному 

контрасту между фактическим качеством 

выпускников специальностей физического 

воспитания и потребностями общества в 

талантах. Из-за низкого качества общество не 

признает или имеет низкое признание 

учителей физического воспитания, 

работодатели неохотно нанимают учителей 

физического воспитания. Большое 

количество этих рабочих мест занимают 

учителя по другим предметам. Это приводит 

к проблемам трудоустройства выпускников в 

спортивном образовании.  

Колледжи и университеты должны 

сосредоточиться на улучшении качества 

подготовки будущих учителей физкультуры, 

развитии их способностей. Это позволит 

удовлетворить потребности учащихся, 

работодателей и общества в целом. 
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СЕКЦІЯ 6  
Сучасні економіко-математичні моделі 

в управлінні підприємством 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ МОНІТОРИНГУ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Гребенікова О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна, 

Денисова Т. В., к.т.н., доцент кафедри вищої математики й економіко-математичних методів, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація – обґрунтовано систему 

індикаторів для моніторингу фінансової 

стійкості банківської системи з 

урахуванням орієнтирів фінансової 

безпеки держави і макропруденційної 

політики, що реалізовано в Україні. 

 

Ключові слова – банківський сектор, 

моніторинг, система індикаторів, 

статистичний факторний аналіз, 

фінансова стійкість. 
 

Фінансова стійкість банківської системи – 

це стан, за якого банківська система здатна 

ефективно й безперервно сприяти руху 

ресурсів; визначати й оцінювати майбутні 

ризики з прийнятною точністю та управляти 

ними; абсорбувати несподівані події й шоки 

фінансової системи та реальної економіки. 

Виходячи з цього до основних критеріїв 

фінансової стійкості банківської системи слід 

віднести: наявність механізму та 

інструментарію впливу центрального банку 

на характер і величину ризиків у банківській 

системі, а також системи управління 

ризиками та їх мінімізації; зростання 

банківського бізнесу та активізацію 

конкурентної боротьби; капіталізацію 

банківської системи. Розглядаючи категорію 

фінансової стійкості банківської системи, 

треба враховувати критеріальні ознаки, що 

ініціюються з боку як регулятора, так і самих 

банків. 

Ефективне управління банківським 

сектором України потребує постійного 

моніторингу його діяльності, який полягає у 

спостереженні за станом банківництва, 

оцінюванні результатів і прогнозуванні 

тенденцій розвитку банківського сектору 

країни та окремих комерційних банків. Тому 

актуальною є проблема формування дієвої 

системи індикаторів такого моніторингу, а 

також визначення ризиків та ефективності 

його проведення. 

Проблеми моніторингу під час 

формування та оцінювання фінансової 

стійкості й стабільності банківської системи 

України досліджені в роботах багатьох 

науковців, зокрема, і українських [1] – [8]. 

Необхідність моніторингу на макро- і 

мезорівнях зумовлює потребу у визначенні 

основних методичних підходів до 

формування системи показників та 

індикаторів фіінансової стійкості банківської 

системи та її конкурентоспроможності. 

Метою цього дослідження є 

обґрунтування системи індикаторів раннього 

попередження кризових явищ у банківському 

секторі України на основі методів 

статистичного факторного аналізу з метою 

своєчасного їх діагностування. За основу 

було взято діючу систему індикаторів, що 

використовується національним банком 

України для оцінювання фінансової стійкості 

банківської системи за період з 2005 по 2018 

рік [9]. Спостереження здійснювалися 

щоквартально. 

Першим етапом обґрунтування системи 

індикаторів стало дослідження кореляційної 

матриці з метою усунення 

мультиколінеарного зв’язку між частковими 

показниками оцінювання фінансової 

стійкості, що рекомендує НБУ. За 

результатами дослідження кореляційної 

матриці з дослідження було виключено 

показники, коефіцієнти кореляції між якими 

набували значень в інтервалі 

[0,9 – 1,0]. 

У таблиці 1 наведено уточнену систему 

часткових показників, яку доцільно 

використовувати для моніторингу фінансової 

стійкості банківської системи України. 
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Таблиця 1 

Уточнена система індикаторів для 

моніторингу фінансової стійкості 

банківської системи України 

Позна

чення 
Назва показника 

К1 
Співвідношення регулятивного капіталу 

до зважених за ризиком активів 

К2 
Співвідношення регулятивного капіталу 

1 рівня до зважених за ризиком активів 

К3 
Співвідношення недіючих кредитів без 

урахування резервів до капіталу 

К4 
Співвідношення недіючих кредитів до 

сукупних валових кредитів 

К28 Норма прибутку на активи 

К29 Норма прибутку на капітал 

К30 
Співвідношення процентної маржі до 

валового доходу 

К31 
Співвідношення непроцентних витрат до 

валового доходу 

К32 
Співвідношення ліквідних активів до 

сукупних активів  

К33 
Співвідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов’язань 

К34 
Співвідношення чистої відкритої позиції 

в іноземній валюті до капіталу 

К35 Співвідношення капіталу до активів 

К36 
Співвідношення великих відкритих 

позицій до капіталу 

К47 

Співвідношення валової позиції 

похідних фінансових інструментів в 

активах до капіталу 

К48 

Співвідношення валової позиції 

похідних фінансових інструментів у 

зобов’язаннях до капіталу 

К49 
Співвідношення доходу від торговельних 

операцій до валового доходу 

К50 
Співвідношення витрат на утримання 

персоналу до непроцентних витрат 

К51 

Співвідношення між ставками за 

кредитами та депозитами (базисні 

пункти) 

К52 

Співвідношення між найвищою та 

найнижчою міжбанківськими ставками 

(базисні пункти) 

К53 

Співвідношення депозитів клієнтів  до 

сукупних валових кредитів (крім 

міжбанківських) 

К54 
Співвідношення кредитів в іноземній 

валюті до сукупних валових кредитів 

К55 
Співвідношення зобов’язань в іноземній 

валюті до сукупних зобов’язань 

К56 

Співвідношення фінансових активів 

інших фінансових корпорацій до 

сукупних фінансових активів 

К57 

Співвідношення фінансових активів 

інших фінансових корпорацій до 

валового внутрішнього продукту  

К58 

Співвідношення кредитів на житлову 

нерухомість до сукупних валових 

кредитів 

К59 

Співвідношення кредитів на комерційну 

нерухомість до сукупних валових 

кредитів 

Примітка. Розраховано авторами за даними, 

опублікованими у [9]. 

Як метод дослідження було обрано 

статистичний факторний аналіз, який дає 

можливість виявити сховані залежності, що 

існують між частковими показниками, і 

перейти до системи агрегованих показників 

(факторів), що дозволяють представити 

інформацію в стислому та неспотвореному 

вигляді [10], [11]. 

Для визначення найбільш значущих 

складових напрямків підвищення фінансової 

стабільності банківської системи України і 

своєчасного виявлення загроз було 

проведено статистичний факторний аналіз 

індикаторів фінансової стабільності 

банківської системи за період з 2005 по 2018 

роки на основі метода головних компонент 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Характеристики факторів, які 

відображають фінансову стабільність 

банківської системи 
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1 8,127561 31,25985 8,12756 31,25985 

2 5,309874 20,42259 13,43744 51,68245 

3 3,893359 14,97446 17,33079 66,65690 

4 2,775720 10,67585 20,10651 77,33275 

5 1,079409 9,15157 21,18592 85,48432 

Примітка. Розраховано авторами за даними, 

опублікованими у [9]. 

Результати проведеного факторного 

аналізу показали, що на фінансову стійкість 

банківської системи України найбільше 

впливають п’ять факторів, які пояснюють 

85,48% мінливості, що є достатнім для 
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виявлення значущих показників і чинників 

впливу на стабільність банківської системи. 

Для визначення навантаження кожного 

показника на кожний фактор було 

використано метод ортогональної ротації 

Vаrіmаx. Аналіз факторних навантажень 

дозволив визначити за кожним фактором 

склад показників, значущість яких 

перевищує 70%. 

Таким чином, систему обраних 

індикаторів досить повно описують п’ять 

факторів, а саме: структура капіталу, 

прибутковість, загальна маневреність 

фінансових ресурсів, ефективність 

формування і використання фінансових 

ресурсів, ефективність формування 

кредитного портфеля. 

Репрезентантів (індивідуальні 

діагностичні ознаки) чинників впливу для 

кожного фактора було виявлено з 

підмножини ознак за результатами 

статистичного факторного аналізу методом 

центра ваги [12]. 

Для першого фактора репрезентантом є 

співвідношення регулятивного капіталу 1-го 

рівня до зважених за ризиком активів, 

другого – норма прибутку на капітал, 

третього – співвідношення ліквідних активів 

до короткострокових зобов’язань, четвертого 

– співвідношення депозитів клієнтів до 

сукупних валових кредитів (крім 

міжбанківських), а п'ятого – співвідношення 

кредитів на житлову нерухомість до 

сукупних валових кредитів. 

У випадку необхідності проведення більш 

поглибленої діагностики фінансової 

стійкості банківської системи доцільно 

використовувати всі показники, що 

визначають фактор впливу. 
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APPLICATIONS OF FUZZY DECISION MAKING FOR EVALUATION  

OF STAFF TRAINING RESULTATS  

Lebedev S.S. 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine   

 

 

Abstract — An approach to evaluation of the 

quality of staff training based on the use of 

fuzzy logic is proposed. The features of the 

requirements that are applied to the 

professional qualities of the first-line 

managers and the middle managers are 

considered. Contemplation of this task as a 

fuzzy optimization task made it possible to 

formulate a comprehensive criterion for 

measuring not only hard, but also soft skills.  

Key Terms — Fuzzy sets, hard skills, human 

capital, multi-criteria decision making, soft 

skills, uncertainty.  

 

The innovation sector plays a leading role in 

the economy of post-industrial society. Ensuring 

its effectiveness is impossible without the 

productive work of all the staff of the industrial 

enterprise, from the worker to the top manager. It 

is human capital as a result of its capitalization 

that becomes one of the main production 

resources. And this is a main distinction of the 

knowledge economy. It follows that the 

development of professional knowledge and 

skills of staff is the main way to ensure the 

competitiveness of the enterprise. 

One of the most difficult questions that arises 

when providing a sufficient quality of vocational 

training staff, there is a direct and reasonable 

assessment of the achieved level of quality of 

professional development. It is the objective and 

justified assessment of the professional level that 

determines both the degree of motivation of 

employees to activate further training and 

development procedures in their chosen field of 

activity, and the ability of the top manager to 

create appropriate conditions for professional 

training of staff. 

The purpose of this work is to determine the 

procedure for integrated evaluation of the quality 

of professional development of line managers 

and mid-level managers of an industrial 

enterprise, taking into account both the hard and 

soft skills that were formed through their training. 

The problem of assessing the human capital of 

an enterprise is constantly in the center of 

attention of both scientists and practitioners. In 

the works of scientists such as O.A. Grishnova, 

D.L. Kirkpatrik, A.I. Dobrynin, S.A. Dyatlov, J.J. 

Philips, T.W. Schultz, S.V. Shekshnia and others, 

the increase in the value of human capital is 

considered in terms of the return on investment 

(ROI) in training. In general, ROI is a ratio that 

shows the profitability of a particular investment, 

in other words, this is the payback ratio. J.J. 

Philips emphasized that ROI is a macro-

indicator, although data are collected at various 

micro levels to calculate it. So, in the paper [10] 

he describes in detail the methodology for using 

ROI in connection with the study of the impact of 

personnel training on business efficiency. 

However, it should be noted that the use of this 

indicator has two features. Firstly, it is advisable 

to use it after a long period after the training is 

completed. Secondly, this indicator to a greater 

extent directly reflects the hard skills of an 

individual employee or even the whole link and 

weakly reflects soft skills. Let's take a closer look 

at these two features. 

The training process of any specialist usually 

consists of two parts. The first part is the training 

itself, during which professional knowledge is 

formed. The second part is post-training support, 

the task of which is to capitalize this knowledge, 

i.e. create conditions for the application of 

acquired knowledge and skills directly in 

professional activities. Therefore, we need in an 

indicator of the efficiency that can be applied on-
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line. This makes it possible to adjust the learning 

process. In addition, the specifics of training 

managers are that they must improve their soft 

skills. Soft skills can be classified as a personality 

trait. Some of the most sought-after soft skills 

include: leadership, teambuilding, creativity, 

problem-solving, decision-making and others. 

That’s why the training of managers involves the 

formation of not only hard, but also soft skills. 

D.L. Kirkpatrik [7] suggested evaluating the 

effectiveness of training in terms of the return on 

expectation (ROE). In accordance with this 

model, the development stage of the training 

program is carried out in close cooperation with 

the customer, which allows creating the desired 

behavior model. 

In order to take these requirements into 

account, this paper is proposed to apply a 

comprehensive performance indicator, which is 

constructed with using the principles of fuzzy 

logic and combines both the elements of POE and 

the elements of POI.  

Currently, fuzzy modeling is one of the most 

active and promising areas of applied research in 

the field of management and its quality assessment 

[1 – 6]. Suppose that when the training program 

was developing, professional qualities 

)...,,,( 21 nxxxX   (hard skills and soft skills) 

were identified that need to be formed in the 

training process. If these skills are considered 

additive [3, p. 298], a comprehensive indicator 

Z  of the training efficiency can be constructed 

as the sum of private indicators, in which each 

term is attributed a specific gravity that reflects 

the importance of this indicator in the 

professional activity of a manager. Assignment 

of specific gravities )...,,,( 21 nwwwW   is 

carried out by the decision-maker, an expert or a 

group of experts in accordance with the hierarchy 

analysis method, taking into account the 

normalization conditions. 
 

                 


n

i
ii xFwZ

1

)(                   (1) 

 

where )(xFi  is a private indicator. 

In the process of forming a comprehensive 
indicator, a problem of developing a mechanism 
for converting the parameters of the measurement 
object (knowledges, skills and experiences) into 

indicators of its quality takes place. Let's consider 

the set X , which is a set of skills that need to be 
formed in the training process. Some element x  
reflects the skill that was formed as a result of the 
training and which is subject to evaluation. It is 
necessary to determine a degree of membership 

of these skills to the set X . Fuzzy logic suggests 

using for this purpose the function )(~ xμ
A  which 

can take a real number in the interval [0; 1]. The 

nearer the value of )(~ xμ
A  is to unity, the higher 

the grade of membership of x  in A
~

. Thus, when 
assessing the quality of training, we would 

consider a fuzzy set A
~

̃. This set consists of pairs 

))(,( ~ xμx
A  where x  is the requisite skill and 

)(~ xμ
A  is the membership function which returns 

a degree of membership x  in the set A
~

: 
 

               XxxμxA
A

 ))(,(
~

~ .           (2) 
 

If the intersection of the fuzzy sets A
~

 and B
~

 

is nonempty (the skills ix  and jx  must be present 

simultaneously), then the membership function is 

determined by the relation: 
 

  .,)(),(min)( ~~~~ Xxxμxμxμ
BABA


  (3) 

 

If the skills ix and jx  are interchangeable, the 

membership function is determined as: 
 

  .,)(),(max)( ~~~~ Xxxμxμxμ
BABA


  (4) 

 

Attributing the value of the membership 

function for each x  to be evaluated is carried out 

by an expert (or group of experts). For this 

purpose the verbal-numerical scale should be 

used. It is reasonable to apply the Harrington 

scale comparison (Table 1).  
 

Table 1 

Harrington desirability scale for evaluating 

the effectiveness of training 

Numeric value Modal rating 

0.80–1.00 Very high 

0.63–0.80 High 

0.37–0.63 Average 

0.20–0.37 Low 

0.00–0.20 Extremely low 
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The choice of the Harrington scale is due to its 

widely using in the economy for validation of the 

complex index of enterprise effectiveness. 

The scale [0; 1] is considered as the value of 

opportunities. The opportunity of an event is 

oriented towards a relative assessment of the 

truth of a given event, in contrast to its 

probability, which is calculated from the results 

of statistical studies [3 – 5]. 

For training linear managers and middle 

managers a comprehensive indicator Z  consists 

of two different groups of private indicators. 

These groups differ in the principle of selecting 

measurement scales. To measure the private 

indicators that reflect hard skills (the first group), 

quantitative scales were used. During post 

training we measured the productivity of 

employees or groups of employees which were 

led by a manager. And these absolute values 

)(xyi  ( 1,i k ) of particular indicators were 

translated into their relative values )(xFi . 

Reference [9] describes the principle of 

normalizing particular performance indicators. 

Based on the measurement results of the first 

group of private indicators, we obtain 

information similar to that which ROI gives. 

To measure the private indicators that reflect 

soft skills (the second group), quality scale is 

applied. This is the ordinal scale, which uses 

linguistic variables for classification of 

characteristics. This type of scales is typically 

measures of non-numeric concepts like satisfaction 

with the result. In accordance with the objectives 

of training, it is necessary to determine soft skills 

that should be formed as a result of the training, 

and choose their desired value. In this case 

private indicator )(xFi  ( nki ,1 ) characterizes 

the degree of achievement of this value. For 

linguistic approximation, the Harington function 

can also be used. Based on the measurement 

results of the second group of private indicators, 

we obtain information similar to that which ROE 

gives. If you have a group of experts, you can use 

the fuzzy technique for order of preference by 

similarity to ideal solution [8]. This method 

assumes that when constructing a complex 

indicator, the distance for each particular 

indicator from the ideal is estimated. 

For interpretation of the obtained values of the 

comprehensive indicator of training efficiency 

which takes into account not only hard but also 

soft skills it is convenient to use the Harrington 

scale also. 
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Abstract — The aim of this brief 

communication is to consider what a financial 

model is, what competence of financial analyst 

and data is needed to create one.  

Key Terms — financial data, financial model, 

competence of financial analyst. 

The financial industry is easy enough to break 

into, but carving out a viable long-term career is 

tough. To succeed in this industry, one must have 

discipline, intelligence, and possess a thick-

skinned psyche. There are many different 

positions in the financial services industry, and it 

often takes years for individuals to find and settle 

into a position that is a good fit for them. 

Let's say you're perusing the want ads and 

come upon an ad for an equity analyst. The pay 

is great; there are travel opportunities. It looks 

like the job for you. Glancing down the list of 

qualifications, you mentally check off each one:  

• Bachelor's in engineering or mathematics 

• Master's in economics or business 

administration   

• Curious, creative thinker   

• Can interpret financial statements   

• Strong technical analytical skills   

• Modeling experience required  

The truth is that companies want their equity 

analysts to have modeling experience. What the 

term refers to is an important and complicated 

part of equity analysis known as financial 

modeling. In this brief communication, we'll 

explore what a financial model is, what 

competence of financial analyst and data is 

needed to create one. 

Theoretically, a financial model is a set of 

assumptions about future business conditions 

that drive projections of a company's revenue, 

earnings, cash flows and balance sheet accounts.  

In practice, a financial model is a spreadsheet 

(usually in Microsoft's Excel software) that 

analysts use to forecast a company's future 

financial performance. Properly projecting 

earnings and cash flows into the future is 

important since the intrinsic value of a stock 

depends largely on the outlook for financial 

performance of the issuing company. 

In order to predict the future, it is a good idea 

to start is the past. Therefore, a good first step in 

building a model is to fully analyze a set of 

historical financial data. 

A financial model spreadsheet usually looks 

like a table of financial data organized into fiscal 

quarters and/or years. Each column of the table 

represents the balance sheet, income statement 

and cash flow statement of a future quarter or 

year. The rows of the table represent all the line 

items of the company's financial statements, 

such as revenue, expenses, share count, capital 

expenditures and balance sheet accounts. Like 

financial statements, one generally reads the 

model from the top to the bottom, or revenue 

through earnings and cash flows. For more on 

financial statements see [1−5]. 

Obviously, that one of the crucial point of 

financial statements it is understanding how to 

read the balance sheet and its related notes using 

for example, Espresso Software, «1C». It is 

important to study at the company's income 

statement and statement of cash flows and 

conclude by covering the key contents of an 

annual report. This will help to analyst 

understand the financial strength of the company 

and as a result to help make informed decisions. 

So, you must be ready 

 understand complex balance sheet 

concepts (e.g. deferred taxes, goodwill, 

investments, etc.) 

 read and interpret the various items in a 

published balance sheet and income 

statement 
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 navigate successfully through the notes 

to the financial statements 

 understand the different ways to present 

an income statement and cash flow 

statement. 

 identify the operating, financing, and 

investing activities of a company. 

It should be remembered that each quarter 

embeds a set of assumptions for that period, like 

the revenue growth rate, the gross margin 

assumption and the expected tax rate. These 

assumptions are what drive the output of the 

model - generally, earnings and cash flow figures 

that are used to value the company or help in 

making financing decisions for the company. 

It is clear that the historical track record of 

gross margin can become somewhat of a basis 

for a future income projection. Analysts are 

always smart to examine and analyze historical 

trends in revenue growth, expenses, capital 

expenditures and other financial metrics before 

attempting to project financial results into the 

future. For this reason, financial model 

spreadsheets usually incorporate a set of 

historical financial data and related analytical 

measures from which analysts derive 

assumptions and projections. Revenue growth 

rate assumptions can be one of the most 

important assumptions in a financial model. 

Small variances in top-line growth can mean big 

variances in earnings per share and cash flows 

and therefore stock valuation. For this reason, a 

good starting point is to look at the historic track 

record of revenue. Perhaps revenue is stable 

from year to year. Perhaps it is sensitive to 

changes in national income or other economic 

variables over time. Perhaps growth is 

accelerating, or maybe the opposite is true. It is 

important to get a feel for what has affected 

revenue in the past in order to make a good 

assumption about the future. Acknowledging 

that there are big differences between the fixed 

costs and variable costs incurred by a business, 

analysts are smart to consider both the dollar 

amount of costs and their proportion of revenue 

over time. If selling, general and administrative 

expense has ranged between 8% and 10% of 

revenue in the past ten years, then it is likely to 

fall into that range in the future. If business is 

improving rapidly, reflected by the revenue 

growth assumption, then perhaps the fixed cost 

element will be spread over a larger revenue base 

and the expense proportion will be smaller next 

year than it is right now. That means that margins 

are likely to increase, which could be a good sign 

for equity investors. 

Projected net income available for common 

shareholders is projected revenue minus 

projected expenses. Projected earnings per share 

is this figure divided by the projected fully 

diluted shares outstanding figure. Analyst clearly 

separates these concepts as earnings and 

projected earnings per share projections are 

generally considered primary outcomes of a 

financial model because they are frequently used 

to value equities or generate target prices for a 

stock.  
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С математической точки зрения 

рассмотрен вопрос появления некорректных 

решений в задаче многофакторной линейной 

регрессии. Показано, что это явление связано 

не с мультиколлинеарностью [1-5], а с 

фундаментальными свойствами любой 

несингулярной матрицы. 

 

Область значений экономической 

корректности МНК матрицы 

Определение: произвольная n-мерная 

квадратная матрица A в поле действительных 

чисел имеет все пространство R^n в качестве 

области значений и состоит из двух частей, 

D^c и  D ̅̂ c (D^c∪D ̅^c=R^n), где D^c есть 

область значений для физически корректных 

решений матричного уравнения Ax=b 

(b∈D^c), а D ̅^c есть область значений для 

физически некорректных решений 

матричного уравнения Ax=b (b∈D ̅^c).  

 Т.е. мы утверждаем этим 

определением, что любое решение 

матричного уравнения Ax=b с квадратной 

несингулярной матрицей A -го порядка, в 

зависимости от правой части b, принадлежит 

к одному из двух типов решений. Каждый тип 

решений состоит из n-мерных векторов 

(набора коэффициентов регрессий, например) 

с одинаковыми знаками одноименных 

координат для всех возможных решений 

одного типа, но, возможно, с разными 

знаками координат самих векторов. Решения 

первого и второго типов различаются тем, что 

знаки решений (координат) в этих типах 

обязательно разные, хотя внутри каждого 

типа они одинаковые. Т.е., решения любого 

определенного матричного уравнения, как 

идеально обусловленного, так и плохо-

обусловленного, может иметь два 

принципиально разных решения в 

зависимости от правой части. Один тип 

решения соответствует смыслу решаемой 

задачи, и он назван экономически 

корректным, а другой тип решений не 

соответствует смыслу решаемой задачи, и он 

назван экономически некорректным. Именно 

с этим свойством МНК-матрицы связано 

появление некорректных знаков МНК-

решений. 

 На простом примере показано, что с 

ростом степени коллинеарности данных 

сужается область корректных решений 

задачи линейной регрессии и увеличивается 

вероятность выхода правой части МНК-

уравнения из области корректности значений 

МНК-матрицы за счет случайных ошибок, 

что и вызывает появление решений другого 

типа, знаки координат которого отличаются 

от правильных знаков.  
 Таким образом, если b∈D^c, знаки 

точного решения уравнения Ax=b 
согласуются со смыслом задачи, которая 
исследуется. В этом случае решение этого 
уравнения является стабильным при любом 
значении числа обусловленности матрицы A, 
до тех пор, ясно, пока за счет ошибок в 
элементах матрицы правая часть не выйдет за 

пределы 〖 D〗^c. 

В общем, некоторые знаки точного 
решения уравнения Ax=b меняются при 
переходе вектора правой части из D^c  в  D ̅̂ c 
и наоборот. Абсолютные значения 
компонентов решения зависят от ориентации 
вектора правой части как при b∈D^c, так и 
при b∈D ̅^c. Но в последнем случае, они могут 
очень сильно возрастать в зависи-мости от 
ориентации вектора правой части и тем 
сильнее, чем больше число обусловленности 
матрицы A.  
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Следует отметить, что с ростом уровня 
коллинеарности данных нестабильность 
решения матричного уравнения Ax=b  любым 
методом возрастает как при b∈D^c, так и при 
b∈D ̅^c, но при b∈D^c нестабильность 
решения сущственно меньше и знаки 
решения экономически корректны. 

Таким образом, если метод решения 
уравнения Ax=b обладает повышенной 
нестабильностью, как, например, метод 
Крамера при наличии 
мультиколлинеарности, то нестабильным 
может как решение при b∈D ̅^c, так и решение 
при b∈D^c. 

Появление больших решений и решений с 
некорректными знаками геометрически 
следует из свойств проекций векторов. Если 
правая часть b выходит за пределы D^c, то ее 
проекции на базисные векторы меняют 
некоторые знаки и возрастают по модулю по 
мере удаления b от D^c.  

Именно поэтому в решениях задачи 
линейной регрессии при наличии 
мультиколлинеарности с помощью МНК 
появляются как большие по модулю решения, 
так и решения с некорректными знаками. 

Эти проблемы порождены 
нестабильностью метода Крамера с одной 
стороны, и  сужением области физической 
корректности МНК-матрицы с ростом уровня 
коллинеарности данных, с другой стороны. 

Сужение области физической 
корректности МНК-матрицы повышает 
вероятность выхода вектора правой части из 
этой области при случайных изменениях 
векторов данных. Поэтому точное решение 
задачи линейной регрессии с помощью МНК 
при наличии мультиколлинеарности будет, 
скорее всего, экономически неадекватным. 

 

Пример появления экономически 
некорректных решений 

 Продемонстрируем новое 
фундаментальное свойство несингулярных 
матриц на примере решения простой 
экономической задачи 

 Предположим, на торговой точке 
продают хот-доги и минеральную воду. 
Каждый хот-дог стоит $1.50 и каждая 
бутылка минеральной воды стоит $0.50. За 
день выручка составляет $78.50. Продано 
вместе 87 единиц товара. В отчете следует 
указать отдельно, сколько продано хот-догов 

(x_1) и сколько воды (x_2). Составляем 
систему уравнений (Ax=b): 

 

{■(1.5x_1+0.5x_2=78.5@x_1+x_2=87)┤.     (1) 

 

Определитель системы равен единице, 
число обусловленности 4.27. Т.е. система (1) 
идеально обусловлена. Решение задачи в 
Matlab: x=A\b=(35;52). Базисные вектора 
имеют координаты: a_1=(1.5;1),  a_2=(0.5;1). 

Запишем вектор правой части следующим 
образом: b=87(0.9023;1), что позволяет 
утверждать, что вектор правой части лежит 
между векторами a_1 и a_2 и принадлежит 
области физической корректности D^c, 
поскольку его проекции на a_1 и a_2 
положительны, как и должно быть из 
экономических соображений. 

 Исследуем решение системы (1) с 
изменением вектора правой части при 
фиксированном объеме продаж b(1)= $78.5. 
Граничные значения вектора b определяем из 
условий параллельности b||a_1 и b||a_2:  
b_+=(78.5;157),b_-=(78.5;52.3 ̅). В 
соответствии с экономичес-ким смыслом 
задачи, берем b_- (2)=53. Тогда, общее число 
единиц проданной продукции может 
меняться в пределах [53; 157] и при этом 
b∈D^c. 

 Если b=(78.5;53), решением есть 
x=(52;1). Это означает, что было продано 52 
хот-дога и одна вода. Если b=(78.5;157), 
решением есть  x=(0;157). Т.е. продано только 
157 бутылок воды. Внутри D^c есть и другие 
целые решения, например, для b=(78.5;109) 
решением есть x=(24;109). 

  В другой практической ситуации 
может продаваться только часть продукции и 
решения не обязательно будут целыми 
числами. 

 Предположим теперь, что вектор b не 
принадлежит D^c. Этот случай реализуется, 
если b(2)<52.3  ̅  или b(2)>157. Например, 
пусть будет продана 51 единица продукции, 
т.е., b(2)=51.  Тогда реше-нием есть x=(53; -2). 
Мы видим, что знак одного из решений 
поменялся. При этом и все решение стало 
некорректным с экономической точки зрения. 
Продано 53 хот-дога при общем числе 
проданных единиц продукции 51. 
Предположим теперь, что b(2)=159 (продано 
159 ед. продукции). В этом случае решение 
x=(-1; 160) также некорректно.  
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Это означает, что мы не можем задавать 
правую часть уравнения (1) совершенно 
произвольно, если мы исследуем некую 
практическую проблему и хотим получить 
экономически (физически) корректное 
решение. 

 Поскольку решение системы 
линейных уравнений обязательно меняет 
знаки некоторых компонент решения при 
переходе правой части с одной части области 
значений матрицы в другую часть, область 
корректности легко определяется в том 
случае, когда исследователь точно знает, 
какие знаки должно иметь решение. Это 
имеет место, например, в задаче линейной 
регрессии.  

 Появление экономически 

некорректных решений рассмотрены в 

работах [6,7]. В работе [6] приведен алгоритм 

модифицированного метода Крамера, 

позволяющий получать стабильные 

экономически корректные решения задачи 

линейной регрессии при любой степени 

коллинеарности данных, включая полную 

идентичность некоторых регрессоров (случай 

полной мультиколлинеарности). При 

практическом использовании алгоритма 

необходимо записать МНК-уравнение с 

помощью корреляционной матрицы.  Это 

имеет принципиальное значение для 

погашения ошибок накопления в 

модифицированном методе Крамера. 
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Анотація — Надана робота присвячена 

методології прогнозування інноваційної  

динаміки в економічних системах. 

Принциповим є підхід до цієї 

проблематики у відмові від лінійних 

взаємозв’язків у функціюванні 

досліджуваних об’єктів. Запропоновано 

модифіковану математичну модель 

управління інноваційним процесом з 

кубічною не лінійністю. 

Ключові слова — інновація, динамічна 

система, рівноважний стан, 

самоорганізація, аттрактор. 

Сучасний підхід до проблеми 

прогнозування інноваційного розвитку 

економічних систем базується на засадах 

обміну взаємодії закономірностей статики 

(визначаючий рівноважний баланс 

функціонування економічної системи) та 

динамічної поведінки (поєднання різних 

видів еволюції процесів у залежності від типів 

спостерігаємих біфуркацій). 

 Вочевидь, що лінійна парадигма 

аналізу економічних систем стає усе менш 

адекватною для моделювання швидких 

непередбачуваних змін, несподіваних якісних 

виявлень та різноманітних взаємодій окремих 

складових сучасного світового ринкового 

середовища. У теперішній час швидкими 

темпами спостерігається формування нової 

інтегральної науки-економічної синергетики. 

Сенс та зміст її полягає у тому, що у відкритих 

системах, де є обмін з екзогенним 

середовищем матеріальними, фінансовими та 

інформа-ційними потоками, з’являються 

процеси спонтанної самоорганізації, 

народження із хаосу деяких стійких 

упорядкованих структур з принципово 

новими системними якостями та 

особливостями. 

 Але, незважаючи та видатні досягнен-

ня сучасної синергетики, концепція 

економічного управління не отримала у ній 

належного розвитку та узагальнення. У 

відповідності з базовими наложеннями 

економічної синергетики її визначальною  

особливістю є стихійна самоорганізація, а 

глибинний сенс виникаючих при цьому 

кооперативних процесів полягає у внутрішніх 

причинах складно передбачуваної еволюції 

систем. 

Заради цілей ефективного застосування 

синергетичних підходів до проблем 

управління економічними об’єктами 

причинного засобу самоорганізації було явно 

недостатньо і був затребуваний новий 

принциповий крок у реалізації процесів 

управління та самоуправління у синергетиці. 

Нововведення полягало у переході від 

непередбачуваної поведінки в економічній 

системі у межах алгоритму дисипативної 

структури до спрямованого руху уздовж 

траєкторій-аттракторів. Це і є засіб синтезу 

економічної системи зі спрямованою 

самоорганізацією. За такого підходу ціль-

аттрактор – визначає  сутність процесу, а його 

призначення складається у регулюванні 

процесу відповідно до визначених цілей 

управління. З позицій теорії інформаційних 

систем наданий засіб відображає рецепцію 

інформації, а у термінології динамічних 

систем означає перехід відповідної системи у 

необхідний кінцевий стан, не залежний від 

початкових умов. 

Усе вищеозначене у достатній мірі має 

відношення до багатьох економічних 

процесів з квадратичними нелінійностями, 

динаміка яких визначається логістичними 

кривими. Існує багато відомих прикладів 

явищ в галузі науки та техніки, які 
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моделювались з достатньо великим рівнем 

адекватності за допомогою логістичного 

рівняння. Також треба відзначити, що 

квадратичне диференціальне рівняння 

першого порядку є прототипом універсаль-

ного інструментарію для опису економічної 

дійсності, за допомогою якого можна вивчати 

закономірності економічної динаміки для 

цілей прогнозування. 

На відміну від логістичної моделі з двома 

рівноважними станами, розглянемо процес 

еволюції інноваційного продукту, визначе-

ний диференціальним рівнянням 

  byayyy  , 

де  tyy   є залежний від часової змінної t  

показник розповсюдження нової технології 

(інноваційного продукту)  в економічному 

середовищі. Параметри а  і b  є додатними, 

bа  , які визначають нетривіальні 

рівноважні значення рівня розповсюдження 

нової технології. Так, наприклад, якщо 

початкова умова ay 0 , то рівень 

розповсюдження інновації монотонно 

зростає, прямуючи до рівня насичення ринку 

by  , якщо ay 0 , то процес еволюціонує 

до тривіального стану рівноваги 0y . 

Рівноважні стани  

0y  і by   

є сталими, а ay   – несталий. 

Таким чином, якщо рівень 

розповсюдження нової технології у  сталому 

рівноважному етапі by   внаслідок 

однократного збурення знижується до рівня 

нижче ніж аy  , то інноваційний процес 

втрачає позитивну динаміку і взагалі зникає. 

Несталий рівноважний стан аy   є 

найпростішим зразком небезпечної межи 

втрати стійкості процесу по відношенню до 

різноманітних збурень. 

Дана модель може бути удосконалена за 

допомогою екзогенного впливу на 

структурному рівні. Змістовним 

обґрунтуванням введення управління у 

процес інноваційної самоорганізації може 

бути підприємницька ініціатива новаторів або 

необхідність підвищення ефективності 

заходів по державному регулюванню 

інноваційної діяльності. 
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Анотація — У  наданій роботі 

представлена модифікація динамічної 

моделі ринкової взаємодії ціни та об’єму 

товару у неперервному часі. На відміну від 

класичних постулатів Самуельсона 

фактор запізнення формулюється за 

допомогою інтегральних співвідношень 

співвідношень попиту і пропозиції. 

Розглянуті типи так званої «динамічної 

пам’яті» в інтегральних складових 

вихідної математичної моделі, які 

продукують різноманітні ефекти післядії.  

Ключові слова — попит, пропозиція, ціна, 

об’єм, післядія, динаміка, інтегральне 

рівняння.   

 Проблема визначення характеру 

впливу виробничо-економічної специфіки 

підприємства на еволюцію ринкового 

ціноутворення як і раніше ще дуже далеко від 

свого  розв’язання. Ключовим моментом у 

дослідженні вищеозначеної тематики є 

наявність двох підхідів, практикуючих 

механізми формування цін та об’ємів 

продукції споживача, так і збоку виробника. 

В економічній теорії є прийнятним, що 

«нащупує» свій стан рівноваги в умовах 

існування балансу між попитом та 

пропозицією наданої продукції, а об’єм 

товару визначається між ціною попиту і 

ціною пропозиції. Остання теза з позиції 

теорії фірми формується таким чином: у 

випадку виробничої рівноваги ціна продукції 

повинна дорівнювати граничним витратам. 

Таким чином, цілком природньою дією є 

спроба об’єднати в єдину модель ринковий 

баланс «попит-пролпозиція» з виробничою 

схемою урахування витрат та прибутку.[1-4]. 

 Розглянемо математичну модель 

виробничо-економічної системи, яка описує 

динамічну взаємодію ціни та об’єму 

продукції фірми на ринку одного товару. 

 Припускаємо, що існує всього один 

вид продукції і реалізується він на одному 

ринку. 

 Введемо наступні позначення: 

)t(рр   ціна, залежить від часу t одиниці 

продукції (товару); ─ )(tyy  обсяг 

продукції, що випускається, также 

изменяющийся во времени, t ;  typD ,, ─ 

обсяг попиту на ринку; S  typ ,,  – 
пропозицію виробленої продукції; dP

 t,y,p – ціна ринкового попиту; 

)t,у,р(Рs  ─ ціна ринкової пропозиції. 

 

 Математична модель формується за 

наявністю запізнювань на боці попиту або 

пропозицій. Найпростіша пропозиція у 

дискретному часовому аналізі включає 

зосереджене запізнювання або відставання 

пропозиції на один інтервал: 

 

  )Tt(StD 1  

 

 Наведена рівність має місце у випадку, 

коли необхідний конкретний період часу 1T  

для виробництва потрібного об’єму товару. 

При цьому припускають відсутність запасів, 

тобто увесь зроблений товар прямую на 

ринок. З іншого боку, виробник будує своє 

припущення наступної ціни на базі фактичної 

ціни, яка мала місце на ринку, тобто на ціну 

попереднього періоду 2T :  

 

 2)( TtPtP dS   

 Далі ми будемо вивчати відповідні 

процеси у неперервному часі і зробимо замі-

ну зосереджених запізнювань на неперервно  

розподілені. Тоді математична модель вив-
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чаємої виробничо-економічної системи має 

наступний вигляд 


t

s dypStKtypD

0

),,(),(),,(        (1) 


t

dds dypPtKtypP

0

),,(),(),,(       (2) 

 

Інтегральні співвідношення (1),(2) 

відносно змінних p(t) та y(t) іменуються 

системою інтегральних рівнянь Вольтерри з 

відповід-ними ядрами  ),( tKd и ),( tKs , 

які ха-рактеризують властивості запізнювань 

у кожному з рівнянь системи. 

 Система (1.2) є досить загальною для 

конкретного аналізу її поведінкових власти-

востей та особливостей. Тому висунемо 

додаткові гіпотези, уточнюючи явний вигляд 

і рівнянь (1),  (2). Припускаємо, що 

пропозиція товару дорівнює об’єму 

виробленої продукції, а ціна попиту дорівнює 

ціні одиниці продукції. С приводу попиту, що 

він є лінійною спадною функцією ціни та має 

автономну тенденцію: 

 

)()(),( 10 tрdtdtpD   

 

де 01  constd . 

 Відносно ціни пропозиції, яка є гра-

ничними витратами по об’єму виробництва, 

припускаємо, що вона складається із умовно 

змінених витрат, лінійно залежних від обся-

гу виробництва та умовно постійних затрат.  

),t(yS)t(S)t,y(Ps 10   

 

де .01  constS  

 Таким чином, маємо  систему 

інтегральних рівнянь Вольтерри другого 

роду: 



t

s ,d)(y),t(K)t(pd)t(d

0

10   

  

t

d d)(p),t(K)t(yS)t(S

0

10   

 У випадку задання явних виразів для 

ядер ця система бути мати єдиний розв’язок 

для еволюції ціни та об’єму продукту на 

даному ринку. 
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Анотація — Наведене дослідження наці-

лене на теоретичні засади побудови мате-

матичних моделей логістичних процесів у 

динамічних режимах функціонування  

промислових підприємств. Вимоги до 

якості управління логістичними потока-

ми обумовлені відповідними  структур-

ними обмеженнями на параметри дослід-

жуємих об’єктів та необхідним матема-

тичним апаратом. 

Ключові слова — Логістика, управління, 

конкурентні ринки, промисловий об’єкт. 

Прискорення з кожним роком темпів 

розвитку інформаційних технологій не зали-

шають без уваги сферу діяльності людини, 

удосконалюючи процеси та збільшуючи їх 

ефективність. Очевидною є необхідність 

застосування сучасних підходів і в управлінні 

промисловими підприємствами. В умовах 

подальшої дії ринкових відносин 

підприємства у якості конкурентних перемог, 

а також у якості інструментарію, який 

використовується для успішного розвитку 

організації починають застосо-вувати методи 

управління, які підлягають чіткої 

формалізації і, як наслідок, моделю-ванню. 

Таким чином, логістичний підхід 

управління підприємством знаходить усе 

більше застосування при стратегічному та 

оперативному управлінні діяльністю 

промислового об’єкту. Логістичне управлін-

ня вимагає максимальної конкретизації та 

формалізації задач менеджменту на кожному 

етапі та на кожному рівні системи управління 

на відповідному часовому проміжку. 

Промислові підприємства зацікавлені в 

удосконаленні своєї системи управління для 

заняття сталого стану на відповідному ринку, 

але впровадження логістичних інформа-

ційних систем, які автоматизують робочі 

місця персоналу явно недостатньо. Сучасний 

підхід в управлінні підприємствами вимагає 

вивчення початкових процесів на відпо-

відних економічних об’єктах, моделювання 

логістичних процесів та синтез єдиної інфор-

маційної системи на засадах логістичного  

підходу для досягнення ефективності про-

цесу управління. 

Застосування логістичного підходу в 

управлінні промисловими підприємствами 

дозволяє поперед усе з’ясувати ключові 

проблеми, з якими постійно стикаються ке-

рівники організацій. Формалізація та упо-

рядкування процесів дозволяє піднести рі-

вень адаптації системи управління під-

приємства до сучасних ринкових умов, 

оптимізувати організаційно-штатну струк-

туру, впровадити в практичну діяльність 

функціонально значні елементи органі-

заційної моделі управління на концепттуаль-

них засадах логістики. 

Для реалізації логістичного підходу 

управління підприємством треба мати до-

слідження і параметризація багатовимірного 

потоку організації, складові якого є фінан-

сові, кадрові, інформаційні та інші 

компоненти. Взаємодія усіх підрозділів по-

винна бути чітко регламентована, а дії у 

логістичному ланцюгу формалізовані, 

документовані та відображені в єдиній 

електронній системі управління промис-

ловим підприємством. У такому випадку 

застосування логістичного підходу до 

управління промисловими об’єктами дає 

яскраво виражений економічний ефект у 

вигляді скорочення витрат, зростанні об’єму і 

якості промислової продукції, збільшення 

продуктивності праці, показників рентабель-

ності активів. 

Математичне моделювання логістичних 

процесів підприємства має декілька етапів. 

Для побудови адекватної моделі необхідна 

алгоритмізація діяльності кожної ланки у 

логістичному ланцюзі. Після збору 

інформації і побудови блок-схеми по кожній 
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із ліній виявляються прямі та зворотні зв’язки 

між різними процесами, вплив яких потрібно 

враховувати на етапі синтезу математичної 

моделі. 

На базі отриманих даних будується 

адаптивна модель, яка враховує надані потоки 

та фактори впливу. Крім того, необхідний 

постійний моніторинг змін у функціонуванні 

системи управління  заради мети адаптації 

моделі до змінних умов. 

Реалізація такої математичної моделі 

дозволяє ефективно аналізувати вузькі місця 

системи управління промисловими під-

приємствами з послідовною коректировкою у 

логістиці управління організацією для 

досягнення максимально високої 

ефективності праці з метою досягнення 

конкурентних переваг на ринку. 

 Логістичне диференціальне рівняння 

має бути застосоване до соціально-економіч-

них процесів (наприклад, в інноваційній ди-

наміці). Так, при вивченні динаміки розпов-

сюдження нововведень за аналогією з еколо-

гічними явищами зроблено припущення про 

те, що відносна швидкість зростаннння спо-

стерігаємої змінної рівномірно зменшується 

та обертається у нуль у момент так званого 

«насичення» (рівноваги).  

 Вочевидь, надана гіпотеза має сис-

темний характер і відзначає поведінкові 

властивості вивчає мого об’єкту у більшому 

ступені з математичних позицій порівняно із 

змістовною сутністю вивчає мого явища. 

  У цьому сенсі становить інтерес ме-

ханізм м’якої редукції виводимості моделі 

інноваційних змін із природньо-наукових 

закономірностей розвитку економічних про-

цесів. Мабуть, найбільш прийнятний є підхід 

до моделювання інноватики, який базується 

на балансовому співвідношенні «попит-

пропозиція».   

Головне допущення при складенні шука-

ного балансового процесу є у наявності ефек-

ту післядії, який визначається залежністю 

пропозицій у дійсний момент часу від функ-

ції попиту у попередній момент часу. Треба 

відзначити, що побудована в даному дослід-

женні модель не претендує на повну завер-

шеність та носить гіпотетичний характер з 

ілюстрацією проблем міждисциплінарного  

синергетичного моделювання. 
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Аnnotation — The purpose of the study is to 

analyze the factors that affect the sales of 

products and build a model of correlation-

regression analysis using the add-on 

"Analysis Package" spreadsheet MS Excel. 

Correlation-regression analysis was used to 

model product sales. As a result of 

observations over a period of time, the 

company collected some statistics on sales of 

products and identified five independent 

factors that affect them. Correlation matrix of 

influence of social factors on sales volume was 

obtained. According to the results of the 

regression analysis the model was obtained. 

Keywords — Analyze the factors, correlation-

regression analysis, sales volume. 

 

Any social-economical process is a complex 

of the dynamic technical system, in which many 

economical and social processes interact, and 

constantly changing under the influence of 

external manifestations. Under these conditions, 

systems management reveals a problem that 

requires the use of a scientific apparatus of 

system analysis, one of the most common 

methods of which is economic and mathematical 

modeling.  

The purpose of the study is to analyze the 

factors that affect the sales of products and build 

a model of correlation-regression analysis using 

the add-on "Analysis Package" spreadsheet MS 

Excel [3].  

Correlation-regression analysis was used to 

model product sales because it allows us to 

analyze and quantify the degree of influence of 

various factors on product sales volume. This 

approach requires the disclosure of causal 

dependencies.  

Causal dependence refers to the relationship 

between processes when changing one of them 

causes another to change. In economics, while 

the study of the real economic process, the 

studied variable is influenced by not one but 

several different factors (independent variables). 

Each of these factors alone may not have a 

decisive influence on the dependent variable, but 

their overall impact may be quite strong and 

decisive for the economic process under 

consideration. If you want to link all the 

economic process indicators to take into account 

and determine the overall impact of a variety of 

factors on the value of the analytics, you should 

build a multiple linear regression model [2]. 

In multiple linear regression models, the 

dependent variable is regarded as a function of 

not one but several variables, for the case n: 

 1 2, , , ny F x x x K . 

In the general case, deter-mining the function 

F (x) is quite difficult, since the influence of 

different factors on the change y  is interrelated 

and requires a comprehensive analysis. 

Moreover, the constructed model of multiple 

regression will be more accurate if the simulation 

takes into account the largest number of factors 

of the process under study.  

However, it should be remembered that the 

desire to account for as many of these factors as 

possible in the regression model rarely justifies 

itself, since the model obtained in this case is too 

cumbersome and the influence of most factors is 

insignificant. Therefore, the model should 

include only those factors that most significantly 

affect the value of the analyzed economic 

process.  

Let us to consider the possibility of multiple 

regression analysis in the example. As a result of 

observations over a period of time, the company 

collected some statistical information on sales of 
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products and identified five independent factors 

that affect them. For forecasting product sales, 

factors that affect sales revenue have been 

identified: advertising costs, product price (cost), 

competitive price, inflation index, and delivery 

costs. According to the statistics on sales of 

products, a corresponding regression model is 

constructed and the coefficient of determination 

is determined. 

In economics, in the study of the real 

economic process, the studied variable is 

influenced by not one but several different 

factors (independent variables). Each of these 

factors alone may not have a decisive influence 

on the dependent variable, but their overall 

impact may be quite strong and decisive for the 

economic process under consideration.  

If you want to link all the economic process 

indicators to take into account and determine the 

overall impact of a variety of factors on the value 

of the analytics, you build a multiple linear 

regression model. 

Now we are going to consider the possibility 

of multiple regression analysis in the example. As 

a result of observations over a period of time, the 

company collected some statistics on sales of 

products and identified five independent factors 

that affect them. For forecasting product sales, 

factors that affect sales revenue have been 

identified: advertising costs, product price (cost), 

competitive price, inflation index, and delivery 

costs. According to statistical infor-mation on 

sales of products [1], a corresponding regression 

model is constructed and the coefficient of 

determination is determined.  

To predict and estimate future product sales, it 

is not possible to use multidimensional statistical 

analysis without the usage of a powerful 

computer technology and specialized software 

[3].  

Today there are many statistical tools, both 

paid and free, that can be useful of the manager 

of a trading enterprise. Microsoft's suite of office 

applications is gradually losing its popularity, but 

is still installed on most computers in the world.  

The secret of such "survivability", in 

particular, lies in the popularity of MS Excel, 

which has certain (statistical) tools for working 

with data. These tools include the Analysis Pack 

add-on, which contains tools for constructing 

linear multiple regression. Factor correlation 

analysis was performed using the regression tool 

of the MS Excel analysis suite.  

Correlation matrix of influence of social 

factors on sales volume was obtained. According 

to the results of the regression analysis the model 

was obtained: 

1 2 3 4 51718,9 11 20,1 0,1 13,8 2,1y x x x x x      

, 

for which the coefficient of determination R2 = 

0,91 indicates that 91 % of the factors included 

in the regression model account for the amount 

of sales, not the factors taken into account affect 

only 9 %. The calculated regression coefficients 

have different signs, reflecting the opposite 

effect of each factor taken into account on sales. 

Thus, the built-in model using the 

"Regression" tool of the package of analysis of 

the MS Excel program allows to: predict and 

estimate future sales volumes of products; 

increase the accuracy and reliability of the results 

obtained; to simulate an iterative process at 

different combinations of factors of influence and 

to make a management decision. 
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Анотація — За допомогою кореляційного 

аналізу проведено дослідження щільності 

кореляційного зв’язку між курсом долара 

в Україні та цінами на деякі товари 

вітчизняного й імпортного виробництва в 

умовах плаваючого валютного курсу.  

Ключові слова — Коефіцієнт детермінації, 

коефіцієнт кореляції, плаваючий курс 

валют, темп приросту.  

У сучасному світі валютна політика 

держави тісно пов’язана з процесами, що 

відбуваються у її економіці та визначають її 

стан не тільки на поточний період, але і на 

достатньо віддалене майбутнє. Тому система 

валютного регулювання потребує постійної 

уваги збоку державних органів, а її 

вдосконалення – ретельного дослідження 

науковців і практиків. 

Валютне регулювання розглядається як 

процес, що передбачає застосування 

державою комплексу заходів, спрямованих 

на стабілізацію або зміну наявних валютних 

відносин. Питання валютної політики, 

механізми валютного регулювання й 

особливості їх впливу на стан економіки 

держави завжди перебували в центрі уваги 

вітчизняних науковців. Провідними фахівця 

у цій галузі вважаються Т. П. Бабійчук, Г. В. 

Веріга,  О. В. Дзюблюк, Ф. О. Журавка, В. В. 

Кокюк, С. О. Кораблін, В. І. Міщенко, Т. Є. 

Унковська, О. М. Шаров та ін.  

Залежно від стану економіки країни 

застосовується або система валютного 

регулювання, коли національний банк цієї 

країни встановлює фіксований курс долара 

(валютний коридор), виходячи з паритету 

валют, або має місце система валютного 

саморегулювання, коли діє плаваючий курс. 

Так само відбувається і в Україні [4].   

Система валютного ціноутворення в 

Україні традиційно орієнтована на долар 

США. Моніторинг курсу долара відносно 

гривні відображає достатньо складні процеси, 

які не тільки вже відбулися або відбуваються 

у вітчизняній економіці, але й ті, які тільки 

очікуються, і відповідно з цим держава 

застосовує той чи інший механізм валютного 

регулювання. Так, у вересні 1996 року, коли 

гривню було введено в якості національної 

валюти, Національний банк України, 

встановив фіксований курс долара, за яким 

валютний коридор складав 1,7 – 1,9 гривні за 

1 долар США [3]. Але вже через два роки 

внаслідок Азійської фінансової кризи, 

результатом якої для України було суттєве 

зменшення експорту продукції металургії (на 

той час одного з основних джерел валютних 

надходжень) ціна на долар зросла до 5,5 грн. І 

цей фіксований валютний курс діяв до 2008 

року.  

Нове зростання долара було наслідком  

кризи 2008 року, що починалася як іпотечна 

криза в США та країнах Європи і переросла у 

глобальну економічну кризу. Під час цієї 

кризи Україна втратила 15 % ВВП, однак 

завдяки валютним інтервенціям, які НБУ 

здійснював протягом 2008 – 2009 років, 

гривню вдалося стабілізувати на рівні 7,7 грн 

за 1 долар США.  

Період стабільності валютного курсу, який 

штучно підтримувався завдяки застосуванню 

валютних резервів НБУ, тривав до початку 

2014 року. Для України внутрішня криза 2014 

року, яка мала спочатку суто політичний 

характер, швидко переросла в економічну 

кризу і призвела до нового росту курсу 

долару. Однак цього разу низький рівень 

міжнародних резервів унеможливив 

застосування НБУ політики валютних 

інтервенцій для підтримки фіксованого курсу 
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гривні. Отже, ні держава, ні НБУ не могли 

прийняти достатньо впливових заходів щодо 

стабілізації гривні. Це змусило Національний 

банк України відмовитися від політики 

фіксованого курсу, який підтримувався 

протягом усього періоду існування гривні як 

національної валюти [2], що призвело до її 

різкої девальвації. Так, протягом 2014 – 2018 

рр. курс долара зріс від 7,7 грн за долар до 28 

– 30 грн. 

Однак з початку 2019 р. спостерігається 

зовсім інша тенденція, а саме, відбувається 

зміцнення курсу гривні відносно долара. 

Підкреслимо, що це має місце в умовах 

плаваючого курсу долара. Тобто такий 

процес можна вважати саморегуляцією? Тим 

паче, що на думку деяких експертів гривня є 

однією з найбільш недооцінених валют у 

світі. Наприклад, за індексом Біг Мака у 

липні 2019 року курс долара повинен був 

становити лише 9,93 грн [2] проти реальних 

26,24 грн. У зв’язку з цим виникають два 

питання: з чим пов’язані такі зміни курсу 

долара та як вони впливають на добробут 

населення України.  

Метою даної роботи є дослідження 

питання щодо наявності кореляційного 

зв’язку між курсом долара та цінами на 

основні товари споживання, а також 

щільності цього зв’язку. Для цього за даними, 

які викладено на офіційних сайтах Мінфіну 

та Держкомстату, було сформовано базу 

даних щомісячних спостережень цих 

показників у 2017–2019 рр.  

Як вже зазначалося вище, валютне ціно-

утворення в Україні орієнтоване на долар. 

Однак у зв’язку з тим, що шість років тому 

Україна проголосила курс на Європу, у даній 

роботі прийнято до уваги курс долара 

відносно гривні (X1) і курс євро відносно 

гривні (X2). Для визначення впливу курсу 

долара на рівень роздрібних цін ми об’єднали 

досліджувані товари у дві групи: товари 

вітчизняного виробництва та товари, у складі 

яких переважає імпортована сировина. До 

першої групи належать: хліб пшеничний (X3), 

грн за батон вагою 650 г; сало домашнє (X4), 

грн/кг; куряче філе “Наша ряба” (X5), грн/кг; 

сіль кухонна “Артемсіль” (X6), грн за пачку 

вагою 1500 г. До товарів другої групи 

належать: антибіотики імпортні (X7), грн/10 

табл.; бензин А-95 (X8), грн/л; бензин А-95 

(X9), Є/л; дизельне пальне (X10), грн/л; газ 

скраплений для автомобілів (X11), грн/л. Вибір 

товарів був обумовлений тим, що їх ціна не 

зазнає значних сезонних коливань.  В якості 

узагальненого показника добробуту 

розглянуто середню заробітну плату (X12).  На 

рис. 1 наведено зміни деяких з цих показників 

у часі. 
 

 
Рис. 1. Динаміка курсу долара та цін на товари 

 

Отже, хоча протягом останніх трьох років 

спостерігається зниження курсу долара, ціни 

на вітчизняні товари зростають. І навіть 

зростають ціни на ті товари, вартість яких 

залежить від курсу долара, наприклад, на 

імпортні антибіотики та пальне. 

Для оцінювання напряму та щільності 

кореляційного зв’язку між факторами, що 

розглядаються, використовувався коефіцієнт 

парної кореляції Пірсона: 
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 ,                   (1) 

де iX , jX  та ji XX  – вибіркові середні 

факторів Xi та Xj, відповідно, та їх добутку;  

     iX та jX – середні квадратичні відхилення 

факторів Xi та Xj , відповідно. 
 

Вимірювання коефіцієнтів парної кореляції 

здійснювалось за допомогою надбудови Data 

Analysis MS Excel, а саме, такого інструменту 

аналізу, як Correlation. Значення коефіцієнтів 

парної кореляції між курсом долара й усіма 

іншими факторами наведено в табл. 1. 
 

 

Таблиця 1 
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Коефіцієнти парної кореляції між курсом 

долара (X1) та іншими факторами 
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Аналіз даних табл. 1 показує, що з усіх 

досліджуваних факторів лише для факторів 

X2 та X9 коефіцієнт парної кореляції з X1  

перевищує 0,35, отже, вплив курсу долара на 

їх значення є суттєвим. Однак відносно цих 

факторів наявність додатного кореляційного 

зв’язку була очікуваною, оскільки X2 – це 

курс євро, а X9 – ціна бензину А-95 в євро. 

Однак цей зв’язок не є щільним. Так, для 

курсу євро коефіцієнт детермінації, який у 

припущенні лінійного кореляційного зв’язку 

між факторами визначається як квадрат 

коефіцієнту парної кореляції, становить 0,4, 

тобто лише 40 % мінливості курсу євро 

можна пояснити мінливістю курсу долара. 

Щодо ціни на бензин А-95, яка визначається 

у євро за літр, то лише 12,25 % її мінливості 

пов’язана з впливом курсу долара. Для всіх 

інших факторів вплив курсу долара на їх 

ціноутворення є статистично незначущім.  

Якщо розглядати коефіцієнти парної 

кореляції між цінами на товари, то між ними 

та рівнем заробітної плати має місце тісний 

кореляційний зв’язок (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Коефіцієнти парної кореляції між 

заробітною платою (X12) та цінами на 

товари 
 

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X10 X11 

0,96 0,90 0,93 0,91 0,76 0,88 0,76 0,94 

 

Отже, хоча заробітна плата в Україні 

протягом періоду спостережень зростає, але 

зростають також і ціни на товари. Слід 

зазначити, що зростання цін спостерігається 

як на ті товари, які виробляють в Україні з 

української сировини, так і на імпортні 

товари (серед яких антибіотики закордонного 

виробництва) та на товари, у виготовленні 

яких значну частку має імпортна сировина 

(бензин А-95, дизельне пальне, скраплений 

газ). При цьому середній темп приросту 

заробітної плати за період спостережень 

становив 1,58 % щомісяця, тоді як темп 

приросту ціни на хліб – 1,99 %, на домашнє 

сало – 1,18 %, на сіль – 1,82 %, на бензин – 1,3 

%, імпортні антибіотики – 0,94 %.  

Однак за 10 місяців 2019 р. тенденції дещо 

змінилися. Наприклад, темп приросту ціни на 

імпортні антибіотики уповільнився і складає 

в середньому 0,12 % щомісяця, а для ціни на 

бензин навіть спостерігається зменшення в 

середньому на 0,8 % щомісяця, хоча ці 

показники суттєво відрізняються від темпів 

падіння курсу валют. Так, за цей же час темп 

падіння долара щомісяця становить у 

середньому 1,33 %, а євро – 1,60 %, тобто 

навіть вище, ніж для долара.  

Аналіз отриманих результатів дозволяє 

зробити висновок, що незважаючи на те, що 

курс валют в Україні протягом останніх 

шести років залишався плаваючим, процес 

саморегуляції валютного ціноутворення не 

можна вважати завершеним. Питання щодо 

кореляційного зв’язку між курсом долара та 

цінами на основні товари споживання має 

подвійний сенс: які економічні та політичні 

фактори впливають на валютний курс і на які 

економічні фактори впливає курс валют. 

Розглядаючи лише суто економічні аспекти 

проблеми, на обидва ці питання неможна 

дати однозначні відповіді.  
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РОЗРОБЛЕННЯ ЧАСТИННИХ КРИТЕРІЇВ 

В БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧАХ 

В ЕКОНОМІЦІ 

Малярець Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, Україна  

 

 

Анотація — Викладено рекомендації щодо 

моделювання частинних критеріїв в 

багатокритеріальних оптимізаційних 

задачах (БОЗ) в економіці підприємства. 

Переважна більшість залежностей та 

зв’язків в економіці є причинно-

наслідковими, тому частинні критерії в 

БОЗ рекомендується розробляти як 

стохастичні залежності частинних 

результативних показників від факторних 

ознак або залежності інтегральних 

показників, які виражають складні 

ознаки, від елементарних ознак об’єкта в 

економіці.  

Ключові слова — частинні критерії, 

моделювання, стохастичні залежності, 

складні ознаки об’єкта, елементарні 

ознаки об’єкта.  

 
Складність використання багатокрите-

ріальних оптимізаційних задач в економіці 
підприємства пояснюється складністю 
розроблення частинних критеріїв цих задач. 
Відомо, що задача багатокритеріальної 
оптимізації розглядається як задача 
одночасної оптимізації всіх частинних 
критеріїв. Потрібно знайти точку Xx


, яка 

в деякому сенсі мінімізує всі ці критерії. 
Іншими словами, розглядається така 

оптимізаційна задач: 
   min,xg k 


 

N,k 1 за умови Xx


, де  
  xg k 

− 

частинні критерії. Сукупність цих частинних 
критеріїв є векторним критерієм 

        xg,...,xgxG N 1 . Ідеальною 

ситуацією в процесі розв’язування задач 
багатокритеріальної оптимізації є випадок, 
коли перетин множин оптимальних розв’язків 
для всіх частинних критеріїв не є порожнім. 
Таку множину позначають як 

  xgArg k

Xx
min

N

k


 

1

. Якщо така множина не 

порожня, то альтернативи, які належать їй є 
абсолютними розв’язками. 

Оскільки більшість зв’язків та 
залежностей в економіці є причинно-
наслідковими, то це підтверджує 
об’єктивність рекомендації використовувати 
в процесі розроблення частинних критеріїв 
саме стохастичні залежності. Така 
рекомендація перевірена на практиці в 
управлінні діяльністю підприємства. 
Відшукані оптимальні розв’язки багатокри-
теріальних оптимізаційних задач складають 
об’єктивну інформаційну основу в управлінні 
підприємства.  

Так, наприклад, частинними критеріями 
оцінки діяльності підприємства, яка 
визначалась за чотирма складовими: 
фінансовою, складовою внутрішніх бізнес 
процесів, клієнтською та складовою навчання 
й розвитку персоналу, були криві росту 
частинних показників, які визначають ці 
складові. Задача  була розв’язання за 
допомогою генетичного алгоритму в 
програмну середовищі MatLab. Оптимальні 
значення показників послугували основою 
для порівняльної  оцінки та підгрунттям для 
розроблення стратегій діяльності великого 
промислового підприємства [1]. Для 
забезпечення комплексності в оцінці 
діяльності підприємств була розв’язана і 
друга задача, в якій частинними критеріями 
були рівні розвитку кожної складової і їхні 
почергові залежності від відповідних 
показників конкретної складової, для 
обчислення яких запропоновано 
використовувати метод мінімакс. Першими 
критеріями є рівні розвитку кожної складової 
діяльності підприємства, які доцільно скласти 
скалярно з урахуванням залежностей рівня 
розвитку відповідної складової від її факторів 
упродовж досліджуваного періоду. Іншими 
критеріями є функціональні залежності рівнів 
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розвитку решти складових та загального 
рівня діяльності від цих самих факторів [2]. 

В задачі підвищення рівня розвитку 
експортно-імпортного потенціалу 
підприємства та ефективності його 
використання в якості частинних критеріїв 
були залежності цих інтегральних показників 
від частинних показників, які їх визначають. 
При розробленні частинних критеріїв був 
урахований вплив кожного окремого фактора 
на експортно-імпортний потенціал. Для цього 
необхідно обчислити парні залежності 
відповідних рівнів від кожного окремого 
фактора. У цій багатокритеріальній 
оптимізаційній задачі в якості обмежень 
використано інтервали зміни значень 
факторів з урахуванням їхніх числових 
характеристик, а саме стандартної похибки. 
Таким чином, частинні критерії тут будували 
з урахуванням залежностей рівня 
використання експортно-імпортного 
потенціалу на підприємстві від його факторів 
зі встановленими ваговими коефіцієнтами, 
які ґрунтуються на пріоритетності вирішення 
завдань у функціональних стратегіях [3]. Так 
другий частинний критерій даної задачі мав 
вигляд:  
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де іу  − частинні показники використання 

експортно-імпортного потенціалу. В 
результаті розв’язання даної задачі отримані 
оптимальні значення показників склали 
інформаційну основу в процесі формування 

управлінського рішення щодо підвищення 
ефективності використання експортно-
імпортного потенціалу підприємства.  

Також була розв’язана багатокритеріальна 
оптимізаційна задача, де в якості частинних 
критеріїв були рівні розвитку експортної та 
імпортної діяльності підприємства. У 
розробленні частинних критеріїв 
враховувався вплив кожного окремого 
фактора на рівні. Для цього були обчислені 
парні залежності відповідних рівнів від 
кожного окремого фактора внутрішнього 
середовища [4].   

Таким чином, результати використання 
оптимальних розв’язків багатокритеріальних 
оптимізаційних задач в практичній діяльності 
підприємств, коли частинні критерії мають 
вигляд стохастичних залежностей, свідчать 
про дієвість, доцільність та об’єктивність 
управлінських рішень розроблених на їх 
основі. 
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GENERALIZATION OF UNCERTAINTY CONDITIONS FOR MODELING 

AND DECISIONMAKING IN ECONOMY 
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Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 

 

 

Abstract—The concept of "uncertainty" is 

generalized. Various classifications of 

uncertainty and its role in modeling and 

decision making in the economy are 

considered.An analysis of Methods that 

consider uncertainty factors is made. 

 

Key Terms — uncertainty, modeling, 

classification of uncertainty. 

 

The main method of investigation in the study 

of economic systems is the method of modeling. 

The need to take into account the uncertainty in 

the modeling of economic systems due to the 

following objective factors as the complexity 

and inaccuracy of information on economic 

processes; remote sources of economic 

information from decision's-makers; 

discrepancies between the interests of the 

reporters and the persons for whom the 

information is intended; requirements of reliable 

and high-quality information. At the same time, 

an important feature of decision-making 

processes is the need to take into account the 

influence of uncertain factors and the 

consequences of alternative choices that are 

available for choice. That is why, economic and 

mathematical models with uncertainty are of 

great practical importance in decision making. 

These models provide for the structuring of the 

problem, the generation of new ones, and thus 

partially fill in the incompleteness of the original 

data available to the researcher. This is 

especially relevant in the current conditions of 

functioning and development of economic 

systems, characterized by the variability of 

factors of both the external and internal 

environment, which cause uncertainty. 

Summarizing the existing definitions of the 

concept of "uncertainty", it is recommended to 

understand uncertainty as a fundamental 

characteristic of ensuring the decision-making 

process with the necessary information. On the 

other hand, uncertainty is the lack of information 

about the conditions in which the economic 

system will operate the inability to predict these 

conditions. Uncertainty is associated with the 

risk of action at all levels of economic system 

management [1, 2]. 

There are different types of uncertainty in the 

process of functioning socio-economic system. 

The causes of uncertainty in the functioning of 

economic systems, which are factors of 

uncertainty, should be grouped into several 

groups, namely: 

1) not deterministic of the processes that 

take place in society in general and in economic 

activity in particular 

2) lack of comprehensive information in 

the decision-making process or poor analysis of 

existing information 

3) the influence of subjective factors on the 

results of the analysis (skill level, hiding some 

information, misinformation, etc.). 

The higher the uncertainty, the more difficult 

to be applied for decision-making tools. 

It should be noted that in economics there are 

many classifications of uncertainty. One of them 

is characterized by the following three 

classification features: 

1) the degree of occurrence of uncertainty 

is divided into complete uncertainty (the 

probability of an event close to 0), partial 

uncertainty (the probability of an event is in the 

range from 0 to 1) and full certainty (the 

probability of an event close to 1). It should be 

noted that in the decision making process, 

complete certainty is not often encountered, 

complete uncertainty is almost never 

encountered, and partial - most probable. In the 

case of partial uncertainty, the task is to select the 

most optimal option from several alternatives, 

which are usually constructed on the basis of 

economic instruments, and optimized on the 

basis of different criteria. However, economic 

operators do not have complete information 
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about the state of the system to obtain the optimal 

solution and sufficient conditions to account for 

all data [3]; 

2) according to the object of uncertainty, 

it is subdivided into technical (it is uncertainty, 

which is caused by a person or organization of 

people); 

3) depending on the methods of 

determining uncertainty distinguish its two types 

- uncertainty associated with values in the 

economy (statistical or measurable) and 

uncertainty associated with the lack of 

knowledge about certain phenomena or their 

consequences (non-statistical or immeasurable, a 

priori ). If the researcher has statistical 

uncertainty, then they say that the decision is 

made in terms of risk, if it is non-statistical, then 

the decision is made in conditions of uncertainty; 

the most common is a mixed type of uncertainty. 

It is advisable to supplement the features of 

uncertainty classification with the following: 

environmental uncertainty (external and 

internal), measurement inaccuracy, ambiguity in 

the meaning of words or content. 

Another classification of uncertainties [4] and 

their sources are presented in Table 1. 

 

Table 1 

Uncertainty classification 

 

Kinds of 

uncertainty 

Characterist

ic of the type 

of 

uncertainty 

Sources of 

uncertainty 

Perspective 

uncertainty 

The 

emergence of 

unforeseen 

factors that 

affect the 

effectiveness 

of the 

processes; the 

unknown of 

the future 

The difficulty 

of obtaining 

background 

information, 

the 

complexity of 

technological 

processes, 

political 

factors 

Retrospectiv

e uncertainty 

Lack of 

information 

about the 

behavior of 

the object in 

the past 

Loss of 

information, 

inability to 

recover it, 

storage 

inefficiency 

Technical 

uncertainty 

Inability to 

predict the 

Subjective 

decision-

results of the 

decisions 

taken 

making, error 

of forecasting 

methods, 

rounding, 

simplification 

Stochastic 

uncertainty 

The result of 

the 

probabilistic 

nature of the 

processes and 

phenomena 

under study 

Specificity of 

processes and 

phenomena 

 

Uncertainty 

of the 

environment 

Full or partial 

ignorance of 

the natural 

conditions in 

which the 

decision will 

be made 

Naturalness 

and 

unpredictabili

ty of natural 

phenomena 

The 

uncertainty 

of targeted 

counteractio

n 

Occurs in a 

conflict 

situation of 

two or more 

parties when 

one of the 

parties does 

not have 

information 

about the 

motives and 

nature of the 

opponent's 

behavior 

Countering 

parties, 

different 

goals 

Objective 

uncertainty 

Ambiguity 

and 

sometimes 

inability to 

choose one 

goal when 

making a 

decision 

Different 

goals 

Uncertainty 

of conditions 

Insufficient 

or complete 

lack of 

information 

on the 

conditions 

under which 

the decision 

will be made 

Loss of 

information, 

inability to 

recover it, 

storage 

inefficiency 
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Linguistic 

uncertainty 

From a 

mathematical 

point of view, 

terms, 

concepts, 

phrases are 

not 

sufficiently 

described or 

do not have a 

clear 

interpretation 

Qualitative, 

not 

quantitative, 

verbal 

presentation 

 

Action 

uncertainty 

Decision 

making 

uncertainty, 

multiple 

action 

options, goal 

may be one, 

several, or 

they are not 

accounted for 

The specifics 

of the area 

 

The analysis of factors and sources of 

uncertainty in the decision-making process 

determines the choice of methods in the 

approaches that allow to take into account 

thesefactors. 

In general, uncertainty should be divided into 

physical and linguistic. Physical ambiguity is 

divided into chance and inaccuracy, and 

linguistic arises in the form of ambiguity in the 

meaning of words and the ambiguity of meaning. 

It was the linguistic uncertainty that led to the 

development of the theory and the need to use 

fuzzy logic. The theory of fuzzy sets allows us to 

describe fuzzy concepts and knowledge, operate 

on that knowledge, and draw fuzzy conclusions. 

Modeling due fuzzy logic can be used for 

complex processes when there is no simple 

mathematical model; if the subject matter or 

process expertise can only be formed in 

linguistic form.These systems should not be used 

if the desired result can be obtained in any other 

way or if the object or process already found 

adequate, easily researched mathematical model. 

The problem of decision making under 

uncertainty is the choice of a rational decision, 

formed under the influence of defined and 

uncertain factors, which are quantitatively and 

qualitatively described by the signs. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

Місюра Євгенія Юріївна, к.т.н., доцент, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, Харків, Україна  

 

 

Анотація — Для планування, організації і 

реалізації найбільш раціональних схем 

поставок вантажів різного виду з 

відповідним корисним часом розглянуто 

математичне та комп’ютерне 

моделювання ситуативної економічної 

задачі, яка представляє транспортну 

задачу про розподіл транспортних засобів 

з фіксованими доплатами та розривною 

цільовою функцією. 

Ключові слова — Транспортна задача, 

фіксовані доплати, розривна цільова 

функція, чисельне розв’язання. 

 

Транспорт представляє собою ключову 

галузь економіки будь-якої країни, яка 

виступає в ролі ланки, що з’єднана з усіма 

іншими галузями. Для її стабільного 

функціонування товари повинні 

переміщатися до точки призначення в 

потрібному обсязі, з мінімальними витратами 

тимчасового і фінансового ресурсів. За 

організацію цих моментів відповідає 

транспортна логістика, яка відіграє значну 

роль в діяльності будь-якого підприємства та 

є необхідною ланкою системи, що відповідає 

за управління всіма потоками, а здійснення 

менеджменту фінансового потоку неможливо 

без організації його транспортування. 

Сьогодні логістичні компанії в Україні 

пропонують послуги доставки товарів, які 

пов'язані з перевезенням вантажів. 

Оптимізація такої системи є запорукою 

успішного розвитку організації і сприяє 

поступовому розширенню її клієнтської бази. 

Саме "логістика дозволяє вирішити такі 

питання, як зменшення витрат на 

транспортування, вибір найкоротшого 

маршруту перевезень, скорочення витрат 

часу, спрощення складної схеми доставки 

продукції, зменшення всякого роду 

витрат" [3]. 

Відомо, що великі підприємства мають цілі 

відділи, які займаються транспортною 

логістикою, дрібніші фірми та організації 

особисто приймають рішення про 

транспортування вантажу. Але, безперечно, 

обсяг і складність задач транспортної 

логістики вимагає професійного підходу до 

їхнього розв'язання, а саме: формалізацію 

проблем транспортної логістики в 

оптимізаційні задачі.  

Одним з найважливіших таких прикладів є 

транспортна задача з фіктивними доплатами 

та розривною цільовою функцією, тому вона 

випадає з рамок задач лінійного 

програмування, що ускладнює її чисельний 

розв'язок з використанням засобів 

комп'ютерної математики. Але використання 

генетичних алгоритмів у сукупності з 

останніми, може дати в цьому напрямку 

розв'язання з меншими часовими та 

трудовитратами.  

Аналізуючи останні роботи, що 

присвячені даній тематиці, виявлено 

абсолютне ігнорування засобів комп'ютерної 

математики для чисельного розв'язку 

реальних економічних задач. Так, у роботі [1] 

було проведено аналіз найбільш популярних 

систем комп'ютерної математики на предмет 

можливості розв’язання в їхніх рамках задач 

оптимізації різних класів та виявлено, що не 

розкрито можливості пакетів по відношенню 

до математичного моделювання задач про 

розподіл транспортних засобів з фіксованими 

доплатами. 

Згідно з вивченою літературою 

пропонується розглянути основні аспекти 

транспортної задачі з фіктивними доплатами 

на підставі ситуативної економічної задачі, 

що представляє собою один з складних класів 

транспортних задач, як в математичному 

сенсі, так і в її програмній реалізації. 
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Розглянемо приклад розв'язку ситуативної 

економічної задачі [2]. Деяке підприємство 

має три виробничі лінії: виробництво 

газованої води, виробництво соків та 

виробництво напоїв. На шляхах до цих 

виробництв необхідно виконати відповідно 

 9711  рейсів, застосовуючи транспортні 

засоби трьох типів з відповідним корисним 

часом, що становить  250130100 . Часові 

та транспортні витрати на виконання 

транспортним засобом перевезень 

описуються даними матрицями:  
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Час 

ijt , який витрачається на попередні 

транспортні роботи, та транспортні витрати 

ijc  на проведення цих робіт задаються 

наступними матрицями:  
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Необхідно оптимально розподілити наявні 

транспортні засоби 3,1, iai  по 3,1, jb j  

шляхах. 

За цими даними побудована математична 

модель задачі, яка описана автором у 

роботі [2]. Проведено чисельний розв'язок 

даної транспортної задачі з використанням 

алгоритму колонії бджіл (різновид 

генетичного алгоритму). Формальне 

описання запропонованого алгоритму 

описано у роботі [4], згідно з якою 

запропоновано програмну реалізацію, що 

наведено автором у роботі [2]. 

Згідно виконаних числових розрахунків, 

отримано оптимальний розв’язок, при цьому 

витрати на маршрути складуть 96 ум. од. за 

умови розподілу транспортних коштів згідно 

матриці: 
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Для перевірки одержаних результатів 

проведено розрахунки та порівняльний 

аналіз по кількості ітерацій наведеної 

програми та за допомогою засобів MATLAB 

та MS Excel. Виявлено, що найменша 

кількість ітерацій відповідає 

запропонованому алгоритму. 

Таким чином, розглянуто математичне 

моделювання транспортної задачі з 

фіктивними доплатами та розривною 

цільовою функцією, а також програмну 

реалізацію за допомогою різновиду 

генетичного алгоритму для розв'язку 

ситуативної задачі такого роду з малою 

розмірністю з метою спростити виклад 

основного матеріалу та для більшої 

наочності. Даний алгоритм можливо 

використовувати для тестування та 

розв’язання задач великої розмірності. 

 

 

Список використаної літератури 

1. Лысенко И.В. Анализ возможностей решения 

задач оптимизации средствами систем компьютерной 

математики / И.В. Лысенко, В.О. Бутенко / Системи 

обробки інформації. – 2016. – №. 5. – С. 133-136. 

2. Місюра Є.Ю. Програмна реалізація задачі про 

розподіл транспортних засобів з фіксованими 

доплатами / Є.Ю. Місюра, К.О. Ковальова // Бізнес 

Інформ. – Харків : 2018. – № 5. – С. 167-175. 

3. Нефьодов Л. Багатокритеріальна математична 

модель вибору постачальників товарів, об’ємів 

закупівлі та маршрутів доставки товару до 

дистриб’ютора / Л. Нефьодов, Д. Маркозов // Східно-

Європейський журнал передових технологій. ‒ 2012. ‒ 

T. 1, N 2(55). ‒ С. 45-51. 

4. Šimůnek J., van Genuchten M. T. Contaminant 

transport in the unsaturated zone: Theory and modeling // 

The Handbook of Groundwater Engineering, Third Edition. 

– CRC Press, 2016. – С. 221-254. 

 

Автори 

Місюра Євгенія Юріївна, доцент, ХНЕУ 

ім. Семена Кузнеця (misuraeu@gmail.com).  

 

Тези доповіді надійшли 14 січня 2020 року.  

 

Опубліковано в авторській редакції. 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 366 

 

УДК 519.7:614.2(477) 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ УКРАЇНИ 

Норік Лариса Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна, 

Лебедєва Ірина Леонідівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харківський        

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

 

Анотація — Розглянуто підхід до аналізу 

захворюваності в Україні на основі 

застосування технології кластеризації. За 

даними статистики про захворюваність у 

період 2017 – 2018 рр. визначено склад 

кластерів регіонів України за окремими 

видами захворювань. Проведено аналіз 

змін структури кластерів, що дає 

можливість виявити деякі ознаки причин 

захворюваності у регіонах країни. 

Ключові слова — Кластерний аналіз, метод 

k-середніх, статистика захворювань,  

кластеризація регіонів за видами 

захворювань.  

Будь-яка держава є конкурентоздатною, 

коли в ній підтримують потенціал здоров’я. 

Аналіз особливостей формування та 

тенденцій стану здоров’я стає важливим 

підґрунтям розроблення стратегічної 

політики збереження здоров’я та разом з цим 

створення програми розвитку медичної 

галузі. Планування на всіх рівнях управління 

системою охорони здоров’я вимагає повного 

й аде-кватного відображення динаміки 

захворюваності у кожному регіоні України. 

Проблеми забезпечення  здоров’я, які 

вирішують у  кожному регіоні країни, мають 

відповідати загальнодержавним завданням, 

але з урахуванням територіальних ознак. 

Серед наукових публікацій за даною 

проблематикою можна визначити роботи 

Мезенцевої Н. І., Батиченко С. П.,Мезенцева 

К. В. [1],  Шушпанова Д. Г. [2] та ін. 

Незважаючи на існуючі дослідження, 

питання щодо аналізу проблем погіршення 

стану здоров’я   серед  населення  країни  є 

актуальним  й потребує удосконалення 

методики аналізу за рахунок використання 

інструментів вивчення географії здоров’я та 

посилення аргументації висновків шляхом 

застосування методів багатовимірного 

статистичного аналізу. У цьому сенсі 

доцільним є застосування кластерного 

аналізу структури захворюваності країни, що 

дозволить виявити загальні ознаки 

кластеризації регіонів та основні 

детермінанти причин захворюваності. За 

допомогою кластерного аналізу можна 

якісно поліпшити аналітичну систему 

стратегічного управління медичною галуззю 

держави та забезпечити шляхи аргументації 

заходів адекватного реагування на 

виникнення ключових загроз, що впливають 

на рівень захворюваності населення регіонів. 

У вітчизняній практиці кластерний аналіз 

широко застосовують в задачах групування 

економічних об’єктів за показниками, які 

характеризують їх певні ознаки.  

Разом з тим, у задачах дослідження 

захворюваності методи кластерного аналізу 

майже не застосовуються. Слід зазначити, що 

ха-рактерною особливістю аналізу стану 

регіонів за рівнем захворюваності є досить 

велика кількість показників, які утворюють 

багатовимірні вектори. Тому застосування 

кластерного аналізу сприятиме підвищенню 

рівня наочності та сприйняття результатів 

опрацювання статистичних даних будь-якого 

обсягу. Для проведення дослідження на сайті 

Державного закладу «Центр медичної 

статистики Мiнiстерства охорони здоров'я 

України» [3] зібрано статистичні дані 

стосовно кількості окремих видів 

захворювань у 24 областях України (С1 – 

Вінницька; С2 – Волинська, С3 – 

Дніпропетровська, С4 – Донецька, С5 – 

Житомирська, С6 – Закарпатська, С7 – 

Запорізька, С8 – Івано-Франківська, С9 – 

Київська, С10 – Кіровоградська, С11 – 

https://drive.google.com/file/d/0BwEDTp_sX7QVYWpaZ1hsNVpyYlk/view?usp=sharing
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Луганська, С12 – Львівська, С13 – 

Миколаївська, С14 – Одеська, С15 – 

Полтавська, С16 – Рівненська, С17 – Сумська, 

С18 – Тернопільська, С19 – Харківська, С20 – 

Херсонська, С21 – Хмельницька, С22 – 

Черкаська, С23 – Чернівецька, С24 - 

Чернігівська) та м. Київ (С25) за 2017 та 2018 

рр., а саме: злоякісні новоутворення, 

активний туберкульоз, захворювання, які 

передаються статевим шляхом, розлади 

психіки та поведінки через уживання 

психоактивних речовин, аборти. На рис. 1 

наведено діаграму, за якою можна 

встановити, що за досліджуваний період 

кількість хворих за даними видами 

захворювань майже не змінюється.  
 

  
Рис. 1. Зміна кількості хворих за окремими 

видами захворювань у 2017 – 2018 рр. 
 

За даними [3] найбільша кількість хворих 

- це хворі на злоякісні новоутворення (по-

рівняно із 2017 р. визначено збільшення у 

2018 р. на 5% у м. Київ, на 3 %  у 

Закарпатській та Івано-Франківській 

областях), захворюваність іншими видами 

майже на сталому рівні хоча в окремих 

областях визначено коливання кількості 

хворих (у Вінницькій області на 4 % зросла 

кількість хворих на активний туберкульоз, а 

у Луганській області це зростання відбулося 

на 19 %; в Одеській області на 5 % 

збільшилася кількість хворих на 

захворювання, які передаються статевим 

шляхом; у Кіровоградській області на 12 % 

збільшилася кількість хворих з розладами 

психіки та поведінки через уживання 

психоактивних речовин; на 7 % зросла 

кількість абортів у Тернопільській та 

Чернівецькій областях). 

Завдання кластерного аналізу полягає в 

тому, щоб на підставі вихідних даних 

розбити множину з сукупності об'єктів 

(областей країни) на кластери. Кожен об'єкт  

має належати тільки одному кластеру. 

Результатом кластерного аналізу регіонів за 

окремими видами захворювань має стати 

розподіл, який задовольнятиме деякому 

критерію оптимальності. Усередині кластеру 

об'єкти, які є однорідними, а об'єкти, які 

належать різним кластерам вважають 

різнорідними. Поняття однорідності об'єктів 

кластера задають за допомогою міри, яка 

характеризує ступінь близькості (подібності) 

об'єктів. Зміст такого розуміння подібності 

означає, що досліджувані регіони вважають 

тим більш близькими, чим менш відмінності 

між показниками (а це кількість хворих за 

певними видами захворювань). 

За допомогою методу ієрархічної 

класифікації, за стратегією методу повного 

зв'язку (коли відстань між кластерами 

визначають найбільшою відстанню між 

двома об’єктами з різних кластерів) та з 

урахуванням евклідової відстані 

(найуживанішої міри відстані) в середовищі 

Statistica 6.0 побудовано ієрархічні кластерні 

дерева (дендрограми) за кожен період 

дослідження (рис. 2-3). 
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Рис. 2. Дендрограма кластеризації регіонів України 

за окремими видами захворювань (2017 р.) 
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Рис. 3. Дендрограма кластеризації регіонів 

України за окремими видами захворювань (2018 р). 
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списку об'єднання областей в кластери 

(вертикальна вісь є віссю відстаней, 

горизонтальна визначає кроки об'єднання). 

Оптимальною в роботі [4] вважають таку 

кількість кластерів, яка дорівнює різниці 

кількості об'єктів  спостережень й кількості 

кроків, після яких відстань об'єднання зростає 

стрибкоподібно. 

Зроблено припущення, що регіони України 

за окремими видами захворювань можна 

групувати на чотири кластери, що 

підтверджене за допомогою методу k-

середніх й виконано перевірку значущості 

відмінності між отриманими кластерами 

(отримано значення рівня значущості, яке не 

перевищує межі 0,05 та вказує на значущість 

відмінності між кластерами). 

Визначено, що середні значення всіх 

показників кластера значно різняться один 

від одного. Це також свідчить про якісний 

розподіл регіонів на кластери. Майже 

незмінним є склад виділених кластерів за 

досліджуваний період. У 2017 р. та 2018 р. 

перший кластер характеризує С9 – Київська 

область – область з найвищим рівнем 

захворювань, пов’язаними з розладами 

психіки та поведінки через уживання 

психоактивних речовин. У 2018 р. у цей 

кластер потрапляє Харківська область, яка 

перебувала в 2017 р. у складі третього 

кластеру, де характерним є найбільша 

кількість захворювань, що передаються 

статевим шляхом. У 2018 р. значення такого 

показника для Харківської області 

зменшується, однак зростає кількість 

захворювань, пов’язаними з розладами 

психіки та поведінки через уживання 

психоактивних речовин. Однією з можливих 

причин таких змін можна визначити наслідок 

стану тривалої напруги, хвилювань та стресу 

у зв’язку з бойовими подіями на сході країни. 

Також слід визначити зміни щодо належності 

до певного кластеру Львівської області. У 

2107 р. Львівська область входила до 

кластеру, для якого характерні середні 

значення показників кількості хворих 

певними вадами захворюваності. Однак у 

2018 р. Львівська область стає у складі 

кластера, для якого характерним є найбільше 

значення показника кількості хворих на 

злоякісні новоутворення, що має бути 

сигналом негайного втручання в ситуацію та 

орієнтиром розроблення та планування 

програми своєчасного діагностування й 

лікування таких захворювань. Зворотні зміни 

відбулися відносно Дніпропетровської 

області: з кластеру із найбільшою кількістю 

захворювань на злоякісні новоутворення  ця  

область переходить до кластеру, для якого 

характерними є захворювання, які 

передаються статевим шляхом. Це також 

слугує детермінантом необхідності 

проведення превентивних заходів щодо 

усунення поширення такого виду 

захворювань. 

 Отже, отримані результати показали чітку 

залежність стану здоров’я населення регіонів 

певного кластера від значень показників, які 

були виділені як параметри кластеризації.  

Спостереження за змінами складу 

кластерів й надалі дозволить визначати 

регіони, які потребуватимуть втручання на 

рівні державного управління системою 

забезпечення здоров’я населення України, та 

створювати основу формування важливих 

напрямів розвитку медичної галузі України в 

цілому.  
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ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ АКУСТИЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ 
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Анотація — Явища непружної, магнітної 

та діелектричної релаксації в 

твердотільних системах різної природи 

останні тридцять років інтенсивно 

вивчаються як в нашій країні, так і за 

кордоном [1-5]. Результати цих досліджень 

можуть бути використані при вирішенні 

широкого спектру практичних задач, 

зокрема, при створенні нових конструкцій, 

що мають працювати в екстремальних 

умовах: в ядерній енергетиці, 

аерокосмічній та медико-біологічній 

техніці, у різноманітних галузях кріогенної 

техніки, тощо.  

Ключові слова — тверді тіла, акустична 

релаксація, математична модель, функція 

розподілу.   

Основною характеристикою релаксацій-

них процесів є так званий час релаксації , 

тобто час, на протязі якого відповідна 

фізична величина, що релаксує, змінюється в 

e раз. На практиці, елементарні релаксатори 

часто знаходяться під впливом різних 

випадкових факторів: температурних 

градієнтів, полів дефектів кристалів, 

внутрішніх напружень та ін. Завдяки цьому 

час релаксації навіть для релаксаторів одного 

типу має певний розкид. Тому поширеним 

підходом для опису цих процесів є введення 

розподілу часів релаксації, дискретного або 

неперервного. Було запропоновано багато 

видів розподілу для релаксаційних моделей в 

фізичних системах [5,2], але при дослідженні 

кожного конкретного процесу стає питання 

вибору функції розподілу, що якнайкраще 

відповідає експериментально отриманим 

результатам. Необхідно, щоб відновлена 

функція розподілу задовольняла всі умови і 

обмеження, які продиктовані сутністю фі-

зичних явищ, що вивчаються. За допомогою 

побудованого розподілу обчислюються 

кількісні параметри релаксаційного процесу, 

їх залежність від різних умов та 

характеристик матеріалів, робляться 

висновки щодо спостережених явищ та 

прогнози відносно поведінки системи за 

межами спостережень. Як наслідок, на 

практиці це дає змогу ефективно управляти 

фізичними властивостями матеріалів, 

змінюючи їх характеристики.  

В роботі представлено порівняльний 

аналіз різних функцій розподілу часів 

релаксації та функцій розподілу енергій 

активації з точки зору їх застосування для 

опису низькотемпературної акустичної 

релаксації в твердих тілах. Зроблено 

висновки відносно того,  який саме вигляд 

повинна мати функція розподілу для 

адекватного відображення термічно 

активованих процесів в твердих тілах, та який 

аналіз експериментальних даних може бути 

проведений на основі отриманої теоретичної 

моделі. 

Час релаксації   термічно активованого 

процесу задовольняє рівняння Арреніуса 

               









kT

U
T exp)( 0 ,             (1) 

де T  − абсолютна температура; U   − енергія 

активації; 0  − фактор частоти (період 

спроб); k  − стала Больцмана. Велика 

кількість експериментальних даних 

підтверджує, що рівняння (1) служить 

добрим описом енергетичної та тем-

пературної залежності  часу релаксації  .  

Застосування розподілів часів релаксації 

та енергій активації при моделюванні 

низькотемпературного термічно активові-

ного релаксаційного процесу в кристалах 

потребує свідомого підходу. Так, досить 

популярні функції розподілу часів релаксації 

Девідсон-Коула та Коул-Коула неможна 

вважати підходящими для моделювання 
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термічно активованих процесів в твердих 

тілах. З великої кількості розроблених для 

релаксаційних моделей в цілому функцій 

розподілу, адекватними для релаксаційних 

процесів в кристалах можна вважати лише 

наступні. 

У випадку майже симетричного піку 

внутрішнього тертя можливе використання 

нормального розподілу логарифму часів 

релаксації ln , який також називається 

логнормальним законом розподілу. 

Відповідна функція розподілу Вагнера 

)(ln)(  ff   має вигляд 
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де m  − математичне сподівання; b  − 

параметр дисперсії.   

Як зазначалось, дуже корисно (та 

природно) мати узгоджений з розподілом 

часів релаксації розподіл енергій активації. 

Відповідний розподілу Вагнера розподіл 

енергій активації має вигляд: 
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де mU  − математичне сподівання;   − 

середнє квадратичне відхилення.  

Також для моделювання низько-

температурної акустичної релаксації в 

твердих тілах можливо використовувати 

квазігауссівську функцію розподілу енергій 

активації вигляду: 
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kTU  − енергія активації, що 

відповідає періоду спроб 0 . 

На відміну від логнормального, цей 

розподіл можна застосовувати лише у 

випадку, коли в результаті експерименту був 

зафіксований асиметричний пік внутрішньо-

го тертя. За асиметрію відповідає перед-

експоненціальний множник, який залежить 

від енергії активації.  

Третій можливий для застосування 

розподіл часів релаксації задається функцією 
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де kT  ; N,  − параметри, що не 

залежать від температури T ; k  − стала 

Больцмана; s , l  − найменше та найбільше 

часи релаксації. 

При різних значеннях параметрів цей 

розподіл моделює як симетричні, так і 

асиметричні піки. Ця властивість дає змогу 

застосовувати його для опису широкого 

класу релаксаційних процесів. Розподіл 

енергій активації в цьому випадку є повністю 

узгодженим (при будь-яких значеннях 

температур)  і задається функцією розподілу 

наступного вигляду: 

 UMUg  exp)( , 

де M  та   − температурно незалежні 

константи. 
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SOME ASPECTS OF WORKERS’ HEALTH INSURANCE IN THE MARKET 
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Abstract — the problem of health insurance is 

a rather acute global problem in the face of 

rapid aging of the population and the lack of 

qualified personnel. One of the topical areas 

of insurance is insurance in campaigns with a 

small number of workers, the world 

experience and analysis of the state of 

insurance medicine in small and medium-

sized businesses, the main problems and 

directions of distribution of insurance 

coverage.  
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 In a situation where the health care problem 

is exacerbated in Ukraine (50% of the budget 

deficit in the medical sector), one of the best and 

only possible ways to solve this problem is to 

switch to the health insurance model. The 

analysis of the modern world insurance 

experience has shown that for its successful 

realization in any country several basic general 

conditions must be fulfilled. 

     Thus, the proposed insurance model should 

satisfy the following factors:  

 - to provide the best possible continuous 

insurance coverage among a predetermined 

population;  

 - to cover the insurance pole only for the groups 

stipulated by the program;  

 - it (the model) should differ in structure from 

other types of programs, and not repeat them; 

 - be economically viable based on market 

conditions and opportunities;   

 - the application of this model should lead to a 

significant reduction in health care costs and to a 

significant improvement in the health of the 

population to be insured;  

 - be available for sale for both workers and 

employers, without causing significant pressure 

from public finances;  

 - only cover factors that are really relevant to the 

health of the worker. 

  Any insurance comes in two directions: 

public insurance and private insurance 

campaigns, with insurance being paid at the 

expense of both the employee and the employer. 

     Health insurance is 

not exclusion. There is practically no health 

insurance in Ukraine, there are separate 

insurance campaigns (about 400) and some 

companies that conclude a health insurance 

contract for their employees, but unfortunately 

this phenomenon is more casual than usual and 

has not become widespread.   However, 

the problem needs to be addressed because the 

health situation in Ukraine is the worst in Europe 

(the first in terms of mortality, the leader in 

tuberculosis and cardiovascular disease).  

  According to research, due to timely 

medical care in some countries, mortality rates 

have fallen by almost 80% over the full coverage 

of insurance medicine. The experience of leading 

countries shows that in some countries health 

insurance is predominantly state and compulsory 

(UK, Italy, Austria, Germany).   

   Some are mostly private (USA). 

Given the state of the Ukrainian economy, it is 

advisable to pay attention to the experience of 

private insurance, the conditions, risks, benefits 

and opportunities for its application in Ukrainian 

realities. It should be noted that some post-Soviet 

countries have also achieved some success 

(Moldova, Georgia, Russia).  
 However, the experience of these countries 

is difficult enough to use. Georgia and Moldova 

have a much smaller population than Ukraine, 

Russia is much larger, and the state insurance 

model is predominantly operating in these 

countries.      For 

analysis and experience, the best model is to use 

a basic US insurance model. First, as noted 

above, it is based on private insurance (90% of 

the medical sector), subject to state support. 

 Second, recent studies have highlighted the 

problems of insuring workers in small firms and 

campaigns (small ones mean campaigns with 2 

to 50 employees), which is almost identical to the 

Ukrainian situation, where most campaigns are 
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small in size and the basis of the modern 

economy is medium business.   

 Thus, according to statistics, the distribution 

of American workers and their families by age, 

working in small campaigns is as follows: the 

age of workers is 19-34 years (51.7%), 

respectively, older than 34 49.3%. Most (80%) 

middle-aged workers aged 35-64 do not have 

health insurance.  

In addition, compared to large workers in 

small campaigns, they have less than twice the 

health insurance coverage. On the whole, this 

may be quite understandable, and explained that 

small businesses are more sensitive to economic 

changes and health insurance problems among 

smaller companies are more acute than complex.  

The main criterion for drawing up a health 

insurance policy is employment and income 

levels of families. Therefore, it is used to address 

the spread of insurance among the poorest and 

most vulnerable sections of the population: 

   - Provision of support for small insurance 

campaigns by large medical conglomerates 

(existence of a simplified medical policy) for the 

group of low income individuals who cannot 

afford the usual insurance coverage; - extension 

of maternal and child support (SCHIP, State 

Children's Health Insurance Program);  

   - Existence of medical aid from federal funds 

(in case of urgent need the state finances up to 

90% of expenses);  

 - the existence of a subsidy system for private 

campaigns, ie the creation of various programs, 

flight insurance depending on the region of 

residence, level and quality of work; 

   - Extending state aid to insurance campaigns in 

the case of lending to the most vulnerable 

sections of the population (eg reducing tax 

pressure);  

 - Creation of cheap insurance policies with the 

condition of withdrawal of expensive medical 

care;  

 - Supporting healthy lifestyle advocacy 

programs. 

  Based on the calculations and calculations, it 

was determined that the application of this model 

is quite economically viable, the main consumer 

of such a health insurance market is an average 

worker of 19-64 years, the best term (lower 

level) is a fixed-term policy for 12 months with 

the condition of partial insurance and his family 

members.  

  The best results are obtained by the following 

distribution of the cash load: 50 and 60% of the 

value of the insurance policy between the worker 

and the individual.  

  In this case, for private insurance companies, 

the best recommended product would be an 

insurance policy that has a simplified system of 

insurance for the worker and his family: namely:  

  - Preventive servicing of the individual worker 

and his family members; maternity and child 

protection;  

 - First aid at basic level. 
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Анотація — діяльність підприємств, 

які змушені діяти в умовах  ризику та 

невизначеності розглянута як гра з 

природою. Побудована платіжна функція 

як математичне сподівання виграшу у 

вигляді функції Лагранжа. Сідлова точка 

платіжної функції є розв’язок матричної 

гри. Зроблена економічна інтерпретація 

результатів.    

Ключові слова —Матрична гра, 

платіжна функція, сумарний  прибуток,  

умови Куна-Таккера, ціни на ресурси.  

Виробнича діяльність підприємства – 

комплексний процес. Він складається з 

виробництва – процесу виготовлення 

кінцевої продукції та діяльності з 

обслуговування виробництва (енергетичне 

забезпечення, ремонтне, інструментальне, 

транспортне, складське обслуговування).  

У процесі інноваційної діяльності 

підприємства підприємці змушені діяти в 

умовах ризику і невизначеності [1]. 

Невизначеність викликана відсутністю 

інформації про умови, в яких здійснюються 

інновації, оскільки залежать не від свідомих 

дій учасників угод, а від об'єктивної 

дійсності, яку можна назвати природою і 

застосувати до вирішення таких завдань 

теорію ігор, а саме гру з природою. В іграх з 

природою гравець А використовує 

мінімаксну стратегію, що дозволяє 

мінімізувати ризик [2]. Другий гравець В 

(природа) діє абсолютно випадково, можливі 

стратегії визначаються в залежності, 

наприклад, від умов погоди, попиту на певну 

продукцію, обсягу перевезень, від поєднання 

виробничих факторів на даний момент і т. д.  

Умови гри задаються у вигляді платіжної 

матриці (1): 
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Гравець A  вибирає свої стратегії (рядки) 

mAAA ,,, 21   з імовірністю  

 nXXXX ...,,2,1  гравець B  (природа) – свої 

стани природи mBBB ,,, 21   – стовбці, з 

імовірністю  mYYYY ,,, 21  . Елемент 

платіжної матриці ija  – це виграш гравця A , 

якщо він користується стратегією iA  у стані 

природи jB . 

При розв’язанні матричної гри можна 

використовувати матрицю ризиків   .ijr  

Елементи матриці ijr   різниця між виграшем, 

який отримав би гравець A , якщо знав би jB  

виграш, який він отримає, обравши стратегію 

iA , тобто ,ijjij ar    де .max ij
i

j a  

Існує ряд критеріїв для прийняття рішення 

[3]. Наприклад, максимум математичного 

очікування виграшу  VM  або мінімум 

математичного очікування ризику  pVM  (2): 
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Основна теорема теорії ігор затверджує, 

що кожна матрична гра має розв’язок у 

мішаних стратегіях. Отож кожну матричну 
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гру можна звести до задачі лінійного 

програмування [3]. 
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Зробимо декілька перетворень. Поділимо 

обидві системи (3) на V , та зробимо заміну 

змінних. Позначимо j
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отримаємо дві взаємодвоїсті задачі лінійного 

програмування (4). 

Вихідна задача:    Двоїста задача: 
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Отже, будь-яку матричну гру можливо 

звести до пари двоїстих задач лінійного 

програмування. Цікаво відмітити,   то вірно і 

зворотне, тобто будь яку задачу лінійного 

програмування можна звести до матричної 

гри, в якій оптимальні стратегії першого 

гравця є розв’язком вихідної задачі, а 

оптимальні стратегії другого гравця – 

розв’язок двоїстої задачі.  

То ж, відповідну матричну гру можна 

розглядати, як один із можливих засобів 

управління економічною системою. 

Відмітимо, що поняттю гри можна придати 

інший зміст, не обов’язково вектори 

 mxxxX ,..., 21 ,   nyyyY ,..., 21    визначати як 

імовірності вибору гравцями своїх чистих 

стратегій, але  можна визначити, як числа 

довільного походження. Наприклад, 

стратегіям гравця А відповідає вектор 

 mxxxX ,..., 21  – кількість продукції, що 

виготовляється, стратегіям гравця В 

відповідає вектор  nyyyY ,..., 21  – ціни на 

сировину. Саму гру можна розглядати, як 

вибір гравцями своїх стратегій, та 

обчислення платіжної функції  YXL , , таку 

гру називають антагоністичною грою. При 

використанні мішаних стратегій величина 

виграшу є випадковою величиною. Тобто, 

виграшем гравця А при використанні їм 

мішаних стратегій   mxxxX ,..., 21 , а його 

супротивником, тобто гравцем В, мішаних 

стратегій        nyyyY ,..., 21 , можна вважати 

математичне сподівання цієї випадкової 

величини (5): 
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Таким чином, ми отримали платіжну 

функцію. Оскільки цілі гравців протилежні, 

тобто гравець А максимізує свій виграш V, а 

гравець В мінімізує свій програш V, то 

платіжна функція  YXL ,  задовольняє 

наступним умовам. Якщо  XX , YY  – 

оптимальні стратегії гравців, то   VYXL ,  

для усіх iy , а для усіх jx  –   VYXL , .  

Тобто, оптимальними стратегіями гравців 

в антагоністичній грі будемо вважати 

стратегії, які є сідловою точкою платіжної 

функції (6): 
 

      YXLYXLYXL ,,,    (6) 
 

Тобто,   YX ,  є точкою max по X  і 

точкою min по Y .  

Для лінійної моделі виробництва 

  

Вихідна задача:     Двоїста задача: 

  max,  XCZ      m i n,0  YAf

(7)     0AXA  ,                  CAY   

0X                        0Y                                      

 mbbbA ...,,, 210  

Можливо скласти платіжну функцію (8): 

 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 375 

       XAYYAXCYXL  0,   (8) 

 

яку називають функцією Лагранжа (9):  
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Для вогнутої функції мають місце умови 

Куна-Таккера (10): 
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Рішення знаходимо методом штучного 

базису і відразу отримаємо оптимальну 

кількість випуску продукції і оптимальні ціни 

на ресурси. Зробимо економічну 

інтерпретацію платіжної функції: 

перший додаток – прибуток від реалізації 

продукції 
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можна трактувати  як прибуток за 

перевиконання плану, або штраф за 

недовиконання плану ( iy  – ціни на ресурси).  

Нехай лінійна модель має вигляд: 
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Тоді, платіжна функція: 
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За умовами Куна-Таккера побудуємо 

систему нерівностей, зведемо її до канонічної 

форми і розв’язок зробимо методом 

штучного базису, тобто, в рівняння додамо 

штучні змінні 321 ,, UUU  і ті ж змінні додамо 

в функцію цілі. Тоді одночасно буде  

одержаний розв’язок як прямої так і двоїстої 

задач: 
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Отримана платіжна функція дозволяє 

запропонувати наступну модель управління 

економічною системою: управлінський 

апарат має два відділу – плановий і 

фінансовий. Завданням планового відділу є 

формування плану виробництва з метою 

максимізувати  сумарний  прибуток  системи  

–  платіжну   функцію. Завдання фінансового 

відділу – формування цін на ресурси з метою 

мінімізувати витрати на ресурси і 

мінімізувати платіжну функцію, тобто 

прибуток тієї ж економічної системи. Таким 

чином слід знайти баланс між цими 

відділами, знайти таку комбінацію   чисел






 **

,YX , які є оптимальним планом випуску 

продукції, а також має оптимальні витрати на 

ресурси. 
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Анотація — Викладено рекомендації щодо 

побудови ознакового простору експортно-

імпортного потенціалу промислового 

підприємства. Якщо при цій побудові 

дотримуватись відповідних вимог та 

правильно здійснювати вибір 

математичних методів, то ознаковий 

простір буде об’єктивною основою для 

формування дієвих управлінських рішень 

та реалізації всіх функцій управління 

потенціалом.   

Ключові слова — експортно-імпортний 

потенціал, елементарні та складні ознаки, 

складові потенціалу, ознаковий простір, 

управлінське рішення. 

 
В процесі розроблення економіко-

математичних моделей важливими є вибір 
відповідних математичних методів та 
сформований ознаковий простір об’єкту, 
який моделюється. Якщо вибір методів 
зроблено правильно, а ознаковий простір 
адекватно відображає об’єкт в економіці, то 
побудована модель буде відповідати 
методологічним принципам, а саме: 
адекватності, динамізму, евристичності, 
заміщення. Відомо, що принцип адекватності 
забезпечує відповідність економіко-
математичної моделі об’єкту в економіці; це є 
умовою об'єктивної істинності знання. Згідно 
принципу динамізму слід враховувати 
мінливість всіх основних елементів процесу 
моделювання, а саме цілей дослідження, 
зміни об'єкта. За принципом заміщення слід 
до моделі відноситись лише як до образу 
оригіналу. Принцип евристичності стверджує 
про здатність моделі розширювати 
відтворення знань про реальний об’єкт. Саме 
такими  методологічними принципами 
керуються в процесі економіко-
математичного моде-лювавння [1]. 

В роботі [2] сформульовані вимоги, які 
висуваються до формування ознакового 
простору об’єктів в економіці. Це такі 
вимоги: ознаки мають відображати основні 
властивості об’єкта моделювання; перелік 
ознак повинен відображати концептуальну 
сутність об’єкту; система ознак є ієрархічною 
і складається з елементарних та складних 
ознак; серед ознак слід виокремлювати 
індикатори та критерії; ознаки вимірюються в 
метричних та неметричних шкалах, що 
обумовлює вибір математичного методу для 
моделювання об’єкта; ознаки можуть 
визначатись в умовах визначеності та 
невизначеності; для подальшого 
моделювання ознаки слід використати методи 
описової статистики; взаємозв’язки між 
ознаками об’єкта в економіці відображають 
причинно-наслідкові механізми, які є 
основою його життєдіяльності, розвитку та 
управління; ознаки є факторними, що надає 
змогу визначати ключові фактори та 
результативні ознаки; ознаки бувають явними 
та латентними, узагальнюючими та 
інтегральними. Тут можна додати, що завдяки 
такому ознаковому простору забезпечується 
реалізація принципу евристичності в процесі 
економіко-математичного моделювання, 
адже за допомогою динамічних рядів значень 
цих ознак доцільно прогнозувати та 
оптимізувати їх рівні, що важливо в процесі 
управління об’єктом в економіці. 
Додержуючись цих вимог, експортно-
імпортний потенціал мають виражати ознаки, 
які відображають загальні властивості 
потенціалу в економіці відповідно рівням 
управління, видам управління, елементам 
його структури, особливостям діяльності, 
функціям, в процесах його реалізації [3]. 
Більш того, ознаковий простір має виражати 
змістовну сутність експортно-імпортного 
потенціалу, а також концептуальну модель 
цього потенціалу. При формуванні 
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ознакового простору експортно-імпортного 
потенціалу підприємства доцільно визначати 
його як  результат спільного ефекту від 
здатності здійснення ним експортних і 
імпортних операцій та можливості 
отримувати їхнє додатне сальдо для 
забезпечення ефективності експортно-
імпортної діяльності, 
конкурентоспроможності на зовнішніх та 
внутрішньому ринках. Слід також 
враховувати, що експортно-імпортний 
потенціал акумулює в собі всі наявні види 
потенціалу на підприємстві, а це - ресурсний, 
організаційний та потенціал управління. 
Отже, система ознак експортно-імпортного 
потенціалу підприємства має бути 
ієрархічною та містити як елементарні, так і 
складні ознаки, тобто: 

   

   pq

mn

z,...,zПУ,y,...,yOП

,х,...,хРП,e,...,eЕф
ЕІП

11

11
 , 

де  ne,...,eЕф 1  − ознаки спільного ефекту 

від здатності здійснення експортних й 
імпортних операцій та можливості 

отримувати їхнє додатне сальдо;  mх,...,хРП 1  

− ознаки ресурсного потенціалу 

підприємства;  qy,...,yOП 1 − ознаки 

організаційного потенціалу;  pz,...,zПУ 1 − 

ознаки потенціалу управління. 

Серед вказаних елементарних та складних 
ознак слід виділяти індикатори і критерії 
стану, використання та розвитку складових 
експортно-імпортного потенціалу підприєм-
ства. Також всі ознаки доцільно описувати 
методами описової статистики, а це - 
вибіркові середні, медіана, мода, найбільше 
та найменше значення величини ознаки, 
перцентилі, зокрема, квартилі, дисперсія, 
стандартне відхилення, розмах сукупності, 
міжквартильний розмах, коефіцієнти 
асиметрії та ексцесу, а також будувати 
графіки закону розподілу значень величини 
ознаки - гістограми, кумуляти, блокові 
діаграми, таблиці частот.  

Оскільки всі елементи складових 
експортно-імпортного потенціалу 
взаємодіють, то слід визначати ці механізми 
взаємодії на основі виявлення латентних 
ознак за допомогою методів багатовимірного 

статистичного аналізу – факторного, 
кластерного, канонічного, дискримінантного 
аналізів, багатовимірного шкалювання. 

До ознакового простору експортно-
імпортного потенціалу слід внести і складні 
ознаки, які отримуються в результаті згортки 
елементарних ознак за допомогою методів 
обчислення таксономічного показника 
розвитку, показника якості Харрингтона, або 
адитивної чи мультиплікативної згортки. 
Оскільки важливим процесом експортно-
імпортного потенціалу є його розвиток, то 
слід обчислювати спрощений прогноз 
значень елементарних ознак за допомогою  
кривих росту. Щодо процесу використання 
експортно-імпортного потенціалу, то 
рекомендується обчислювати багатокрите-
ріальні оптимізаційні моделі. 

Отже, формування ознакового простору 
експортно-імпортного потенціалу є складним 
аналітичним процесом, але в результаті його 
здійснення отримується простір ознак, які є 
об’єктивною основою для розроблення дієвих 
управлінських рішень та реалізації всіх 
функцій управління цим потенціалом. 
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IMPLEMENTATION WITHIN THE ORGANIZING OF THE DECISION-

MAKING ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT 
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Abstract. The necessity of accounting 

process adaptation to the changes brought by 

the fourth industrial revolution has been 

proved. The possibility of using the concept of 

enterprise digital twin as a basis for 

organizing the accounting process and 

making management decisions has been 

considered. The methodical approach to 

create a list of accounting nomenclatures 

based on the use of the enterprise 

architectural model has been substantiated. 

Key Terms. Enterprise digital twins, 

management, decision-making, accounting 

organizing, information support  

Nowadays, we can see that the issues of 

accounting profession future prediction have 

become significantly relevant through the 

development of information technology and 

artificial intelligence involvement in the wide 

variety of manufacturing and management 

processes. The scientific literature emphasizes 

the fourth industrial revolution beginning, which 

is associated with the mass implementation of 

cyber-physical systems in the production and 

maintenance of human needs. In E. Popkova’s 

[6] and M. Skilton’s [3] terminology, such an 

industrial revolution is treated as «Industry 4.0». 

It is quite understandable that the accounting 

process requires specific changes related to the 

development of information technology. Many 

researchers, such as for example B. Romney and 

P. Steinbart [7], have already covered the 

prospects of the accounting profession 

development and represented the direction of 

accounting and information technology 

integration.  

I have to notice one significant disadvantage 

of such studies that lay on the field of targeting 

only the accounting and reporting automation 

without creating a comprehensive information 

model of the enterprise. The current studies are 

considered the possibility to satisfy the 

accounting information request from individual 

stakeholders, at best. Therefore, it is necessary to 

increase the level of accounting integration with 

the enterprise decision support system, which 

determines the purpose of this study. 

The author’s hypothesis that reveals this 

purpose is to use the digital twins’ concept (the 

«virtual factory replication» in the interpretation 

that given by M. Grieves [5], the founder of this 

concept) as a basis for building an accounting 

information system. Now, although the digital 

twins' concept was a major technological trend 

in 2019, it is not mentioned in accounting 

science. The newness of the given term speaks 

about the absence of the single-meaning 

description. Usually scientists interpret the 

digital twins concept as «a virtual copy of a 

system in operation»  [1, с. 74], «digital 

representations of actual physical products» 

[5, с. 3] та «the information model of operations, 

stakeholders’ activities and regarding 

transactions» [2, с. 3512]. 

The main advantage of making a digital twin 

model is to get the possibility of deciding 

without any damage to real objects. From the 

first view, this part of making enterprise digital 

twin has no connection with accounting. 

However, making the final decision requires 

measuring, monitoring, and collecting a massive 

amount of real-time data. Such a data collection 

is the primary purpose of the accounting system. 

On the other hand, the digital twin concept 

closely connected with enterprise architecture 

frameworks, like TOGAF and DoDAF, by 

adding the operational information to the 

corporate architecture elements. The 

configuration of these elements imposes 

requirements for the accounting system 

organization. 
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The concept of digital twins is applied mainly 
to complex industries. Its main advantage is the 
transfer of decision points from real space to the 
enterprise model. There are several options for 
applying this concept to the accounting 
organization. In the classical sense, the digital 
twin involves the information gathering that later 
can be used for real-world decision-making. In 
view of this, the process of accounting 
organizing should be focused on the list of 
decisions that could be made by the enterprise 
management system. The enterprise digital twin 
presence consequently will establish the 
possibility to determine the composition of main 
managerial decisions and to align these decisions 
with the key performance indicators (KPI), 
which in turn related to forms of management 
reporting. 

The main tasks of the digital twin are to 

determine the ways of enterprise development, to 

find new ways of customer involvement, to 

optimize the enterprise production parameters, to 

change enterprise organizational structure, to 

determine the characteristics of the production 

cooperation network, etc. From the management 

accountant's point of view, the digital twin helps to 

compose the list and make the structure of the 

enterprise responsibility centers. These centers will 

eventually determine the parameters of the 

accounting transaction and the approach to the 

production costs calculation. 

The main challenge here is to formulate the list 

of performance indicators and to invent the 

criteria that help to make management decisions. 

Management decisions should be formed around 

certain leverage that could cause change system 

behavior change under getting some influence. 

Therefore, the presence of the digital twin can 

predict the production system's response to the 

management impact. The enterprise digital twin 

can be represented as a system dynamics model, 

or as a TOGAF architecture disclosure. 

As already noted, the relevance of the digital 

twins' concept is seen only in its implementation 

with complex systems such as business 

integration or supply chains with a large number 

of participants. An exemplary here is the A. 

Kanak's with his co-authors' proposal [2], where 

they offered a system-hierarchical representation 

of a digital twin concept. However, accounting 

does not necessarily have to be based on the 

blockchain technology, as suggested in the [2] 

research. 

In general, in the context of the digital twins' 

concept appearance, we should agree with the 

author [4] proposal about implementing the term 

«Accounting 4.0», which is in line with the calls 

of the fourth technological revolution. In this 

case, accounting became the basis for combining 

strategic and operational aspects of value 

creation for the primary consumers. 
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УДК 657.1 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

НЕРУХОМІСТЮ НА ПІДСТАВІ П(С)БО ТА МСФЗ 

Безкоровайна Лідія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський  

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Розглянуто особливості 

розмежування інвестиційної та 

операційної нерухомості, проблеми вибору 

моделі обліку інвестиційної нерухомості та 

її оцінки згідно з національними та 

міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку. 

Ключові слова — будівництво, 

інвестиційна нерухомість, операційна 

нерухомість, оренда, справедлива 

вартість. 

Облік інвестиційної нерухомості за 

національними стандартами врегульовано 

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», у 

якому розкрито сутність цього поняття. 

Інвестиційна нерухомість – власні або 

орендовані на умовах фінансової оренди 

земельні ділянки, будівлі, споруди, які 

розташовуються на землі, утримувані з метою 

отримання орендних платежів та/або 

збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання 

послуг, адміністративної мети або продажу в 

процесі звичайної діяльності [1]. 

Аналогічний підхід наведено і у параграфі 

5 МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» [2]. 

Однак, у цьому параграфі відсутні обмеження 

щодо класифікації оренди, а лише зазначено, 

що йдеться про нерухомість, яку власник або 

орендар утримує як актив із правом 

використання, без уточнення щодо виду 

оренди. Крім того, в обліку за міжнародними 

стандартами орендарю слід визнати не лише 

зобов’язання, а й актив з права користування, 

у формі якого буде утримуватись 

інвестиційна нерухомість. Згідно з 

параграфом 19А МСБО 40 у такому разі її 

визнають відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» 

[3] та під час первісного визнання оцінюють 

за її собівартістю відповідно до МСФЗ 16. 

Якщо орендар використовує модель 

справедливої вартості для оцінки 

інвестиційної нерухомості, яку утримують як 

актив з права користування, то оцінює за 

справедливою вартістю актив з права 

користування, а не відповідну нерухомість. 

Отже, нерухомість вважають 

інвестиційною, якщо вона збільшує власний 

капітал, не вимагаючи від її власника 

здійснення будь-якої додаткової діяльності, 

наприклад у формі надання послуг тому, кому 

вона передана. Якщо ж власникові 

нерухомості все ж доводиться їх надавати 

орендарям, то виникає запитання про вплив 

таких додаткових послуг на розмежування 

об’єктів нерухомості. У П(С)БО 32 критеріїв 

такого розмежування не наведено на відміну 

від МСБО 40. Тож, вважаємо доцільним 

скористатись рекомендаціями міжнародних 

стандартів, а саме: якщо додаткові послуги є 

незначними, то нерухомість слід розглядати 

як інвестиційну. Якщо ж послуги, що 

надаються, є значним компонентом, то 

нерухомість належить до зайнятої власником 

(або операційної). Отже, на етапі 

розмежування слід визначити наявність і 

суттєвість додаткових послуг та 

відштовхуватися не лише від факту 

передання об’єктів в оренду. 

У МСБО 40 зазначено, що для класифікації 

об’єктів слід застосовувати професійне 

судження. При цьому суб’єкт розробляє 

критерії для послідовного застосування 

судження відповідно до визначення 

інвестиційної нерухомості та параграфів 7-13 

МСБО 40. 

Що стосується оцінки інвестиційної 

нерухомості, то і П(С)БО 32, і МСБО 40 

передбачають дві моделі такої оцінки: за 

справедливою вартістю, відображаючи 

переоцінки в доходах / витратах та не 
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нараховуючи амортизації, або за собівартістю 

з нарахуванням амортизації. Підприємство 

має право самостійно обрати модель оцінки 

інвестиційної нерухомості. Та слід пам’ятати, 

що норми П(С)БО 32 передбачають надання 

інформації у Примітках до річної фінансової 

звітності про справедливу вартість об’єктів 

інвестиційної нерухомості, оцінених за 

первісною вартістю (собівартістю). 

Певні невідповідності існують між 

національними і міжнародними стандартами 

стосовно нерухомості, яка будується або 

перебуває в процесі поліпшення. Якщо мета 

будівництва чи поліпшення об’єкта – 

використовувати цю нерухомість у 

майбутньому як інвестиційну, П(С)БО 32 на 

вказаному етапі не відносить її з метою 

бухгалтерського обліку до інвестиційної 

нерухомості. Усі об’єкти нерухомості, що 

будуються, згідно з національними 

стандартами відображають в обліку як 

об’єкти незавершеного будівництва, 

незважаючи на те, що деякі з них можуть у 

майбутньому використовуватись як 

інвестиційна нерухомість. Натомість у МСБО 

40 чітко вказано, що до інвестиційної 

нерухомості відносять нерухомість, яку 

будують або поліпшують для майбутнього 

використання як інвестиційна нерухомість. І 

такий підхід, на думку автора, є більш 

логічним, оскільки надає детальнішу 

інформацію для прийняття рішень 

користувачам інформації стосовно об’єктів 

будівництва і їх подальшого використання. 

Також, у МСБО 40 на відміну від П(С)БО 

32, є уточнення, яке дозволяє ширше розуміти 

зміну характеру використання об’єкта для 

переведення до/з інвестиційної нерухомості. 

Так, переведення до складу інвестиційної 

нерухомості або навпаки, вибуття зі складу 

інвестиційної нерухомості відбувається тоді, 

коли сталися зміни у використанні 

нерухомості. У свою чергу, зміна у 

використанні відбувається, коли об’єкт 

нерухомості починає або перестає 

відповідати визначенню інвестиційної 

нерухомості та існують підтвердження зміни 

у використанні. 

Згідно з МСБО 40 не відносять до 

інвестиційної нерухомості ту нерухомість, 

яка зайнята працівниками підприємства, 

незалежно від того, платять вони чи ні 

орендну плату за ринковими ставками. 

Натомість П(С)БО 32 такого правила не 

містить. 

У МСБО 40 містяться вимоги про визнання 

подальших витрат на заміну частини 

інвестиційної нерухомості. Підприємство 

визнає в балансовій вартості інвестиційної 

нерухомості витрати на заміну частини 

наявної інвестиційної нерухомості у момент 

виникнення таких витрат, якщо дотримується 

критерій визнання активів. Визнання 

балансової вартості заміненої частини 

припиняється, тобто її списують. Відповідно, 

ця норма запобігає завищенню вартості 

інвестиційної нерухомості, адже старі 

компоненти перестають бути частиною 

об’єкта інвестиційної нерухомості. У свою 

чергу, у П(С)БО 32 аналогічна норма про 

заміну частин інвестиційної нерухомості 

відсутня, хоча принцип обачності, на думку 

автора, вимагає саме такого підходу. 

Для інвестиційної нерухомості, яку 

відображають в обліку за моделлю 

собівартості, замінена частина може не бути 

частиною, на яку нараховували амортизацію 

окремо. Якщо суб’єктові господарювання 

недоцільно визначати окремо балансову 

вартість заміненої частини, він може 

використати собівартість заміни як покажчик 

собівартості заміненої частини на момент її 

придбання або будівництва. 

У разі застосування моделі справедливої 

вартості сама вона може вже відображати той 

факт, що частина втратила свою вартість. В 

інших випадках може бути складно 

визначити, на скільки потрібно зменшити 

справедливу вартість. Альтернативою 

зменшенню справедливої вартості може 

слугувати підхід, за яким собівартість заміни 

включають до балансової вартості активу з 

подальшою переоцінкою справедливої 

вартості, як це слід було би зробити у випадку 

поліпшення, яке не передбачає заміни. 

У практиці обліку за міжнародними 

стандартами переважає підхід до 

використання експертного судження під час 

визначення оціночних показників. Тому 

логічним є питання стосовно залучення 

професійних експертів для визначення 

справедливої вартості інвестиційної 
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нерухомості, облік якої ведуть з 

використанням цієї моделі. Стосовно цього у 

МСБО 40 зазначено, що оцінити справедливу 

вартість інвестиційної нерухомості потрібно, 

при цьому бажано, але не обов’язково щоб 

суб’єкт господарювання визначив 

справедливу вартість на основі оцінювання 

незалежним оцінювачем, який є визнаним 

фахівцем відповідної кваліфікації та має 

недавній досвід оцінювання інвестиційної 

нерухомості, що розташована в подібній 

місцевості та належить до подібної категорії. 

Тож, рішення стосовно залучення 

професійного оцінювача залишається за 

підприємством, однак, від цього може прямо 

залежати об’єктивність облікової інформації. 

У П(С)БО 32 не надано прямих вказівок 

щодо залучення незалежного оцінювача для 

визначення справедливої вартості, водночас 

під час розкриття інформації у Примітках до 

річної фінансової звітності про інвестиційну 

нерухомість, яку оцінюють за справедливою 

вартістю, цей стандарт вимагає навести 

інформацію про здійснення оцінки такої 

нерухомості суб’єктами оціночної діяльності, 

які мають досвід оцінки подібної нерухомості 

в тій місцевості, або про незалучення таких 

суб’єктів. Тож, і національні стандарти 

залишають вирішення цього питання на 

розсуд самого підприємства 

І ще одна відмінність в національному та 

міжнародному обліку інвестиційної 

нерухомості стосується відокремлених 

елементів (меблів, техніки), які є внутрішніми 

складовими частинами такої нерухомості. 

Згідно з П(С)БО 32 стаціонарно встановлені 

об’єкти основних засобів (ліфти, 

кондиціонери тощо), вартість яких враховано 

під час визначення справедливої вартості 

інвестиційної нерухомості, обліковують в 

позабалансовому обліку за первісною 

вартістю. Усі інші активи, які 

використовують разом з інвестиційною 

нерухомістю (меблі, господарський інвентар, 

офісна техніка тощо), оцінюють за первісною 

(переоціненою) вартістю з відображенням в 

обліку відповідно до П(С)БО 7 «Основні 

засоби» [4]. 

У МСБО 40 зазначено, що якщо офісне 

приміщення здають в оренду разом із 

меблями, до справедливої вартості офісу 

зазвичай включають і справедливу вартість 

меблів, оскільки орендний дохід пов’язаний з 

офісом, що має меблі. Коли вартість меблів 

включається до справедливої вартості 

інвестиційної нерухомості, підприємство не 

визнає меблі як окремий актив. 

Тож підхід МСБО 40, на відміну від 

П(С)БО 32, не вимагає окремого обліку тих 

об’єктів, які є частиною (внутрішнім 

наповненням) інвестиційної нерухомості, 

оцінюваної за справедливою вартістю. 

Звичайно, інвестиційна нерухомість є 

специфічним об’єктом обліку, однак якщо він 

присутній на підприємстві, слід з особливою 

увагою формувати облікову інформацію 

щодо нього. Допомогти у цьому може 

використання міжнародного облікового 

досвіду. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ГУДВІЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОДАЖУ 

Войтко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — В статті визначено 

особливості обліку гудвілу підприємства, 

як складової нематеріальних активів. 

Запропонована методика оцінки трудового 

потенціалу підприємства на основі шкали 

оцінювання трудового потенціалу, як 

основного чинника, що формує ринкову 

вартість підприємства.  

Ключові слова — Нематеріальні активи, 

гудвіл, трудовий потенціал, оціночна 

вартість робітника, гудвіл трудового 

потенціалу. 

 

У сучасних ринкових умовах існує велика 

кількість підприємств, які купуються або 

продаються, при цьому виникають складнощі 

з визначенням ціни підприємств. Найчастіше, 

балансова вартість підприємства значно 

нижче ринкової и це відбувається від того, що 

в процесі діяльності підприємство набуває 

репутацію, імідж, клієнтську базу і т.п. Все це 

можна об'єднати в одне поняття «гудвіл», 

який, згідно з міжнародними стандартами 

обліку, являє собою різницю між витратами з 

придбання і часткою інвестора у 

справедливій вартості ідентифікованих 

активів і зобов'язань над витратами з купівлі 

компанії. Проте на практиці відсутні 

методики формування та оцінки гудвілу 

підприємства, що продається. Таким чином, 

дослідження даної теми є сьогодні 

актуальним. 

Аналіз остатніх публікацій показує, що 

особливостям обліку гудвілу присвятили свої 

роботи такі зарубіжні та вітчизняні вчені як 

Френсіс Вільям, Йоганн Фрідріх Шер, 

Френсіс Пікслі, Соколова Н.А., 

Титаренко Е.Б. та інші. Однак ще існують 

деякі проблемні моменти, а саме порядок 

визнання та оцінки набутого гудвілу, 

відображення його в обліку та інші.  

Завдання дослідження полягає в 

визначенні методики оцінки гудвілу 

підприємства з урахуванням  трудового 

потенціалу та особливостей його обліку. 

Згідно українських та міжнародних 

стандартів обліку гудвіл відноситься до 

нематеріальних активів, але має ряд 

відмінностей: гудвіл не існує окремо від 

підприємства, не має речовинної форми, 

вартість гудвілу є умовною.  

Відображення гудвілу придбаного 

підприємства в системі рахунків 

бухгалтерського обліку підприємства - 

покупця здійснюється наступним чином [6]: 

1. Зарахування на баланс підприємства 

придбаних необоротних активів: Дебет 15 

«Капітальні інвестиції»  Кредит 377 

«Розрахунки з іншими дебіторами»; 

2. Зарахування на баланс підприємства 

придбаних запасів та дебіторської 

заборгованості: Дебет 20 «Виробничі запаси, 

Розрахунки з покупцями і замовниками»  

Кредит 377 «Розрахунки з іншими 

дебіторами»; 

3. Відображення гудвілу: Дебет 191 

«Гудвіл при придбанні»  Кредит 377 

«Розрахунки з іншими дебіторами». 

Відображення гудвілу в системі 

бухгалтерського обліку, як і нематеріальних 

активів, відбувається за первісною вартістю. 

Первісна вартість нематеріальних активів у 

поточному обліку не підлягає зміні, крім 

випадків встановлених законодавством 

України, а в балансі вказані активи 

відображаються за залишковою вартістю. 
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Вартість гудвілу підприємства в процесі 

господарювання може зменшуватися, але 

при цьому підприємство не позбавляється 

самої репутації. За міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку гудвіл 

так само, як і нематеріальні активи, 

відображається в поточному обліку за 

первісною вартістю, але на відміну від 

нематеріальних активів його вартість не 

амортизується. Однак зараз існує тенденція 

переоцінки гудвілу в поточному обліку. Про 

це свідчить прийнятий у США стандарт FAS 

№ 142 "Бухгалтерський облік гудвілу і 

нематеріальних активів", який наказує 

проводити щорічно аналіз і переоцінку 

гудвілу з одночасним списанням суми 

уцінки на витрати компанії. Проте не 

наводиться методика оцінки гудвілу 

підприємства.  

В ринкових умовах найбільш актуальним 

питанням є розрахунок гудвілу на 

підприємстві, яке продається. Проведений 

аналіз існуючих методик у сфері оцінки 

трудового потенціалу підприємства [1, 2, 3, 

4, 5] дозволив визначити, що методика 

розрахунку гудвілу підприємства, що 

продається повинна базуватися на його 

трудовому потенціалі. Ціна підприємства, 

що продається містить вартість всіх активів 

за балансовою вартістю під час злиття 

балансів контрагентів, тому вартість активів 

в обліку змінювати не можна, але баланс не 

враховує вартість трудового потенціалу, як 

основного чинника, що формує ринкову 

вартість підприємства. Тому пропонуємо 

оцінювати гудвіл підприємства, тобто його 

додаткову вартість за трудовим 

потенціалом, який є головним чинником 

його формування. Оцінка гудвілу за 

трудовим потенціалом, полягає в виявленні 

і реалізації здібностей кожного працівника 

підприємства, посиленні творчого і 

змістовного характеру праці, підвищенні 

професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників з врахуванням його всебічного 

стимулювання і відповідної оцінки вкладу 

кожного працівника в кінцеві результати 

діяльності підприємства. Навіть якщо 

підприємство має досконалу матеріально-

технічну базу виробництва, має в своєму 

розпорядженні новітню техніку і 

технологію, виробничий процес не може 

здійснюватися нормально в разі 

нераціонального використання 

кваліфікаційних та інших здібностей 

працівників. 

Оцінка трудового потенціалу звичайно 

виконується незалежним оцінювачем з метою 

врахування його впливу на вартість об'єкту, 

та вміщує розрахунки, які відображують 

додаткову прибутковість, яку забезпечує 

підприємству раціональне використання його 

трудових ресурсів. У якості типових цілей 

вартісної оцінки виділяють: 

визначення впливу потенціалу трудових 

ресурсів на ринкову ціну підприємства ; 

визначення його впливу на інвестиційну 

привабливість підприємства та рівня ризику 

втрати вкладень; 

визначення витрат на формування або 

реформування трудових ресурсів 

підприємства у випадку його продажу, зміни 

форми власності, реструктуризації, поділення 

або злиття, антикризового керування при 

санації. 

На сьогодні немає достатнього 

обґрунтування системи показників оцінки 

потенціалу трудових ресурсів. Навіть якщо 

вдається визначити вартість потенціалу 

досить точно, не обов'язково за угодою вона 

буде повністю включена в ціну, оскільки 

стосується лише тієї частини потенціалу, яка 

реалізується в умовах зовнішніх обмежень. 

Актуальним методом оцінки в умовах 

сьогодення є оцінка трудового потенціалу 

через гудвіл. Така методика розрахунку 

вартості трудового потенціалу підприємства 

дозволить з одного боку отримати конкретні 

математичні показники оцінки трудового 

потенціалу, а з іншого – запропонована 

методика є простою та не вимагає 

спеціального програмного забезпечення чи 

витрат часу. 

Оцінка вартості трудового потенціалу за 

гудвілом передбачає формування наступних 

показників: вартість трудового потенціалу 

підприємства; оціночна вартість робітника; 

гудвіл трудового потенціалу робітника. 
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Вартість трудового потенціалу 

підприємства – це сукупна оціночна вартість 

всіх робітників підприємства. 

Оціночна вартість робітника – це 

розрахункова величина, яка дорівнює 

добутку заробітної плати робітника на 

коефіцієнт гудвілу трудового потенціалу 

(Гтп). Оціночна вартість робітника 

визначається за формулою (1): 

 

S= ЗП х Гтп,                           (1) 

 

де, S – оціночна вартість робітника; 

ЗП – заробітна плата робітника, грн.; 

Гтп – коефіцієнт гудвілу трудового 

потенціалу робітника. 

 

Гудвіл трудового потенціалу робітника – 

це коефіцієнт, який відображає реальну, 

ринкову, індивідуальну вартість робітника як 

окремої особи, яка може виконувати ті чи 

інші функції, вирішувати певні завдання. 

Для розрахунку коефіцієнту гудвілу 

пропонується використовувати наступну 

шкалу оцінювання трудового потенціалу 

підприємства (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Шкала оцінювання трудового потенціалу 
Параметр оцінки Значення коефіцієнту 

Психологічний клімат в колективі: 

відмінний 0,2 

добрий 0,1 

незадовільний 0 

Професійний рівень робітника: 

високий 0,5 

середній 0,2 

низький 0 

Час необхідний на адаптацію робітника на новому 

робочому місці, місяців 

2 для управлінського персоналу від 1 

до 4; 

для обслуговуючого персоналу від 0 

до 1 

1,5 

1 

0,5 

 
Коефіцієнти наведені в таблиці 1 

визначаються керівництвом підприємства 

залежно від складності завдань та функцій, які 

виконує робітник.  Таким чином найбільшу 

вартість будуть мати робітники 

управлінського складу, що є характерним для 

будь якого підприємства, а найнижчий рівень 

гудвілу мають працівники, робота яких має 

відносно механічний характер та не потребує 

значних витрат фізичної сили чи розумової 

праці.  

Отримані в процесі дослідження матеріали 

і пропозиції щодо підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу в 

ринкових умовах сприятимуть формуванню 

більш ефективних господарських рішень і 

підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства в цілому.  
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Анотація — у дослідженні виокремлено 

особливості обліково-аналітичного 

забезпечення податкового контролю 

діяльності суб’єктів господарювання 

шляхом розгляду теоретичних основ та 

нормативно-правової бази податкового 

контролю та його обліково-аналітичного 

забезпечення. 

Ключові слова — обліково-аналітичне 

забезпечення, контроль, податковий 

контроль, суб’єкти господарювання.  

В умовах реформування нормативно – 

правової бази України, з прийняттям 

Податкового кодексу в Україні вперше на 

законодавчому рівні визначені способи 

здійснення податкового контролю. Серед них 

«перевірки та звірки, а також перевірки з 

дотримання законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, у порядку, 

встановленому законами України, що 

регулюють відповідну сферу 

правовідносин». Податковий контроль 

класифікують за рядом ознак. Один із 

поширених варіантів класифікації наведено 

на рис. 1. Як видно з рис. 1. податковий 

контроль класифікується за п’ятьма 

ознаками, а саме: спосіб організації, місце 

проведення, технологія здійснення, міра 

охоплення документів, обсяг охоплених 

платежів.  В свою чергу вони складаються з 

декількох елементів. Така деталізація 

складових податкового контролю забезпечує 

комплексний, попереджувальний, всебічний 

контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання ( камеральна перевірка, 

документальна планова перевірка 

,документальна невиїзна перевірка 

проводиться в приміщенні контролюючого 

органу, документальною невиїзною 

позаплановою електронною перевіркою за 

заявою платника податків (далі – електронна 

перевірка) ,фактична перевірка).  

 

 
 

Рис. 1. Класифікація податкового 

контролю (узагальнено автором  

за [1, 2, 4]) 

 

Ефективність податкових перевірок у 

значній мірі визначається правильним 

відбором платників для їх проведення. Такий 

відбір здійснюється на наступних принципах: 

режим найбільшого сприяння для 

законослухняних платників; своєчасне 

реагування на ознаки можливих податкових 

порушень; невідворотність настання 

відповідальності за допущені порушення; 

обґрунтованість вибору об’єктів контролю. 
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Відбір платників для проведення планових 

документальних перевірок проводиться на 

ризикоорієнтованій основі, тобто, до планів 

перевірок у першочерговому порядку 

включаються платники із найбільшими 

ризиками ухилення від оподаткування. 

Найбільш поширені комбіновані методики, 

які передбачають відбір платників для 

проведення перевірок шляхом поєднання 

цілеспрямованого та випадкового відбору. У 

цілеспрямованому порядку відбираються 

платники із найбільшою вірогідністю 

ухилення від оподаткування. Випадковий 

відбір доповнює цілеспрямований і 

здійснюється шляхом генерування 

комп’ютером у безсистемному порядку 

ідентифікаційних номерів платників 

податків. Конкретні методики відбору 

використовуються кожною державою, 

виходячи із вітчизняних традицій 

оподаткування та порядку організації 

контролю. В найбільш загальному розумінні 

відбір платників для податкових перевірок 

здійснюється з метою запровадження 

системного підходу до адміністрування 

податків і базується на тому, що податкові 

органи за рахунок поінформованості, як 

можна на більш ранній стадії реагують на 

можливі випадки порушення податкового 

законодавства у тому числі передбачають та 

упереджують можливі порушення 

податкового законодавства. Здебільшого 

відбір платників податків для податкових 

перевірок шляхом аналізу податкової 

звітності платника, та наявної інформації про 

платника податків. Авторами пропонується 

власне бачення процедури відбору платників 

податків до податкових перевірок, яке 

представлено на рис 2. Як видно з рис. 2 

фахівці фіскального органу на підставі 

вивчення інформації про податкову 

поведінку зареєстрованих платників 

визначають перелік потенційних порушників 

законодавства. Матеріали на суб’єктів 

господарювання з ознаками фіктивності та 

суб’єктів, які не звітуються, не знаходяться за 

вказаною адресою, передаються силовим 

підрозділам для встановлення фактичного 

місця перебування та проведення необхідних 

розслідувань. 

 
Рис. 2. Процедура відбору платників для 

проведення документальних перевірок 

(розроблено авторами) 

 

Функціями і процедурами, визначеними 

для структурних підрозділів державної 

фіскальної служби, організація 

документальних перевірок дотримання 

законодавства про оподаткування на 

підприємствах, організаціях та установах 

покладена на підрозділи податкового та 

митного аудиту. Тому, автори пропонують 

більш детально розглянути особливості 

обліково – аналітичного забезпечення 

податкового контролю.  

Таблиця 1 

Особливості обліково-аналітичного 

забезпечення податкового контролю 
Назва Характеристика 
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формування повної і достовірної 

інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання та його майнове 

положення, необхідної для здійснення 

контролю з метою виявлення відхилень 

у функціюванні об'єкта від 

установлених правил і норм, 

притягнення до відповідальності осіб, 

що вчинили правопорушення та 

попередження правопорушень щоб не 

допустити такі порушення у 

подальшому. 

Зареєстровані платники 

Подають податкову 

звітність 

Не подають податкової 

звітності 

Матеріали 

передаються 

поліцейській 

(силовій) структурі 

Аналіз інформації 

Формування контингенту 

потенційних порушників 

Цілеспрямований відбір Випадковий відбір 

Платники, відібрані фіскальним 

органом вищого рівня 

Плани перевірок на відповідний період 
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облік і аналіз інформації про фактичні 

результати діяльності всіх підрозділів 

контрольованої системи 

(організації);порівняння їх із 

плановими показниками; виявлення 

відхилень і аналіз їх причин;. 

аналіз причин відхилень; . корекційна, 

тобто розроблення пропозицій, як 

усунути виявлені порушення; 

правоохоронна, тобто притягнення 

до відповідальності осіб, що вчинили 

правопорушення; профілактична, 

тобто вироблення заходів; 

контролююча за дотриманням 

фінансової дисципліни, веденням 

обліку за встановленими правилами та 

нормами. 

Д
ж
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а 

ін
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о
р

м
ац

ії
  

Базується на даних бухгалтерського 

обліку, включаючи оперативні дані і 

використовує для економічного аналізу 

статистичну, виробничу, довідкову та 

інші види інформації 
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 Мета податкового контролю полягає у 

постійному наповнені дохідної частини 

державного бюджету, а її предметом є 

перевірка повноти формування бази 

оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання податками та зборами 

і своєчасності їх перерахування до 

бюджету та державних цільових 

фондів. 
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Перевірка повноти та своєчасності 

сплати податків та зборів до бюджету 

та державних цільових фондів. 

Контроль правильності визначення 

бази оподаткування; Аналіз 

податкових надходжень; Контроль за 

своєчасність подання до органів 

Державної фіскальної служби 

податкової звітності за податками та 

зборами; Виявлення, усунення та 

попередження порушень чинного 

законодавства. 
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Основними формами податкового 

контролю є:перевірки; отримання 

пояснень платників податків, 

податкових агентів і платників зборів; 

перевірки даних обліку і звітності; 

огляд приміщень і територій, 

використовуваних для отримання 

доходу (прибутку). 
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Податковий контроль здійснюється 

контролюючими органами в межах їх 

повноважень і функцій які визначені: 

Конституцією України, Податковим 

кодексом України, Митним кодексом 

України, Законами України, Актами, 

постановами Кабінету Міністрів 

України. 

Таким чином, існує багато особливостей 

обліково-аналітичного забезпечення 

податкового контролю, які полягають у 

наступному: меті та функціях обліково- 

аналітичного забезпечення податкового 

контролю, нормативно-законодавчій базі, 

напрямах здійснення, джерелах інформації, 

формах організації. Детальне ознайомлення з 

особливостями обліково-аналітичного 

забезпечення податкового контролю надає 

можливість більш ефективно та раціонально 

проводити податковий контроль.  
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УДК 657.1 

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Жиліна Юлія Петрівна, аспірант, Харківський національний економічний університет  

 імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація – Розглянуто питання обліково-

аналітичного забезпечення управління 

підприємством. Висвітлено необхідність 

формування дієвої системи обліково-

аналітичного забезпечення управління 

витратами підприємства. Визначено, що 

основними джерелами даних для 

управління витратами підприємства є: 

зовнішня (нормативно-правова) та 

внутрішня (облікова, необлікова та 

аналітична) інформація. 

 

Ключові слова – обліково-аналітична 

інформація,  управління витратами 

 

Для організації ефективного управління 

підприємством необхідна систематична 

інформація про наявність та використання 

фінансових, трудових, матеріальних 

ресурсів, а також про  формування витрат, 

доходів і фінансових результатів діяльності. 

Саме таку інформацію забезпечує  

бухгалтерський облік.  

Важливу роль в цьому відіграють витрати, 

оскільки вони впливають не тільки на 

собівартість продукції та її ціну, а й на обсяг 

одержаного прибутку і всю господарську 

діяльність підприємства загалом. На сьогодні 

є актуальною проблема контролю та 

обґрунтування зростання витрат. 

У процесі управління підприємством 

опрацьовуються значні обсяги  економічної 

інформації. Провідна роль в її сукупності 

належить обліково-аналітичній інформації, 

що обумовлено специфікою бухгалтерського 

обліку, який охоплюючи процеси 

виробництва, обігу та розподілу продукту, 

формує повну інформацію про кругообіг 

засобів [1]. 

Вагомий внесок у дослідження обліково-

аналітичного забезпечення здійснили такі 

науковці, як Бородкін О. С., Бутинець Ф. Ф., 

Валуев Б. І., Верига Ю. А., Войнаренко М. П., 

Герасимович А. М., Голов С. Ф., Кіндрацька 

Л. М.,, Кужельний М. В., Кузьмінський Ю. 

А., Нападовська Л. В., Петрик О. А., Пушкар 

М. С., Савченко В. Я., Сопко В. В., Хом’як Р. 

Л. Чумаченко М. Г. та інші. Але, не 

дивлячись на велику кількість наукових 

досліджень, питання обліково-аналітичного 

забезпечення управління витратами потребує 

подальшого вивчення. 

Щодо нормативно-правової бази України, 

то в законодавстві, відповідно до НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»,  

витрати - це зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілу власниками) за звітний період. 

Під обліково-аналітичним забезпечення 

управління підприємства розуміють систему 

накопичення, узагальнення та передавання 

інформації, яка допомагає керівникам 

приймати рішення, здійснювати планування 

та  контролювати діяльність суб’єкта 

господарювання. Обліково-аналітична 

інформація є інформаційним ресурсом 

управління підприємством, вона формується 

в результаті реалізації трьох функцій 

управління: обліку, аналізу та синтезу. При 

цьому облік є базою для аналізу, а результати 

аналізу є підставою для проведення синтезу 

та надання відомостей користувачам цієї 

інформації [2]. 

Управління витратами визначають, як  

комплекс управлінських заходів, 

спрямованих на формування та регулювання 

витрат, заснованих на застосуванні 

економічних законів для досягнення їх 

оптимального рівня. 

Система управління витратами – це 

сукупність взаємопов’язаних елементів, 
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методів і механізмів, що діють у межах 

функціональних обов’язків і утворюють 

певну цілісність, за допомогою яких 

узагальнюються процеси постачання, 

використання ресурсів, вирішуються чітко 

поставлені цілі, реалізуються тактичні і 

стратегічні плани [4]. 

Інформаційна база управління витратами 

повинна враховувати як зовнішні, так і 

внутрішні джерела інформації. До перших 

належить нормативно-правова інформація, а 

до других – облікова, необлікова та 

аналітична інформація. 

Основними складовими системи обліково-

аналітичного забезпечення, як єдиного 

систематизованого  інформаційного ресурсу 

є первинні і зведені бухгалтерські документи, 

облікові регістри, внутрішня та фінансова 

звітність. Так, на рівні суб’єкта 

господарювання  прийняття управлінських 

рішень стосовно оптимізації витрат базується 

на інформації, що міститься в первинних та 

зведених  бухгалтерських документах, 

облікових регістрах, а також в фінансовій та 

внутрішній звітності [3]. 

Аналітична інформація є результатом 

обробки та узагальнення вхідних даних 

стосовно фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Своєчасна та достовірна 

обліково-аналітична інформація дає 

можливість оцінити як минулі й теперішні 

події, так і майбутні операції, а відтак − 

вжити заходів, спрямованих на оптимізацію 

витрат. За даними такої інформації можна 

визначити відхилення від встановлених 

еталонних показників з метою прийняття 

рішень, спрямованих на попередження та 

усунення негативних змін у складі 

виробничих витрат й витрат діяльності. 

Обліково-аналітичне забезпечення 

управління витратами підприємства 

залежить від факторів, які впливають на 

собівартість та методи обліку витрат на 

виробництво і калькулювання собівартості 

продукції. Факторами впливу на витрати 

можуть бути як зовнішні (державне 

регулювання, привабливість ринку, ціни на 

матеріальні ресурси, темпи інфляції, рівень 

конкуренції, кон’юнктура ринку, соціальні та 

політичні норми, системи і умови 

оподаткування), так і внутрішні (масштаби 

виробництва, особливості організації 

виробництва, особливості технології 

виробництва, структура виробничої 

програми підприємства, а також особливості 

облікової політики в частині витрат).  

Система обліково-аналітичного забезпечення 

управління витратами підприємства повинна 

бути спрямована на задоволення 

інформаційних потреб користувачів 

фінансової звітності стосовно достовірної, 

зрозумілої, доцільної, суттєвої, оперативної 

та достатньої інформації. 
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Анотація — Проведено теоретичне 

обґрунтування сутності предмету судово-

економічної експертизи та виділено 

основні типи її завдань. 

Ключові слова — судово-економічна 

експертиза, предмет судово-економічної 

експертизи, завдання судово-економічної 

експертизи 

Розвиток ринкових відносин разом з 

економічною кризою в Україні, 

супроводжується зростанням економічної 

злочинності. Для ефективної боротьби з нею 

необхідно залучити висококваліфікованих 

спеціалістів у галузях економіки і права. 

Наукою, що поєднує ці сфери є судово-

економічна експертиза, предметом якої є стан 

і результати господарської діяльності 

суб’єктів економічних відносин.  

Дослідженню сутності судово-економічної 

експертизи, її предмету й завданням 

приділяли увагу такі вчені:  Л.Алексєєва, 

В.Арсеньєв, Г.Атанесян, М.Базась, Л.Бєлкін, 

А.Бєлов, М.Білуха, В.Бондар, Л.Бочкова, 

Р.Бруханський, Ф.Бу-тинець, Л.Волинець, 

В.Гринева, Я.Дячишин, С.Іванов, Л.Ісаєнко, 

М.Камлик, Ж.Кевор-кова, В.Лисиченко, 

А.Лозовий, Г.Макеєнко, Г.Мумінова-Савіна, 

Г.Надгорний, В.Отенко, І.Панченко, 

І.Петрухін, В.Понікаров, Т.Сєрі-кова, 

В.Сопко, Б.Усач, П.Хомин, С.Чаадаєв, 

В.Шарманська, В.Швець, В.Шевчук, О.Шля-

хов, та ін.  Проте в роботах вказаних 

дослідників та практиків присутня 

неоднозначність у трактуванні базисних 

понять, що окреслюють зміст судово-

економічної експертизи. Це й обґрунтовує 

необхідність систематизації та аналізу 

підходів до визначення сутності предмету 

судово-економічної експертизи, її завдань, що 

визначає актуальність обраної теми 

дослідження. Метою дослідження є 

визначення сутності предмету судово-

економічної експертизи та її основних 

завдань. 

Судово-економічна експертиза є 

процесуальною дією, що полягає у 

експертному дослідженні документів 

бухгалтерського, податкового обліку і 

звітності, що засвідчують фінансово-

господарську діяльність суб’єктів 

господарювання, що здійснюється особою, 

яка має спеціальні знання в галузі економіки, 

з метою формування та надання висновку 

стосовно питань, поставлених органами 

дізнання, досудового та судового слідства [6, 

с. 75].  Згідно з чинним законодавством, 

призначення судово-економічної експертизи 

не є обов’язковим. Її проводять спеціалісти 

державних спеціалізованих закладів та 

відомчих служб. Призначають проведення 

експертизи лише за необхідності, враховуючи 

специфіку кожної окремої справи, та її 

обставини. Важливим при цьому є розуміння 

компетенції спеціаліста-економіста, який має 

проводити судово-економічну експертизу. 

Всі завдання, які він може вирішувати, 

виконуючи таку перевірку, по суті 

визначають її предмет. В економічній 

літературі сутність поняття предмета судово-

економічної експертизи також трактується 

неоднозначно (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Підходи науковців до визначення 

предмету судово-економічної експертизи 

(узагальнено автором) 
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Бухгалтерські  

та/або 

господарські 

операції [2,4,5] 

 

Інформація 

про факти та 

обставини 

справи [1] 

 

Документально 

відображені 

операції, явища та 

процеси [3] 

 

Конкретні експертні 

завдання та питання 

[6] 
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Аналіз сутності предмета судово-

економічної експертизи, дозволяє 

стверджувати, що він у розумінні різних 

авторів має спільні риси, й характеризується:  

зв’язком з господарською діяльністю;  

документальним відображенням;  

колом питань, поставлених слідчим 

(судом) експерту;  

наявністю висновку.  

Таким чином, на думку автора, предмет 

судово-економічної експертизи – це завдання, 

які ставляться слідчим (судом) спеціалісту-

економісту відносно відображених 

документально господарських операцій 

суб’єктів господарювання з метою отримання 

експертного висновку щодо їх законності, 

достовірності та доцільності. 

Необхідно зазначити, що найчастіше 

судово-економічній експертизі підлягають 

такі питання:  

перевірка та документальне підтвердження 

суми нестач або надлишків матеріальних 

цінностей і грошових коштів;  

встановлення та підтвердження розміру 

матеріальної шкоди; перевірка ґрунтовності 

списання сировини та матеріалів, цільового 

використання виділених коштів;  

встановлення фактів порушення 

фінансової дисципліни, правильності 

розрахунків з постачальниками та покупцями, 

ухилення від уплати податків;   

документальна перевірка чинних правил 

емісії цінних паперів; установлення фактів 

фіктивного банкрутства, або випадків 

приховування банкрутства, перевірка 

відповідності господарських операцій 

чинному законодавству;  

установлення правильності 

документального оформлення господарських 

операцій та їх відображення у 

бухгалтерському обліку;  

установлення умов, що сприяють 

вчиненню зловживань та протиправних дій 

посадовими особами та працівниками 

облікового апарату підприємства;  

перевірка правильності методики 

проведення документальної ревізії та 

достовірності її висновків;  

виявлення причин здійснення економічних 

злочинів і правопорушень та розробка 

пропозицій, спрямованих на їх запобігання у 

майбутньому. 

Узагальнюючи коло завдань судово-

економічної експертизи, на думку автора, 

доцільно їх систематизувати у такі групи:  

1) пов’язані з вивченням стану організації 

та ведення бухгалтерського обліку і 

контролю;  

2) спрямовані на виявлення фактів 

порушення чинного законодавства в цілому 

та, зокрема, порушень в обліку та організації 

контролю з боку осіб, проти яких висунуто 

обвинувачення;  

3) передбачають визначення розміру 

збитку, завданого незаконними діями.  

Такий розподіл спрощує розуміння 

сутності предмету судово-економічної 

експертизи, що є важливим для забезпечення 

розуміння її необхідності, дотримання вимог 

її призначення та проведення. 

Таким чином, через неоднозначність 

розуміння сутності предмету судово-

економічної експертизи, можуть бути 

порушені компетенціі спеціаліста-

економіста, шляхом постановки йому 

невідповідних завдань. У зв’язку з цим в 

роботі узагальнено й проаналізовано підходи 

щодо визначення сутності предмету судово-

економічної експертизи, обґрунтовано 

завдання, які вона вирішує, проведено 

систематизацію завдань, що полегшить 

роботу правоохоронних і судових органів при 

визначенні необхідності у її проведенні. 
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Анотація — теоретично обґрунтовано 

сутність фінансової звітності суб’єктів 

господарювання. Запропоновано порядок 

здійснення аудиту фінансової звітності 

суб’єктів господарювання в сучасних 

умовах. 

Ключові слова — аудит; фінансова 

звітність; суб’єкти господарювання; 

перевірка; суттєві аспекти.  

 

Підвищення ролі аудиту діяльності 

суб’єктів господарювання диктується 

посиленням конкуренції в умовах ринку та 

господарського ризику, впливом зовнішнього 

ринку в умовах глобалізації. Для того, щоб 

суб’єкти господарювання успішно 

функціонували, для прийняття правильних 

управлінських рішень на рівні суб’єктів 

господарювання повинні використовуватись 

дані, які відповідають певним правилам, 

вимогам і нормам, що є зрозумілими та 

прийнятними для користувачів. Дані, що є 

основою для прийняття управлінських 

рішень, представляються у  фінансових 

звітах, форми за якими регламентовано 

діючим законодавством [1-3]. 

В сучасних умовах господарювання в 

Україні найбільш розповсюдженим та 

затребуваним видом аудиту є аудит саме 

фінансової звітності суб’єктів 

господарювання. Тому цей напрям аудиту 

потребує постійного вдосконалення, 

особливо в частині уточнення теоретичних 

аспектів. Це зумовлює своєчасність та 

актуальність теми дослідження. 

Метою дослідження є теоретичне 

обґрунтування сутності фінансової звітності 

та визначення порядку здійснення аудиту 

фінансової звітності суб’єктів 

господарювання в сучасних умовах. 

Так, фінансова звітність – це бухгалтерська 

звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів суб’єктів господарювання 

за звітний період [8]. 

Важливість аудиту фінансової звітності 

полягає в тому, що фінансова звітність 

містить в собі консолідовані дані, а саме 

містить інформацію по всім ділянкам обліку. 

Аналізуючи фінансову звітність, користувачі 

отримують інформацію про результати 

діяльності суб’єктів господарювання, їх 

фінансовий стан, платоспроможність, 

ліквідність, рентабельність та інші важливі 

характеристики. 

На першому етапі аудиту, керуючись 

нормативними актами, аудитору необхідно 

перевіряти правильність оцінки статей 

балансу та фінансової звітності в цілому. Для 

цього він використовує П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», Закон 

України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» і т.д. [4-9]. 

На другому етапі аудитор перевіряє, яким 

чином відображаються в обліку необоротні 

активи суб’єктів господарювання, чи 

відповідає ведення обліку нормативним 

документам. 

Наступним етапом є перевірка оцінки 

запасів, які необхідно відображати за 

фактичною собівартістю. Далі  перевіряється 

правильність ведення і відображення 

розрахунків з дебіторами і кредиторами, 

постачальниками і покупцями. Також 

аудитору необхідно оцінити розрахунки з 

оплати праці, по страхуванню, а також з 

бюджетом. 

При проведені аудиту Звіту про фінансові 

результати необхідно перевірити суму 

фактичного доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) й собівартості 

реалізованої продукції. На наступній стадії 
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перевірки аудитор перевіряє доходи і 

видатки, а також правильність визначення 

чистого прибутку (збитку) [10].  

Таким чином, аудитор перевіряє 

правильність обліку всіх активів, капіталу і 

зобов’язань суб’єктів господарювання, а 

також результатів діяльності за певний 

період. Перевіряючи звітність, аудитору 

необхідно визначити повноту і взаємозв'язок 

між даними балансу та іншими формами 

фінансової звітності. Так, сума чистого 

прибутку у балансі повинна збігатися з сумою 

чистого прибутку з форми №2 «Звіт про 

фінансові результати», рядок «Залишок 

коштів на кінець року» з форми №3 «Звіт про 

рух грошових коштів» повинен дорівнювати 

значенню рядка 1165 балансу, також суми по 

рядку 4300 Звіту про власний капітал повинні 

бути відповідно однакові з сумами статей 

першого розділу пасиву балансу «Власний 

капітал». Під час планування та проведення 

аудиту для зниження аудиторського ризику 

до прийнятно низького рівня аудитор 

повинен розглянути ризик суттєвих 

викривлень фінансової звітності, який є 

результатом шахрайства. Якщо шахрайські 

дії мали місце, що видно з фінансової 

звітності, аудитор повинен про це сповістити 

керівництво суб’єкта господарювання, а 

також вищі інстанції згідно діючого 

законодавства [4;10]. Переконавшись у 

правильності, достовірності та 

взаємоузгодженості фінансової звітності, 

аудитору необхідно підтвердити 

правильність її складання, що перевіряється 

відповідно до чинного законодавства. 

Після проведення аудиту аудитор має 

можливість висловити думку про те, чи 

складена фінансова звітність за всіма 

суттєвими аспектами відповідно до 

встановлених принципів фінансової звітності. 

При складанні Звіту (висновку) 

незалежного аудитора, крім висловлення 

власної думки, обов’язково робиться 

посилання на МСА 300 «Планування аудиту 

фінансової звітності» та МСА 700 

«Формування та подання висновку щодо 

фінансової звітності» [4;6]. 

Таким чином, аудит фінансової звітності 

суб’єктів господарювання допомагає 

висвітлити недоліки роботи суб’єктів 

господарювання та припущені помилки, тому 

порядок його здійснення повинен бути 

ретельно спланованим, чітким та узгодженим. 
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Анотація — розглянуто особливості 

сучасних теоретичних, організаційних та 

методичних засад бухгалтерського обліку 

фінансових результатів у страхових 

компаніях України. Наведена економічна 

сутність поняття «фінансовий результат 

страхової компанії» та його складові, мета 

якої покращення бухгалтерського обліку 

доходів, витратів та фінансових 

результатів 

Ключові слова — доход, бухгалтерський 

облік, страхування, фінансовий результат, 

прибуток, витрати. 

 

На сьогоднішній день страхування є 

однією з найдинамічніших галузей 

економіки. Страхування створює передумови 

для нейтралізації і пом'якшення наслідків 

непередбачених випадків на основі 

визначення розмірів ризику та передачі його 

від страхувальника до страховика. 

Бухгалтерський облік страхових компаній 

має певні особливості, які обумовлені 

природою страхових послуг і національним 

законодавством. Для діяльності страхових 

компаній характерні специфічні 

бухгалтерські рахунки, фінансові та 

господарські операції. З огляду на це, важливе 

практичне значення набувають теоретичні, 

методичні та організаційні аспекти обліку 

діяльності страхових компаній. 

Проблемами аналізу та організації обліку 

фінансових результатів обліку в страхових 

компаніях займаються такі вітчизняні 

економісти, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 

В.П. Завгородний, В.С. Рудницький, В.В. 

Сопко, С.В. Свірко, В.С. Лінь, М.І. Кутер. Б.В. 

Усач, В.Г. Швець, М.С. Пушкар, В.О. Шевчук 

та ін. 

Проблемам прибутку або збитку 

господарюючих суб'єктів присвячено багато 

вітчизняних та зарубіжних трудів. Всі 

економічні школи тим чи іншим чином 

підходили до питань прибутку або збитків 

діяльності суб'єктів економічних відносин. 

Так, шотландський економіст Адам Сміт 

був першим, хто охарактеризував прибуток як 

суму, яка може бути витрачена без посягання 

на капітал. Інші економісти того періоду 

вважали прибуток сумою, яку можна 

витратити протягом певного проміжку часу, і 

в кінці цього періоду мати той же достаток, 

що і на початку, а також, що прибуток, як 

економічна категорія, відбиває чистий дохід, 

створений у сфері матеріального виробництва 

в процесі підприємницької діяльності. 

В сучасних умовах економісти також 

розглядають поняття прибутку також по-

різному. Зокрема, фінансовий результат 

страховика, на думку А.А. Гаманкова, - це 

вартісна оцінка підсумків господарювання 

страховика. Вона визначається як різниця між 

доходами і витратами. Фінансовий результат, 

як правило, має позитивний характер, тобто 

виступає у формі прибутку, хоча іноді можуть 

бути і збитки. Прибуток страхової компанії 

являє собою фінансовий результат її 

діяльності за звітний період (квартал, 

півріччя, дев'ять місяців, рік) [1, с. 93]. 

Приблизно такий підхід до поняття прибутку 

є в роботах інших авторів. 

Проаналізувавши літературні джерела, 

можна зробити висновок, що фінансовий 

результат – це економічна категорія, яка 

відображає різницю між доходами і 

витратами підприємства від усіх видів 

здійснюваної діяльності в грошовій формі. 

Фінансовий результат характеризує 

ефективність діяльності підприємства. 

Фінансовий результат страховика 
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визначається як різниця між доходами і 

витратами діяльності. 

Міністерство фінансів України в сучасних 

умовах визначило в П (С) БО 15 «Доходи – це 

збільшення економічних вигод у результаті 

надходження активів (грошових коштів, 

іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, 

що приводить до збільшення капіталу цієї 

організації, за винятком внесків учасників 

(власників майна) »[2]. П (С) БО 15, що 

визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про 

доходи підприємства та її розкриття у 

фінансовій звітності, не поширюється на 

доходи, пов'язані зі страховою діяльністю. 

Порядок формування доходів страхових 

компаній розписаний в ст.135 і 156.1.1 

Податкового кодексу України. У ПКУ під 

доходом від страхової діяльності розуміється 

сума доходів страховика, нарахована 

протягом звітного періоду та інші 

нарахування. 

На виконання вимог ст. 12 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», фінансова звітність 

страхових компаній повина відповідати до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), які опубліковані на офіційному сайті 

Міністерства фінансів України від 01.01.2012 

року [3].  

Облік доходів страхових компаній 

ведеться на рахунках 7 класу за видами 

доходів. Спеціально для страхових компаній 

планом рахунків в складі рахунку 70 "Доходи 

від реалізації" передбачено субрахунок 705 

"Перестрахування". На цьому субрахунку в 

значній мірі визначається фінансовий 

результат від основної діяльності 

страхувальника. На субрахунку 705 

"Перестрахування" підприємства, які є 

страховиками відповідно до Закону України 

"Про страхування", узагальнюють 

інформацію про частки страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) за 

договорами перестрахування. За дебетом 

субрахунку 705 відображаються суми часток 

страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що належать 

перестраховикам за договорами 

перестрахування, за кредитом - частки 

страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що повертаються 

перестраховиками у разі дострокового 

припинення договору перестрахування. 

Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується 

(закривається) у кореспонденції з 

субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і 

послуг". 

Плата за страхування, яку страхувальник 

зобов'язаний внести страховику, згідно з 

договором страхування має назву "страховий 

платіж", і Планом рахунків для цього 

передбачено рахунок 76 "Страхові платежі". 

За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" 

відображається збільшення у страховика 

страхових платежів, за дебетом - повернення 

страхувальнику страхових платежів у разі 

дострокового припинення дії договору 

страхування. 

Щомісяця рахунок 76 закривається 

проводкою, в якій він кореспондує з 

субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і 

послуг" на якому страховики узагальнюють 

інформацію про доходи від надання 

страхових послуг, про результати зміни 

резервів незароблених премій. Рахунок 76 

"Страхові платежі" може кореспондувати з 

рахунком, на якому страховик веде облік 

страхувальників. Таким рахунком може бути 

рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і 

замовниками". За дебетом рахунку 36 

"Розрахунки з покупцями і замовниками" 

відображається продажна вартість наданих 

страхових послуг, за кредитом – сума 

страхових платежів, які надійшли на рахунки 

страхувальника в банківських установах, в 

касу, та інші види розрахунків. Сальдо 

рахунку відображає заборгованість покупців 

та замовників за одержані послуги. 

Аналітичний облік розрахунків із 

замовниками ведеться по кожному 

замовнику, за кожним пред'явленим до 

сплати рахунком. 

Облік витрат страхових компаній ведеться 

на рахунках 9 класу за видами витрат. За 

дебетом рахунків 9 класу відображається 

понесені страхувальником витрати за звітний 

період, за кредитом – списання на фінансовий 

результат в порядку закриття рахунків. 
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Спеціально для страхових компаній 

планом рахунків в складі рахунку 90 

"Собівартість реалізації" призначено 

субрахунок 904 "Страхові виплати". На цьому 

рахунку відображаються витрати, понесені 

страхувальником у разі настання страхового 

випадку з метою запобігання або зменшення 

збитків, якщо це встановлено договором. 

Облік фінансових результатів страхової 

компанії здійснюється на субрахунку 791 

«Фінансові результати від страхової 

діяльності». За кредитом цього субрахунку 

відображаються доходи від страхової 

діяльності, а за дебетом – витрати, пов'язані із 

здійсненням цієї діяльності. 

Рахунок 791 може мати як кредитове 

сальдо (і це означає, що страхова компанія 

отримала в звітному періоді прибуток від 

страхової діяльності), так і дебетове сальдо 

(тоді, відповідно, будемо говорити про збитки 

від страхової діяльності). 

На кінець звітного періоду сальдо даний 

рахунок мати не може. Він закривається 

шляхом списання його сальдо підсумковими 

оборотами на рахунок 44 «Нерозподілений 

прибуток (непокриті збитки). Сальдо 

субрахунку 791 списується в дебет рахунку 

44, а кредитове - в кредит. 

Підсумкові обороти в журналах-ордерах за 

місяць реєструються по балансових рахунках 

Головної книги - основного регістра 

синтетичного обліку. Щомісяця в Головній 

книзі виводяться залишки на синтетичних 

рахунках, угруповання яких дає можливість 

складати бухгалтерський баланс. Він 

складається один раз в квартал наростаючим 

підсумком з початку календарного року [6]. 

Аналітичний облік страхових операцій 

ведеться у відомостях аналітичного обліку 

страхових премій та страхових виплат. У цих 

відомостях підсумкові обороти за зведеними 

прибуткових і видаткових відомостях 

отримують розшифровку за видами 

страхування. Щомісячні підсумки оборотів в 

відомостях аналітичного обліку звіряються з 

відповідними підсумками в журналах-

ордерах і Головній книзі [2, с.82]. 

Таким чином, в страхових компаніях 

основним джерелом доходу є страхові внески, 

а витратами страхові відшкодування. 

Враховуються вони за тими рекомендаціями, 

які викладені в інструкції по застосуванню 

плану рахунків, нормативних документів 

щодо обліку страхових внесків і страхових 

відшкодувань в страхових компаніях. 
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ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИМОГАМИ ОНОВЛЕНИХ П(С)БО 

Курган Наталя Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація – Досліджено оновлені вимоги 

законодавства України до дисконтування 

довгострокової дебіторської та 

кредиторської заборгованостей 

підприємства. Пояснено необхідність 

подальшого вдосконалення вітчизняних 

облікових стандартів у частині 

затвердження єдиної методології 

визначення теперішньої вартості 

заборгованості, ставки відсотка та 

дисконтованої суми майбутніх платежів. 

Ключові слова – дисконтування, теперішня 

вартість, довгострокові зобов'язання, 

довгострокова заборгованість, 

дисконтована сума майбутніх платежів, 

ставка відсотка 

 

Протягом останніх років українські 

урядовці активно реформують та 

модернізують облікове законодавство, 

прагнучи наблизити вітчизняні положення 

бухгалтерського обліку до європейських 

стандартів. З 01.01.2018 р. набули юридичної 

сили зміни до Закону про бухгалтерський 

облік № 996 [1], внесені Законом № 2164 від 

05.10.2017 р. [2]. Оновленим Законом № 996 

[1] було затверджено перелік підприємств 

України, що зобов’язані складати фінансову 

звітність у електронному XBRL-форматі за 

вимогами МСФЗ [3] із застосуванням 

таксономії. Значущою особливістю 

звітування за МСФЗ є необхідність 

використання дисконтування для приведення 

майбутньої вартості грошових потоків, 

активів, зобов’язань, забезпечень до їх 

вартості в поточний період. До 2018 р. 

бухгалтери не виконували подібних 

розрахунків. 

У процесі подальшого реформування 

фінансового обліку дисконтування було 

впроваджене до українських П(с)БО [4]. 

МФУ Наказом № 379 від 16.09.2019 р. внесло 

зміни до Інструкції № 291 про застосування 

Плану рахунків, а також до П(с)БО 7, 8, 9, 10, 

11 [4], серед іншого зобов'язавши 

дисконтувати довгострокові дебіторської та 

кредиторської заборгованості. Тим самим 

коло українських підприємств, що мають 

застосовувати дисконтування, розширилося 

від відносно невеликої кількості компаній, які 

звітують за МСФЗ, до множини юридичних 

осіб, облік яких регламентовано П(с)БО. При 

цьому мікро- та малі підприємства, що у 

питаннях звітування керуються П(с)БО 25 [4], 

також не є вільними від дисконтування, 

оскільки подібних винятків для них 

законодавством не передбачено. У контексті 

зазначених радикальних змін облікового 

законодавства доцільно детально 

проаналізувати та систематизувати оновлені 

вимоги вітчизняних стандартів щодо 

дисконтування заборгованостей. Особливо 

актуальним дане дослідження через те, що 

наукові розробки не встигають за стрімкою та 

радикальною модернізацією обліку в Україні.  

Праці Голова С. Ф., Шепелюка В. А., Бутинця 

Ф. Ф., Плікус І. Й., Кірейцева Г. Г. присвячено 

різним випадкам виконання дисконтування 

для цілей підготовки фінансової звітності за 

МСФЗ. Однак теоретики обліку ще не встигли 

відреагувати на розширення сфери 

застосування дисконтування у П(с)БО.  

До жовтня 2019 р. обліковці мали 

застосовувати дисконтування виключно до 

довгострокових заборгованостей, за якими 

нараховуються відсотки. За оновленою 

редакцією П(с)БО 10 та 11, будь-які 

довгострокові зобов'язання та довгострокова 

дебіторська заборгованість (і відсоткові, і 

безвідсоткові) мають відображатися в балансі 

за її теперішньою вартістю [4]. При цьому під 

теперішньою вартістю розуміється 

дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 401 

відшкодування), яка, як очікується, буде 

необхідна для погашення зобов’язання в 

процесі звичайної діяльності підприємства (п. 

4 П(с)БО 11 [4]). Довгостроковою 

дебіторською заборгованістю є сума 

дебіторської заборгованості, яка не виникає в 

ході нормального операційного циклу і буде 

погашена після закінчення 12 місяців із дати 

балансу (п. 4 П(с)БО 10 [4]). 

Довгостроковими є усі зобов'язання, які не є 

поточними (п. 2 П(с)БО 11 [4]). Зазначимо, що 

поточними вбачаються зобов'язання, що 

будуть погашені протягом операційного 

циклу підприємства або повинні бути 

погашені протягом 12 місяців з дати балансу. 

Отже, дисконтуванню підлягають 

заборгованості, щодо яких існує впевненість, 

що вони обов'язково будуть погашені у 

майбутньому, але не раніше, ніж через 12 

місяців з дати балансу. Термін повернення 

довгострокової дебіторської або 

кредиторської заборгованості 

встановлюється довшим за 1 рік та 

закріплюється у обліку в момент її визнання. 

Окрім П(с)БО 10 "Дебіторська 

заборгованість" та П(с)БО 11 "Зобов'язання", 

облік довгострокових зобов'язань 

підприємства також підпадає під 

регулювання П(с)БО 13 "Фінансові 

інструменти" [4]. Пояснюється це тим, що 

дебіторська заборгованість, яка виникла в 

ході виконання контракту та дає право 

підприємству отримати грошові кошти від 

дебітора в майбутньому, визнається 

фінансовим активом. Відповідно, 

кредиторська заборгованість, що виникла в 

ході виконання контракту та зобов'язує 

підприємство сплатити гроші кредиторові, є 

фінансовим зобов'язанням. Згідно п. 29 

П(с)БО 13 [4], фінансові активи та фінансові 

зобов'язання при первісному визнанні 

обліковуються "за їх фактичною 

собівартістю, яка складається із справедливої 

вартості активів, зобов’язань або 

інструментів власного капіталу, наданих або 

отриманих в обмін на відповідний фінансовий 

інструмент, і витрат, які безпосередньо 

пов’язані з придбанням або вибуттям 

фінансового інструмента (комісійні, 

обов’язкові збори та платежі при передачі 

цінних паперів тощо)" [4].  

Поняття "справедлива вартість" у 

застосуванні до заборгованостей 

підприємства визначено у П(с)БО 19 

"Об'єднання підприємств" [4]. Справедливою 

вартістю довгострокових зобов’язань є 

"теперішня (дисконтована) сума, яка повинна 

виплачуватися при погашенні заборгованості, 

визначеної за відповідними поточними 

відсотковими ставками" [4]. Справедлива 

вартість довгострокової дебіторської 

заборгованості – це "теперішня 

(дисконтована) сума, яка підлягає 

отриманню, що визначена за відповідною 

поточною відсотковою ставкою за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів та 

витрат на отримання дебіторської 

заборгованості в разі потреби" [4]. Отже, 

згідно викладеного у П(с)БО 19 підходу, 

справедлива вартість довгострокових 

дебіторських та кредиторських 

заборгованостей підприємства – це їх 

теперішня, дисконтована вартість. Однак 

методики встановлення ставки 

дисконтування та розрахункової формули для 

визначення теперішньої вартості П(с)БО не 

містить. Так само українські стандарти не 

містять дефініції та методики розрахунку 

"дисконтованої сума майбутніх платежів", 

яку зазначено у визначенні поняття 

теперішньої вартості  у п. 4 П(с)БО 11 [4]. 

Загальноприйнята формула дисконтування 

є такою: 

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 ∙
1

(1+𝑅)𝑛                (1) 

 

де PV – (англ. Present Value) теперішня 

(поточна, дисконтована) вартість; 

FV – (англ. Future Value) майбутня вартість; 

R – ставка відсотку, виражена у долях від 

одиниці; 

n – число періодів (років) від дати у 

майбутньому до поточного моменту; 
1

(1+𝑅)𝑛
 – коефіцієнт (фактор) дисконтування. 

 

Окремі вітчизняні стандарти вказують 

орієнтири визначення ставки відсотку R. У п. 

14 П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів" 

зазначено, що ставка дисконту базується на 
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ринковій ставці відсотка (до вирахування 

податку), що використовується в операціях з 

аналогічними активами. За відсутності 

ринкової ставки відсотка ставка дисконту 

базується на ставці відсотка на можливі 

позики підприємства або розраховується за 

методом середньозваженої вартості капіталу 

підприємства [4]. У П(с)БО 12 "Оренда" 

пропонується орендареві для визначення 

теперішньої вартості суми мінімальних 

орендних платежів застосовувати ставку 

відсотка на можливі позики орендаря [4]. Як 

бачимо, для застосування наведених 

положень необхідне професійне судження, 

що бере до уваги конкретні обставини. До 

того ж рекомендації, наведені законодавцями 

у П(с)БО 12 та 28, не призначені 

безпосередньо для переоцінки 

довгострокових заборгованостей. 

На думку автора, для дисконтування 

довгострокової дебіторської заборгованості 

доцільно обрати ставку відсотка за 

банківськими депозитами на аналогічний 

термін. Для оцінки теперішньої вартості 

довгострокової кредиторської заборгованості 

можна використовувати ставку відсотка, за 

якою підприємство може позичити кошти на 

аналогічний термін. Податківці пропонують у 

листі ДФС від 22.12.2015 р. [5] застосовувати 

при дисконтуванні довгострокових 

заборгованостей облікову ставку НБУ або 

середньорічну ставку рефінансування НБУ. 

Оновлені вимоги П(с)БО щодо 

дисконтування українські підприємства 

мають застосовувати, починаючи з першої 

дати балансу після 29.10.2019 р. (дата 

внесення відповідних змін до облікового 

законодавства), тобто з 31.12.2019 р. – при 

складанні річної фінансової звітності за 2019 

рік. Довгострокові дебіторські та 

кредиторські заборгованості необхідно 

переоцінити та відобразити у балансі за їх 

теперішніми вартостями. Різниці між 

номінальною та теперішньою вартостями 

заборгованостей (суму дисконту) списуються 

на доходи або витрати періоду. 

Зміни, внесені законодавцями до 

національних П(с)БО, мають відобразитися й 

в положеннях облікової політики кожного 

підприємства. Керівництво наказом має 

затвердити методологію обчислення 

теперішньої вартості окремих видів 

довгострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості, зазначивши порядок 

визначення ставки відсотку. Бухгалтер при 

веденні обліку та підготовці фінансової 

звітності за П(с)БО буде керуватися саме 

положеннями облікової політики своєї 

компанії. Недосконалість облікових 

стандартів щодо порядку виконання 

дисконтування зумовлює виникнення 

труднощів у господарчій практиці окремих 

підприємств при внесенні змін до облікової 

політики щодо переоцінки довгострокових 

боргів. 

Таким чином, станом на початок 2020 р. є 

необхідність подальшого вдосконалення 

українських облікових стандартів в частині 

затвердження єдиної методології визначення 

теперішньої вартості довгострокових 

заборгованостей підприємства.   
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Анотація — Проведено аналіз та 

співставлення  даних, які передбачені  

Міжнародним стандартом інтегрованої 

звітності, та інформації, яка надавалася у 

колишньому техпромфінплані  

підприємств. За результатами зроблено 

висновок, що формування обліково-

аналітичної бази техпромфінплану в своїй 

основі співпадає з міжнародними 

вимогами щодо складання сучасної  

інтегрованної звітності. 

Ключові слова — види капіталу, 

інтегрована звітність, капітал, 

техпромфінплан. 

      Звітність підприємств перш за все 

асоціюється з фінансовою звітністю. В той же 

час остання на сьогодні не задовольняє 

потреби як внутрішніх, так і зовнішніх 

користувачів. Тому нагальною проблемою є 

побудова нової інтегрованной звітності, яка 

буде враховувати існуючі фактори, а також 

ризики, стратегії та т.д.  

Саме інтегрована звітність є одним із 

варіантів удосконалення звітності 

підприємства. Міжнародною радою з 

інтегрованої звітності був виданий 

Міжнародний стандарт інтегрованої звітності 

(надалі Стандарт) у якому надається 

інформація про фундаментальні концепції 

інтегрованої звітності, принципи її 

складання, структуру інтегрованого звіту та 

його основні якісні та кількісні показники. 

Згідно зі Стандартом підприємства 

повинні надавати у інтегрованому звіті 

інформацію про фінансові та нефінансові 

показники за наступними напрямами: 1. 

Огляд організації і зовнішнє середовище; 2. 

Управління; 3. Бізнес-модель; 4. Ризики та 

можливості; 5. Стратегія та розподіл 

ресурсів; 6. Результати діяльності; 7. 

Перспективи на майбутнє. Крім того, у звіті 

необхідно описати основні принципи його 

підготовки [1, с. 26-35]. 

Найбільш суттєвим у цьому переліку є 

напрям 3, у якому надається інформація про 

всі види капіталів підприємства, які 

«...оказывают существенное воздействие на 

способность создавать стоимость в 

краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах, независимо от того, 

принадлежат капиталы организации или 

нет» [1, с. 28]. До таких капіталів згідно зі 

Стандартом відносяться: фінансовий, 

виробничий, інтелектуальний, людський, 

соціально-репутаційний та природний. Їх 

концепцію Стандарт відносить до 

фундаментальних засад інтегрованої 

звітності поряд з концепцією створення 

вартості. 

Таким чином інтегрований звіт у 

загальному вигляді є звітом про те, як 

створюється вартість на підприємстві 

(наскільки ефективно), за допомогою яких 

ресурсів (капіталів), для кого (зовнішні 

споживачі) та яке місце займає підприємство, 

що звітує, у бізнес-середовищі. 

Проте, щось подібне вже було у нашій 

колишній практиці. У недалекому 

радянському минулому річним звітом 

підприємства був звіт про виконання 

техпромфінплану.  

Техпромфінплан підприємства, це 

«…комплексний поточний (річний) план 

виробничої, технічної і фінансової 

діяльності, а також соціального розвитку 

колективу соціалістичного промислового 

підприємства (об'єднання), що конкретизує 

показники перспективного (п'ятирічного) 

плану і що передбачає виконання державних 

планових завдань з найбільшою 
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ефективністю» [2]. Техпромфінплан 

розроблявся відповідно до відповідної 

Типової методики [3]. А саме в методиці 

основними розділами були наступні: 

I. Виробництво та реалізація продукції. 

II. Технічний розвиток і організація 

виробництва. 

III. Показники підвищення економічної 

ефективності виробництва. 

IV. Норми та нормативи. 

V. Капітальні вкладення і капітальне 

будівництво. 

VI. Матеріально-технічне забезпечення. 

VII. Праця та кадри. 

VIII. Собівартість, прибуток і 

рентабельність виробництва. 

IX. Фонди економічного стимулювання. 

X. Фінансовий план. 

XI. Соціальний розвиток колективу. 

XII. Охорона природи та раціональне 

використання природних ресурсів. 

Як бачимо, основні види капіталу чітко 

відстежуються у цьому переліку розділів. 

Безумовно, кількісні та якісні показники 

колишніх звітів і теперішніх інтегрованих 

звітів різняться між собою. 

Наприклад, техпромфінплан не 

враховував інтелектуальний капітал. Так, 

нематеріальні активи, значною часткою 

якого вони є, стали відображати у 

вітчизняному обліку лише наприкінці 80-х 

років; звітність не була публічною – вона 

надавалася лише за вертикаллю управління. 

Проте наявність не лише фінансових 

показників у звітності, відображення в ній 

впливу підприємства на розвиток людини та 

на раціональне використання природних 

ресурсів зближує колишні звіти підприємств 

з тим, що рекомендує розкривати у 

інтегрованому звіті Стандарт. 

Це свідчить про те, що колишня радянська 

звітність розвивалася в межах світової 

тенденції. Вона враховувала низку факторів 

які пропонує Стандарт і таким чином 

заслуговує на вивчення, осмислення та 

використання в поточній діяльності 

науковців і практиків. 

 

Список використаної літератури 

1. Международный стандарт интегрированной 

отчетности [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-

INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-

RU.pdf. 

2. Техпромфінплан підприємства [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://vseslova.com.ua/word/ 

3. Типовая методика разработки 

техпромфинплана производственного объединения 

(комбината), предприятия [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba

se=ESU&n=30893#01287938092947869. 

 

Автори: 

Лукін Володимир Олександрович, 

доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Харківського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», м. 

Харків, Україна (Lukin_V@bigmir.net). 

Маляревський Юрій Дмитрович, доцент 

кафедри обліку і бізнес-консалтингу 

Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця 

(maljarevsky@ukr.net).  

 

Тези доповіді надійшли 11 січня 2020 року 

Опубліковано в авторській редакції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf
http://vseslova.com.ua/word/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=30893#01287938092947869
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=30893#01287938092947869
http://mbox.bigmir.net/compose/1486654792/?cto=x6HJvLKVr8fJo6iM2r%2BOe7%2BauQ%3D%3D


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 405 

УДК 624.87 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Лядова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський  

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Подано узагальнення 

основних здобутків розвитку 

внутрішнього контролю і внутрішнього 

аудиту в державному секторі. 

Систематизовано напрацювання 

законодавчого та теоретико-

методологічного характеру. Узагальнено 

значення та роль внутрішнього аудиту і 

внутрішнього контролю в процесі 

посилення фінансового управління в 

державному секторі.  

Ключові слова — внутрішній аудит, 

внутрішній контроль, державний 

фінансовий контроль, управління 

державними фінансами. 

Беззаперечно, основу належного, тобто 

ефективного і результативного, державного 

управління становить злагоджена та добре 

організована система державного 

фінансового контролю (далі – ДФК) [1], що 

протягом останніх років підлягає суттєвим 

перетворенням. Ключовим аспектом 

вдосконалення системи ДФК є впровадження 

та розвиток державного внутрішнього 

фінансового контролю в державних і 

комунальних органах через створення 

надійних систем внутрішнього  контролю 

(далі – ВК) та внутрішнього аудиту (далі – 

ВА). 

Слід відмітити, що на сьогодні 

сформовано достатню нормативно-правову 

базу для створення та подальшого 

функціонування системи ДВФК [2, 3, 4], 

визначено сутність та роль ВК та ВА в 

державних і комунальних органах, проте 

постає питання чи може ВК, як комплекс 

заходів для забезпечення законного та 

ефективного використання бюджетних 

коштів, належно функціонувати без ВА, що є 

діяльністю по удосконаленню ВК [1], чи 

навпаки – можливо мати дієву систему ВА 

без належно організованого ВК. Вирішення 

цих питань доцільно розпочати з аналізу 

сутнісного наповнення понять ВА і ВК.  

Ґрунтовне дослідження робіт з питань 

формування понятійного апарату ВА 

дозволило зробити висновок, що групування 

визначень його сутності, для більш глибокого 

розуміння відбувається за такими базовими 

категоріями: незалежна діяльність з оцінки та 

експертизи; структурний підрозділ; контроль 

(контрольна діяльність); частина загальної 

системи. 

Аналіз кожної групи, що є підходом до 

визначення поняття, дозволив зробити 

висновок, що найбільш доцільним є підхід, 

згідно якому ВА визначається як частина 

загальної системи, враховуючи 

підпорядкованість та можливість адаптації як 

окремого елементу до ознак цілісної системи 

– системи ДВФК. 

Що стосується ВК, то в Україні він 

представлений елементами, згідно 

міжнародної моделі COSO, які широко 

впроваджені в державних органах. Станом на 

2016 рік всі із п’яти елементів системи ВК 

майже на 80% були впроваджені та добре 

функціонують в державних органах: в 81%, 

проаналізованих Держаудитслужбою 

України, органах виявлено позитивне та 

сприятливе становлення до ВК; 74% 

державних органів успішно оволоділи 

методикою управління ризиками – вчасно 

відбувається визначення ризикових операцій, 

виявляються причини їх виникнення та 

розробляються і впроваджуються заходи по 

усуненню таких причин та попередженню їх 

в майбутньому; заходи контролю належним 

чином організовано у 81% досліджених 

установах. Виявлено наявність 
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документально підтверджених правил, 

процедур, прийомів та механізмів 

делегування повноважень керівництвом; 79% 

показали добре налагоджену систему збору 

інформації, а також інформаційного та 

комунікаційного обміну, що, в свою чергу, є 

основою функціональної реалізації ВК; в 

78% органів функціонує елемент 

моніторингу, тобто вчасно відбувається 

якісна оцінка результатів контролю та 

забезпечується оперативне вжиття заходів 

щодо його результатів [5]. 

Отже, ВК, як і ВА є невід’ємним 

елементом системи ДВФК. Важливість 

функціонування та взаємодії зазначених 

елементів очевидна. Проте поняття 

«внутрішній контроль» і «внутрішній аудит», 

що зустрічаються в науковій літературі і 

низці нормативних актів України, не слід 

ототожнювати, оскільки ці поняття різні.  

Під ВК розуміється контроль, 

здійснюваний вищестоящими органами, 

посадовими особами за нижчими, 

підвідомчими структурами, тобто ВК є 

ієрархічним.  

ВА являє собою діяльність, пов’язану з 

ВК, з підвищенням його ефективності, 

покращенням якості бюджетної звітності та 

спрямовану на розробку рекомендацій 

стосовно підвищення ефективності та 

результативності діяльності, наприклад 

державної (перш за все, бюджетної) чи 

комунальної установи. Відмінності ВК і ВА 

прописані в діючому законодавстві стосовно 

регулювання державного фінансового аудиту 

в Україні.  

Аналіз законодавства [2, 3, 4] дав змогу 

дійти висновку, що загальна сутність ВА 

проявляється через його спрямованість на 

розробку заходів по удосконаленню 

діяльності державних і комунальних органів, 

а також підвищення ефективності процесів 

управління, що відбуваються в межах таких 

органів, шляхом консультування, надання 

ґрунтовних та дієвих рекомендацій. 

Тобто ВА є засобом досягнення мети 

державних і комунальних органів, а також 

сприяє максимальному зниженню ризиків 

шахрайства, марнотратства, допущення 

помилок чи нерентабельності в рамках 

функціонування системи управління 

державними фінансами. 

Таким чином, ВА, що здійснюється 

підрозділом ВА державних і комунальних 

органів, перш за все сприяє сталому 

функціонуванню системи ВК, і як насідок, 

забезпечує законність та ефективність 

використання бюджетних коштів, 

попередження порушень та зловживань в ході 

управління державними фінансами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АУТСТАФІНГУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ 
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національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Визначено ключові проблеми 

організаційно-облікового забезпечення 

персоналу підприємства, який задіяний у 

діяльності суб’єкта господарювання на 

основі аутстафінгу.  

Ключові слова — аутстафінг, персонал, 

організаційно-облікове забезпечення, 

адміністративна відповідальність. 

Останні 10 років в Україні набувають 

розповсюдження аутстафінгові компанії, які 

надають змогу малим та середнім 

підприємствам заощаджувати грошові кошти 

на сплаті податків та нарахувань з фонду 

оплати праці. Аутстафінг – це процес, при 

якому роботодавець не влаштовує в штат 

персонал, а винаймає його в іншої компанії. 

Розповсюджене порівняння аутстафінгу з 

орендою (лізингом) персоналу, коли основне 

підприємство орендує у фірми того 

спеціаліста та працівника, який їм 

необхідний. 

Принцип роботи аутстафінгових компаній 

не складний: для того, щоб зосередитися на 

ключових проблемах, певних ділянках обліку 

або виробництва компанія підписує договір 

співробітництва з іншою фірмою. Головна 

мета підприємства, бажаючого підписати 

договір найму з персоналом, - це зменшення 

податкового навантаження.  

Але в Україні до компаній, які активно 

використовують такі схеми, існує 

підвищений інтерес з боку податкових 

органів, що також пояснюється і 

недоскональним законодавством країни. 

На сьогодні основи аутстафінгу 

регламентуються Податковим Кодексом 

України, ЗУ «Про зайнятість», Постановою 

КМУ № 400 [1, 2, 4]. Але жоден нормативно-

правовий документ не надає користувачеві 

розгорнуте тлумачення дефініції. 

Представлені тільки загальні стислі засади 

організаційно-облікового забезпечення 

аутстафінгового персоналу. І тому виникає 

проблема, оскільки суб’єкти господарювання 

фактично мають змогу використовувати такі 

схеми найму персоналу. Чим простіше 

прописані норми певного юридичного 

процесу в законодавстві, тим більше шансів 

використовувати його на чинних засадах. 

Під час перевірки підприємства, який 

використовую найманий персонал, відносини 

між таким суб’єктом та направленим 

співробітником перевіряють на ознаки, що 

формують саме трудові відносини. Якщо 

Держзанятості зможе довести факт того, що 

направлений на роботу працівник має з 

компанією фактично трудові відносини, то 

вони зможуть притягнути суб’єкта 

господарювання до відповідальності. 

За якими критеріями визначається ступінь 

відносин між замовником послуги «лізингу 

персоналу» та найманим працівником, що 

вказують на формування відносин трудового 

характеру: 

індивідуально визначена трудова функція; 

субординація між замовником та 

направленим співробітником; 

підпорядкованість направленого 

працівника трудовому режиму та графіку 

роботи, встановленого на підприємстві (рис. 

1). 

В більшості випадків найманий працівник 

виконую трудову функцію та 

підпорядковується саме підприємству, яке 

купує послугу найму. Провайдер, в штаті 

якого обліковується працівник, визначає 

трудовою функцію працівника виключно за 

запитом суб’єкту господарювання. 

Аутстафінгова компанія самостійно не 

визначає графік роботи та його обов’язки.  
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Рис. 1. Ознаки, які вказують на трудовий 

характер відносин при аутстафінгу 
 

З урахуванням цих ознак правоохоронні 

органи неодноразово виносять судові вироки 

не на користь підприємств. Якщо всіх цих 

ознак під час аутстафінгу дотримуватися 

підприємство не буде, то суб’єкт 

господарювання визнається як роботодавець 

найманого працівника. Це підтверджує і 

судова практика за 2017-2019 роки. 

Якщо розглянути погляд фіскальної 

служби, то головна мета її перевірки: це 

довести фіктивність взаємовідносин між 

провайдером та суб’єктом господарювання. 

Це надасть змогу притягнути обидві сторони 

відносин до адміністративної 

відповідальності по причині 

цілеспрямованого заниження податкового 

навантаження. Але якщо при перевірці 

Держзанятості проводиться оцінка трудового 

процесу на наявність представлених на рис. 1 

ознак, то при перевірці фіскальної служби 

особлива увага приділяється 

документальному оформленню. 

По-перше, при направленні працівника на 

роботу до суб’єкта господарювання повинен 

оформлюватися в обов’язковому порядку акт 

надання послуг. Цей акт повинен бути 

створений на основі внутрішнього 

регламенту документообороту саме 

провайдера, а не підприємства, що наймає 

працівника. Додатково до акту необхідні 

документи, що будуть фіксувати 

відпрацьований час кожним найманим 

працівником. Якщо ще до уваги взяти 

Постанову № 821/1103/17 від 13 грудня 2017 

року, то в таких документах повинні бути 

вказані індивідуальні дані направленого 

працівника. 

Провайдер же має змогу надавати в лізинг 

тільки той персонал, який фактично 

оформлений в штат аутстафінгової компанії. 

В іншому випадку такі відносини з 

направлення робітника не можуть 

розглядатися як аутстафінг. 

Важливо також довести, що існує 

раціональний сенс в залученні до 

виробничого процесу найманого працівнику 

провайдера. Якщо суб’єкт господарювання не 

може аргументувати такий вибір, то виникає 

питання стосовно раціональності 

використання аутстафінгу. В такому випадку 

податкові органи можуть розглядати такий 

лізинг як шлях щодо отримання податкової 

пільги. Саме тому під час перевірки 

встановлюється взаємозв’язок між 

провайдером та наймачем послуг. Якщо 

послуги надаються лише одному замовнику, 

то виникає підозра щодо фіктивності 

діяльності. Провайдера перевіряють на 

відповідність основної діяльності тим КВЕД, 

які вказані при реєстрації. 

Якщо визначені організаційно-облікові 

засади не будуть дотриманні під час 

формування аутстафінгових відносин, то до 

порушників будуть застосовані штрафні 

санкції. Так до замовника послуг 

застосуються штрафні санкції у розмірі до 30 

min заробітних плат. Провайдер буде 

притягнутий до адміністративної 

відповідальності у розмірі 20 min заробітних 

плат. 

Окрім адміністративних санкцій за фактом 

правопорушення учасників аутстафінгу 

можуть притягнути і до кримінальної 

відповідальності. Одночасно можна 

застосувати декілька статей Кримінального 

Кодексу України: ухилення від сплати 

податків, відмивання доходів, фіктивне 

підприємництво [3]. 

 

індивідуально визначена трудова 

функція 

субординація між замовником та 

направленим співробітником 

підпорядкованість направленого 

працівника трудовому режиму та 

графіку роботи, встановленого на 

підприємстві 

Ознаки, які вказують на 

трудовий характер відносин 

при аутстафінгу 
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УДК 657.1 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Пасенко Наталія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

 

Анотація — Розглянуті питання щодо 

підходів до дослідження обліково-

аналітичного забезпечення, визначено 

обліково-аналітичне забезпечення 

реалізації готової продукції. 

Запропоновано етапи щодо формування 

обліково-аналітичного забезпечення 

реалізації готової продукції на 

підприємстві.  

Ключові слова — реалізація готової 

продукції, обліково-аналітичне забезпе-

чення реалізації готової продукції, етапи 

обліково-аналітичного забезпечення реа-

лізації готової продукції.  

 

Випуск та реалізація готової продукції, на 

підставі яких формується фінансовий 

результат діяльності підприємства, є 

найбільш важливими для власників 

підприємства, бо стабільний і широкий збут 

готової продукції підприємства дозволяють 

всім учасникам виробничої діяльності в 

кінцевому підсумку досягти поставлених 

фінансових цілей. 

Розгляд обліково-аналітичного 

забезпечення є найголовнішим завданням у 

будь-якому дослідженні та важливим ін-

струментом для підготовки інформації щодо 

прийняття виважених управлінських рішень.  

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» готова 

продукція – продукція, що виготовлена на 

підприємстві, призначена для продажу і 

відповідає  технічним та якісним 

характеристикам, передбаченим договором 

або іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій до готової 

продукції належить продукція, обробка якої 

закінчена та яка пройшла випробування, 

приймання, укомплектування згідно з 

умовами договорів із замовниками і 

відповідає технічним умовам і стандартам [2]. 

Проаналізувавши стан реалізованої 

продукції на підприємствах України за 

даними Державної служби статистики 

України, можна зазначити, що починаючи з 

2009 року її вартість збільшилась в 2,75 рази. 

Здебільшого це відбулося за рахунок 

збільшення цін за готову продукцію (товари, 

послуги). Так, обсяг реалізованої готової 

продукції на підприємствах України за 2016-

2018 роки збільшився на 741 486,2 млн. грн. 

або в 1,42 рази та на кінець 2018 року склав 

10 148 847 229,6 млн. грн [3]. Найбільший 

вклад у реалізацію готової продукції було 

зроблено переробною галуззю країни (понад 

65 %). 

Проаналізувавши реалізацію продукції 

(товарів, послуг) підприємствами України, 

можна зазначити що в 2018 році найбільший 

внесок у суму реалізації внесли суб’єкти 

середнього підприємництва (36,86 % всієї 

реалізації), підприємства малого 

підприємництва реалізували лише 23,28 %. 

Дослідженням методології обліково-

аналітичного забезпечення присвячені роботи 

багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Але часто поняття «обліково-

аналітичне забезпечення» отожнюють з 

«інформаційно-обліковим».  

Аналіз змістовного наповнення поняття 

«обліково-аналітичне забезпечення» поділив 

всі думки науковців на дві основні групи:  

ті, що вважають обліково-аналітичне 

забезпечення єдністю систем обліку та 

аналізу (Зятковський І.В., Кутер М.І., 
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Путентейло П.Р., Завгородній А.Г., 

Кравченко О.А., Волощук Л.О. тощо). 

ті, що вважають обліково-аналітичне 

забезпечення компонентом інформаційного 

забезпечення управління підприємством 

(Жаворонкова Г.В., Голячук Н.В., 

Пилипенко А.А. [4], Максименко Д.В., 

Камінська Т.Г. тощо). 

Але такий поділ думок науковців не є 

протилежним, він лише доповнює їх погляди 

на систему обліково-аналітичного 

забезпечення.  

Слід відзначити, що для формування 

обліково-аналітичне забезпечення інформа-

ція системи обліку підприємства є 

визначальною, але ні в якому разі не єдиною. 

Характерною рисою обліково-аналітичного 

забезпечення як системи є її комплексність. 

Це демонструє взаємодія інформаційних 

потоків бухгалтерського, оперативного, 

статистичного обліку та інформаційних 

потоків, сформованих за допомогою методів 

фінансового, управлінського та стратегічного 

аналізу.  

Таким чином, обліково-аналітичне 

забезпечення слід розглядати як інтегровану 

комплексну систему обліку та аналізу, які 

взаємодіють через інформаційні потоки в 

процесі формування і передачі оперативної та 

якісної обліково-аналітичної інформації для 

забезпечення обґрунтованості та 

ефективності прийняття управлінських 

рішень у системі управління підприємством, 

а також зовнішніми користувачами [5]. 

Велика кількість управлінських рішень 

підприємства характеризується умовами 

невизначеності при плануванні обсягів 

доходів та витрат, які підприємство може 

отримати. Саме тому формуванню обліково-

аналітичного забезпечення реалізації готової 

продукції слід приділити значну увагу. 

Отже, обліково-аналітичне забезпечення 

реалізації готової продукції, на думку 

автора, – це інтегрована комплексна система 

обліку та аналізу, які взаємодіють через 

інформаційні потоки в процесі формування і 

передачі оперативної та якісної обліково-

аналітичної інформації щодо реалізації 

готової продукції для забезпечення 

обґрунтованості та ефективності прийняття 

управлінських рішень щодо планування 

реалізації готової продукції в подальшому у 

системі управління підприємством.  

Така система містить певну сукупність 

стадій та відповідних етапів щодо збирання, 

обробки, зберігання та передачі інформації 

щодо реалізації готової продукції. 

Обліково-аналітичне забезпечення реалі-

зації готової продукції підприємства повинно 

відповідати принципам системного підходу, а 

саме єдності складових, модульної побудови, 

ієрархії, функціональності, своєчасності, 

об’єктивності, релевантності тощо. 

Обліково-аналітичне забезпечення 

реалізації готової продукції має вирішувати 

завдання: 

своєчасне оформлення первинних 

документів з обліку готової продукції; 

забезпечення контролю готової продукції 

на складах підприємства; 

визначення кількості та вартості 

відвантаженої продукції (за обліковими 

цінами); 

своєчасне відображення операцій з 

відвантаження і реалізації продукції; 

своєчасне відображення операцій 

розрахунків з покупцями та замовниками; 

визначення заборгованості покупців та 

замовників перед підприємством за 

відвантажену їм продукцію згідно з 

договорами; 

забезпечення контролю за виконанням 

реалізації продукції; 

визначення фінансового результату від 

реалізації продукції; 

аналіз показників щодо реалізації готової 

продукції; 

аналіз показників рентабельності 

діяльності; 

прогнозування показників реалізації 

готової продукції. 

Відповідно до поставлених завдань щодо 

обліково-аналітичного забезпечення реаліза-

ції готової продукції на підприємстві можна 

виділити етапи з його формування (на 

підставі аналізу [6]): 

створення облікової політики щодо 

ведення обліку готової продукції та її 

реалізації на підприємстві (формування 

облікової політики щодо випуску готової 
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продукції та формування облікової політики 

щодо процесу реалізації готової продукції); 

співпраця з покупцями та замовниками 

готової продукції (укладання договорів на 

поставку готової продукції, складання плану 

реалізації готової продукції та залишків 

нереалізованої продукції на складі підприєм-

ства, відвантаження готової продукції 

покупцям та замовникам, оформлення пер-

винних документів, надходження грошових 

коштів від покупця); 

аналіз показників реалізації готової 

продукції (проведення аналізу показників 

реалізації готової продукції та її собівартості, 

визначення рентабельності готової продукції 

за видами); 

контроль за веденням обліку та аналізу 

реалізації готової продукції (контроль 

договірних зобов’язань з покупцями та 

замовниками, перевірка правильності 

оформлення первинної документації з обліку 

готової продукції, контроль за веденням 

обліку реалізації готової продукції, перевірка 

результатів аналізу показників реалізації 

готової продукції) тощо. 

Виконання цих етапів дозволить 

побудувати ефективну систему обліково-

аналітичного забезпечення реалізації готової 

продукції на підприємстві. 

Як висновок, можна зазначити, що система 

обліково-аналітичного забезпечення має 

виключну роль у системі управління 

реалізацією готової продукції, забезпечує 

взаємодію різних структурних підрозділів та 

координує інформацію з різних джерел 

інформації, враховуючи зовнішні та 

внутрішні зміни.  

Налагодження системи обліково-

аналітичного забезпечення реалізації готової 

продукції надасть змогу підприємствам 

підвищити якість облікової та аналітичної 

інформації, необхідної для планування та 

прогнозування; формувати актуальну та 

достовірну управлінську інформацію, на 

підставі якої керівники зможуть приймати 

управлінські рішення щодо забезпечення 

довгострокового функціонування та сталого 

розвитку підприємства, швидко реагувати на 

зовнішні та внутрішні зміни; підвищувати  

стабільність фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  
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УДК 657.28 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

СУМНІВНОЮ ТА БЕЗНАДІЙНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

Пасічник Інна Юріївна,  кандидат економічних наук, доцент, Харківський  

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація — Розглянута сутність обліково-

інформаційного забезпечення управління 

сумнівною та безнадійною дебіторською 

заборгованістю.   

Ключові слова — безнадійна дебіторська 

заборгованість, поточна дебіторська 

заборгованість, прострочена дебіторська 

заборгованість, сумнівна дебіторська 

заборгованість.  

На сучасному етапі розвитку економіки і 

взаємин між суб'єктами господарювання 

найскладнішим питанням є управління 

дебіторською заборгованістю, яка пов'язана з 

проблемою неплатежів. Особливої 

актуальності набуває реалізація 

управлінських функцій підприємства щодо 

уточнення поняття простроченої 

заборгованості та надання рекомендацій по 

роботі з фактично або потенційно 

неплатоспроможними покупцями. 

Відповідно до положень П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість» поточна 

дебіторська заборгованість ділиться на 

сумнівну і безнадійну заборгованість [2]. 

Під сумнівною заборгованістю розуміють 

поточну дебіторську заборгованість, щодо 

якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

Основною відмінністю безнадійної 

дебіторської заборгованості від сумнівної є 

наявність впевненості у її не поверненні 

боржником. Крім того, ознакою безнадійної 

дебіторської заборгованості є закінчення 

строку позовної давності щодо неї. 

Будь-яка заборгованість в якийсь момент 

може бути визнана підприємством 

безнадійною і списується з балансу з 

відображенням втрат у складі інших 

операційних витрат. Щоб визнати в 

бухгалтерському обліку дебіторську 

заборгованість безнадійною, не потрібно 

документального підтвердження. Досить, 

щоб було виконано одну з умов: минув строк 

позовної давності (3 роки); і існує ймовірність 

того, що боржник не погасить свою 

заборгованість. 

Позовна давність - це строк, у межах якого 

особа може звернутися до суду з вимогою про 

захист свого цивільного права або інтересу. 

Загальна позовна давність установлюється 

тривалістю у три роки (статті 256 та 257 

Цивільного кодексу) [3]. 

Проте у ст. 258 Цивільного кодексу 

встановлюється спеціальна позовна давність 

строком один рік (наприклад, у зв’язку з 

недоліками реалізованої продукції або 

товару) [3]. Для окремих видів вимог законом 

може встановлюватися і більш тривала 

позовна давність порівняно із загальною. 

Крім того, позовна давність, встановлена 

законом, може бути збільшена за 

домовленістю сторін. При цьому необхідно в 

письмовій формі укласти договір про 

збільшення позовної давності. Зменшити ж 

подібним чином законодавчо установлену 

позовну давність згідно ст. 259 Цивільного 

кодексу не можна [3]. 

Таким чином, для безнадійної 

заборгованості визначені наступні ознаки, 

будь-якій з яких має відповідати поточна 

дебіторська заборгованість: 

1) поточна дебіторська заборгованість, за 

якою минув строк позовної давності;  

2) заборгованість, яка виявилася 

непогашеною внаслідок недостатності майна 

фізичної або юридичної особи, за умови, що 

дії з примусового стягнення майна боржника 

не призвели до повного погашення 

заборгованості;  
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3) заборгованість, стягнення якої стало 

неможливим у зв'язку з дією обставин 

непереборної сили, стихійного лиха (форс-

мажору), підтверджених у порядку, 

передбаченому законодавством;  

4) прострочена заборгованість померлих 

фізичних осіб, при відсутності у неї 

спадкового майна, на яке може бути звернено 

стягнення, а також прострочена 

заборгованість осіб, визнаних у судовому 

порядку безвісно відсутніми, померлими або 

недієздатними; 

5) прострочена понад 180 днів 

заборгованість особи, розмір сукупних вимог 

кредитора за якою не перевищує: мінімально 

встановленого законодавством розміру 

безспірних вимог кредитора для порушення 

провадження у справі про банкрутство; для 

фізичних осіб - заборгованість, яка не 

перевищує 25 % мінімальної заробітної плати 

(у розрахунку на рік), установленої на 1 січня 

звітного податкового року (у разі відсутності 

законодавчо затвердженої процедури 

банкрутства фізичних осіб); 

6) заборгованість суб’єктів 

господарювання, визнаних банкрутами або 

припинених як юридичні особи у зв’язку з їх 

ліквідацією [1]. 

І знову зустрічається поняття прострочена 

заборгованість. На думку автора, 

простроченою заборгованістю вважається 

заборгованість контрагентів, що не погашена, 

термін оплати якої пройшов, але не настав 

термін позовної давності. 

Така заборгованість ще може бути 

погашена, вона поки що не безнадійна і не 

сумнівна.  

І в тому випадку, коли дебіторська 

заборгованість стає сумнівною, на думку 

автора її можна продавати спеціалізованим 

фірмам, «ліквідувавши» її таким чином, і 

отримавши за це певну суму грошей за 

мінусом комісії, яку беруть спеціалізовані 

фірми від суми, за якою купують дебіторську 

заборгованість. Спеціалізована фірма може 

бути як нормальним елементом політики 

компанії в отриманні грошей за дебіторською 

заборгованістю за рахунками, так і екстреним 

виходом при продажу певної частини 

дебіторської заборгованості, в тому числі і 

сумнівної. 

Безнадійну або сумнівну заборгованість 

можна виявити за результатами 

інвентаризації дебіторської заборгованості. В 

такому випадку в акті інвентаризації 

необхідно зазначити суми безнадійних боргів 

і заборгованостей, за якими минув термін 

позовної давності. Крім того, до акта 

інвентаризації необхідно додати довідку про 

таку заборгованість. У довідці зазначають 

найменування та місцезнаходження 

дебіторів, суми, причини, дати і підстави 

виникнення заборгованості. Висновки 

інвентаризаційної комісії відображають у 

протоколі, який затверджує керівник 

підприємства.   

Якщо заборгованість списують не за 

результатами інвентаризації, потрібно 

оформити наказ (розпорядження) керівника 

підприємства на її списання. 
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Анотація – Пришвидшення змін 

зовнішнього оточення підприємств з 

одночасним ускладненням форм 

організації ведення бізнесу вимагає зміни 

підходів до вироблення стратегії 

корпоративних підприємств. Відповідний 

розвиток систем стратегічного управління 

потребує певного удосконалення функцій 

обліку та аналізу в частині їх орієнтації на 

задоволення інтересів широкого переліку 

головних стекхолдерів підприємства.  

Ключові слова – Об’єднання 

підприємств, обліково-аналітичне 

забезпечення, звітність, стратегічне 

управління, корпорація.  

Сучасні умови господарювання обумовили 

зміну підходів до розуміння стратегії 

підприємства, яка зараз перестає бути чимось 

постійним та передбачає можливість її 

динамічного перегляду. Доведення доречності 

подібного підходу міститься в праці 

А. Левенчука [2], який навіть пропонує 

введення поняття «стратегування». Такий 

підхід зміщує акцент на можливість зміни 

вектору цілей підприємства у відповідь на 

зміни характеристик цільової системи 

(створюваної цінності в термінології 

дисципліни «системна інженерія» ) або вимог 

з боку споживачів продукції. Відповідно 

формування та динамічне коригування такої 

стратегії потребує наявності актуальних та 

достовірних відомостей щодо інтересів всіх 

головних стейхолдерів підприємства, а отже 

вимагає певного удосконалення наявної 

обліково-аналітичної підтримки стратегічного 

менеджменту. Потреба такого удосконалення 

ще більше підсилюється у разі створення 

обліково-аналітичного забезпечення стратегії 

об’єднання корпоративних підприємств саме 

через значне збільшення переліку зацікавлених 

осіб, інтереси яких необхідно ідентифікувати, 

оцінити та врахувати у стратегічному процесі. 

Вирішення даного проблеми перетинається з 

наявними тенденціями щодо збільшення 

важливості облікової інформації та щодо 

перетину предметних областей облікової та 

інших функцій управління підприємством. 

Прикладом формалізації подібного перетину є 

означені інститутом управлінських бухгалтерів 

[5] рамки компетенцій фахівця з обліку та 

фінансів, які включають в себе (на додаток до 

фіксування господарських фактів) стратегічне 

оцінювання ефективності, технології контролю 

та аналізу, управлінське звітування тощо. З 

такої точки зору вельми показовою є подана 

на рис. 1 пропозиція А. Колоколова [1, с. 50] 

щодо співвіднесення рівнів управління та їх 

потреб у інформаційному забезпеченні.  

Обсяги 
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та потрібної 
інформації

Масштаби 
прийняття 

рішеньКор-
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Рис. 1. Ідентифікація потреб стейкхолдерів 

у обліково-аналітичному забезпеченні 

 

Висновком з означеної на рис. 1 схеми є 

потреба чіткої ідентифікації інформаційних 

потреб стейхолдерів, прибирання з них 

інформаційного шуму та використання таких 

потреб у якості орієнтирів для організації 

стратегічного управлінського обліку. Фіксувати 

такі потреби пропонуємо на основі поданої на 
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Рис. 2. Метамодель визначення вимог стейхолдерів щодо обліково-аналітичної підтримки 

задоволення їх стратегічних інтересів (представлено в інтерпретації на основі [3])  

 

рис. 2 та розробленої фахівцями у сфері 

інженерії систем угоди про моделювання 

програм проектів. Означена на рис. 2 

метамодель подана на основі її інтерпретації 

О. Турхановим [3] та представлена з 

використанням елементів мови 

архітектурного моделювання ArchiMate [4]. 

Головна перевага застосування системно-

інженерного підходу полягає у можливості 

зменшення складності соціально-економічної 

системи, яка проектується. У випадку обліково-

аналітичного забезпечення модель надає 

можливість для зв’язування інформаційних 

потреб та руху системи за її життєвим циклом. 

Наявні дослідження з організації обліку або зі 

створення систем інформаційного забезпечення 

як правило увагу орієнтують на забезпечення 

потреб зацікавлених осіб у формуванні 

фінансової та податкової звітності. Такі 

дослідження містять детальний опис процедур 

ведення обліку та роблять акцент, що облік 

орієнтується на задоволення потреб 

зацікавлених сторін. Зрозумілим є те, що 

робочий план рахунків має відповідати 

запитам таких зацікавлених сторін (для цього в 

управлінському обліку виокремилася концепція 

центрів відповідальності). Разом з тим, з 

розширенням обсягів та масштабів діяльності 

підприємства та використання корпоративної 

форми залучення капіталу (у випадку 

значного збільшиться кількість та розмаїття 

інтересів стейкхолдерів) вимагає більшого 

зв’язування інтересів зацікавлених сторін з 

вимогами стехкхолдерів. Тобто мається на 

увазі, що організації облікового процесу не є 

самостійним процесом, а є складовою процесу 

більш високого рівня, пов’язаного з постійною  

адаптацією підприємства до зміни вимог (з 

означеним вище «стратегуванням»). В 

означеному контексті та з точки зору 

організації обліково-аналітичного забезпечення 

системи стратегічного управління, головним 

елементом поданої на рис. 2 схеми є складова 

оцінки інтересу стехколдерів. Саме наявність 

даної складової визначає перелік та змістовне 

наповнення форм управлінської звітності. 

Зрозуміло, що найбільш поширені форми 

управлінської звітності, такі як агрегований 

баланс чи звіт про рух грошових коштів в 

розрізі різних аналітичних зрізів залишаються 

без змін. Вони відповідають верхній частині 

схеми з рис. 1. Інші форми аналітичної звітності 

мають формуватися в розрізі тих рішень, які 

приймаються певними стейкхолдерами. Тобто 

конкретний показник має бути пов'язаний з 

тим чи іншим рішенням, яке відповідає 

конкретному рівню поданої на рис. 1 ієрархії. 

Звітність потрібна для підтримки прийняття 

управлінських рішень. Якщо звіт не сприяє 

прийняттю рішення він є зайвим. Стратегія 

підприємства чи корпоративного об’єднання 

реалізуються через сукупність проектів. 

Відповідно керівними таких проектів мають 

усвідомлювати для чого потрібен той чи інший 

показник. Слід зробити наголос, що облікова 

інформація має сприяти забезпеченню 

синхронізації інтересів різних стейкхолдерів у 

часі. Це можна зробити лише на основі чіткого 

їх усвідомлення (досягається через комунікацію 

в рамках зазначеної на рис. 2 схеми) та 

відстеження зміни рівня задоволення таких 

інтересів (досягається розбудовою належної 

системи обліково-аналітичного   

забезпечення).
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Рис. 3. Схема організації обліково-аналітичної підтримки функціонування механізму 

логістизації діяльності корпоративного інтеграційного об’єднання підприємств 
 

Прикладом бази для формування обліково-

аналітичного забезпечення управління корпо-

ративною логістичною системою об’єднання 

підприємств є подана на рис. 3 схема. 

Застосування підходу системної інженерії 

дозволяє орієнтувати процес організації обліку 

на задоволення системи узгоджених інтересів 

стейхколдерів (хоча при цьому й не передбачає 

виділення окремих стейкходерів з боку 

системи бухгалтерського обліку). Також 

подана на рис. 3 схема відображає можливість 

розширення обліку новими теоріями, такими 

як теорія обмежень (з додаванням показників 

«вартості проходу» чи «повністю змінних 

витрат») або REA-методології, яка пов’язує 

ключові ресурси підприємства з подіями 

господарського життя.  
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Анотація. Розглянуто роль і місце обліково-

аналітичної інформації в забезпеченні 

підвищення ефективності логістичної 

діяльності промислових підприємств. 

Висвітлено особливості організації системи 

контролінгу логістичної діяльності та 

означено місце облікової інформації в 

забезпеченні роботи такої системи. 

Визначено ключові угруповання облікових 

номенклатур системи контролінгу 

логістичної діяльності підприємства.  

Ключові слова. Логістична діяльність, 

контролінг, облікові номенклатури, 

система підтримки прийняття рішень 

  
Сучасні умови реформування економіки, 

ускладнення зовнішнього середовища, 
зростання рівня конкуренції обумовлюють 
важливе значення для підприємств 
оперативного планування, обліку і 
регулювання їх діяльності. У зв'язку з цим 
необхідна системна раціоналізації складних 
виробничих систем, підвищення рівня їх 
організованості та підвищення стійкості 
роботи. На думку автора основним шляхом 
досягнення такої раціональності та підвищення 
організованості є застосування методології 
логістики. Разом з тим, управління рухом 
логістичного потоку потребує відповідного 
удосконалення системи підтримки прийняття 
управлінських рішень, яка в свою чергу 
вимагає організації належного інформаційно-
аналітичного забезпечення.   

Планування розвитку логістичної системи 
промислового підприємства можливе лише за 
умови відповідної організаційно-технічної 
перебудови, орієнтованої на безперервну 
гнучку адаптацію до постійно мінливих умов 
ринку та нестабільності середовища 
господарювання в цілому. Для досягнення 
достатнього рівня стійкості функціонування 
підприємства потрібним є реальне 
наближення параметрів потокових процесів 
до певного ідеального проекту, відповідного 
досягнутим рівням знань, техніки, технології, 

організації та управління виробництвом. 
Зростаюча необхідність швидкої адаптації 

до постійно змінюваних умов ринкового 
середовища і попиту на продукцію, зумовлює 
збільшення впливу фактора часу. Сучасні 
системи інформаційного забезпечення, 
орієнтуються на використання облікової 
інформації для її агрегації й надання 
відомостей відповідним суб’єктам прийняття 
рішень. Для цього з’явився цілий клас 
програмних продуктів, які реалізують підхід 
до розробки систем предикативної аналітики. 
Найбільш відомими з таких систем є Microsoft 
Power BI, Tableu та Qlick. Застосування таких 
систем дозволяє розвинути методи 
оперативного обліку прогнозною орієнтаціює, 
що в свою чергу дозволить розробити заходи 
щодо скорочення витрат на всіх фазах 
життєвого циклу виробу (логістичного 
циклу).  

Показовою у даному випадку є організація 
можливості застосування перелічених систем 
в рамках розширених ланцюгів створення 
вартості, коли ланками логістичної системи 
виступають окремі суб’єкти господарювання. 
Підприємства прагнуть для скорочення 
тривалості виробничого циклу до вузької 
спеціалізації. Саме тому виникає потреба в 
інтеграції з логістичними посередниками в 
розподільних системах, що в свою чергу 
ускладнює організаційну структуру системи 
контролінгу логістичної діяльності. Загальні 
правила й принципи ведення бухгалтерського 
обліку вимагають розширення, оскільки 
потрібні відомості про зовнішні для суб’єктів 
господарювання трансакції (наприклад, 
відомості щодо рівня трансакційних витрат), 
які не містяться в облікових системах. У 
даному випадку можливість зазначених вище 
систем предиктивної аналітики долучатися до 
будь-яких баз даних створює можливість 
формування контурів контролінгу. Завданням 
організації облікового процесу у даному 
випадку постає формування належного складу 
облікових номенклатур, відомості за якими 
будуть передаватися до зовнішніх сховищ 
даних.  
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Наявність значної кількості ланок в 
логістичній системі призводить до збільшення 
її складності, що в свою чергу призводить до 
ускладненні фінансових взаємовідносин між 
логістичними посередниками, зменшення 
надійності логістичної ланцюга тощо. Така 
ситуація зумовлює можливість відмов і збоїв 
в роботі підприємства і високу невизначеність 
логістичної системи, що визначається певним 
початковим рівнем ентропії (ентропія 
вимірюється через визначення ймовірності 
відмови роботи того чи іншого елементу 
логістичної системи). Відповідно система 
контролінгу має надавати можливість 
зменшення рівня інформаційної ентропії. 
Відповідно система обліку та аналізу 
діяльності підприємства отримає додаткове 
завдання забезпечувати можливість 
прогнозування подібної втрати спроможності 
функціонування ланок логістичної системи. В 
інакшому випадку збільшуватиметься рівень 
потенційної нестійкості логістичної системи. 
Сстійкість в свою чергу може бути підвищена 
шляхом регулювання параметрів потокових 
процесів через цілеспрямовані впливи на 
операції логістичної системи для підтримки 
ентропії на мінімально низькому рівні. Для 
цього слід розглядати логістику як інструмент 
інтеграції різних функцій, що пов'язані з 
матеріальними та фінансовими потоками. 
Логістична система повинна розглядатися як 
єдине ціле, що реалізує цілі бізнесу у всіх 
своїх ланках - від постачальника до кінцевого 
споживача. Система контролінгу, до складу 
якої залучаються контури управлінського 
обліку, при цьому відповідає за інформаційне 
забезпечення подібного реагування. Склад 
показників (облікових номенклатур) у даному 
випаду визначається з урахуванням обраного 
підходу до організації управління 
підприємством. Тут можуть бути використані 
нові підходи до організації ведення обліку, 
такі як «облік проходу» (throughput 
accounting) [2], концепція бережливого обліку 
(Lean accounting) [3] або збалансованої 
системи показників (Balanced Score Card) [1] 

Формувати систему контролінгу 

логістичної діяльності слід починати з 

розробки оптимального проекту підприємства 

як високоорганізованої і гнучкою виробничої 

системи. Це потребує визначення головної 

мети функціонування логістичної системи і 

передбачає її типову декомпозицію, тобто 

побудова дерева цілей. Однією з основних 

цілей, при цьому, є мінімізація витрат, яка 

може виступати базою для зростання 

конкурентоспроможності підприємства. Щоб 

мати можливість впливати на витрати, 

потрібно знати не тільки, скільки коштують 

окремі функціональні області логістики: 

закупівля, складування, транспортування, 

виробництво, реалізація. Саме в розрізі таких 

областей мають формуватися групи облікових 

номенклатур. Також слід звертуни увагу на 

необхідність управляти сумарними витратами 

підприємства, а не скорочувати витрати по 

підрозділах. Концентрація зусиль на 

підвищення ефективності окремих процесів 

постачання, виробництва або реалізації може 

призвести до того, що ефективна діяльність 

однієї вищезгаданої функції може порушити 

рівновагу всієї балансової системи. Це також 

буде відноситися до завдань системи 

контролінгу, які вирішуватимуться за 

допомогою застосування зазначених вище 

інструментів предикативної аналітики. 
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Анотація — в роботі розглянуто основні 

тенденції розвитку малого бізнесу в 

Україні в контексті діяльності суб’єктів 

підприємництва. Визначено місце, яке 

займає діяльність суб’єктів 

підприємництва в економіці країни, 

сформульовано основні чинники впливу 

на соціально-економічний розвиток.  

Ключові слова — малий бізнес, розвиток 

підприємництва, суб’єкти 

підприємництва.  

За часів незалежності України, в країні 

відбулось стрімке зростання такої групи 

суб’єктів господарювання, як підприємці та 

малі, мікро- підприємства. Автором було 

проведено дослідження тенденцій розвитку 

суб’єктів господарювання, в тому числі, в 

аспекті малого бізнесу. В розвинутих країнах 

світу такий сектор економіки, як малий бізнес 

є однім з домінуючих, в тому числі за 

позиціями в статистичних показниках, які 

підпадають під аналіз. Один з президентів 

США Рональд Рейган, колись надав влучне 

визначення, що малий бізнес несе 

відповідальність майже за все економічне 

зростання в Сполучених Штатах. Тобто 

акцент зроблено на залучення широкого кола 

осіб в економічну взаємодію та економічні 

процеси в країні. Переважна більшість 

розвинених країн світу створює умови для 

підтримки та розвитку малого бізнесу, 

оскільки середній клас в країні формується 

переважно саме з представників малого 

бізнесу.  

Аналізуючи показники зайнятості 

працівників в Україні було визначено, що 

майже 50 % всіх зайнятих осіб задіяні саме в 

малих, мікропідприємствах, а також у 

суб’єктів підприємництва – ФОПів (фізичних 

осіб підприємців). В свою чергу, частка 

зайнятих працівників у ФОП у 2018 р. склала 

30,2%., від загальної кількості зайнятих по 

суб’єктах господарювання. Це також 

підтверджує широкий охват активного 

працездатного населення, яке задіяне в 

малому бізнесі. Цей факт обумовлює 

об’єктивну необхідність підтримки та 

забезпечення адекватних умов 

функціонування цього сектору економіки з 

метою забезпечення збалансованого 

соціально-економічного стану.  

За даними Державної служби статистики 

[1], автором було проаналізовано динаміку 

результативності діяльності суб’єктів 

підприємництва – ФОПів, в тому числі й 

динаміка обсягів реалізованої ними продукції 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динаміка обсягів реалізованої 

продукції суб’єктами підприємництва 

ФОПами, з часткою в загальному обсягу 

реалізації  

 

Результати аналізу свідчать про зростання 

обсягів реалізації у підприємців з .211 

млрд.грн. до 760 млрд грн. Слід зазначити, що 

в загальній структурі обсягів реалізованої 

продукції, частка, яка припадає на ФОП 

коливається в межах 5 % – 8 %. Також, 

доцільно зауважити, що частка суб’єктів 

підприємництва – ФОПів, які за 

класифікацією відносяться до суб’єктів 

середнього підприємництва, незначна, тому 

відповідно, й обсяги реалізованої ними 

продукції також на порядок нижче, і 
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знаходяться в межах від 11 200 млн. грн. до 

30 000 млн. грн. (на рис.1 шкала ліворуч), 

однак динаміка зміни обсягів реалізація 

нестабільна. Нажаль, за даними [2] в 2019 р. 

спостерігається інша тенденція. Чистий 

приріст кількості ФОП склав лише 2 % , з 

урахуванням закритих ФОП, напроти 4,5 % – 

8 % за останні роки. Це відбулось на тлі 

очікувань щодо змін нормативно-правової 

бази діяльності суб’єктів підприємництва. 

Так, протягом 2019 р. було зареєстровано 

понад 256 тис. нових ФОП, в той же час, знято 

з реєстрації понад 213 тис. ФОП, серед яких 

58 тис. ФОП, які працювали менше 1 року. 

Найбільша кількість новостворених ФОПів 

обрали таки види діяльності, як комп’ютерне 

програмування, роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах, надання послуг 

перукарнями та салонами краси, діяльність в 

сфері харчування.    

Автор вважає, що прийняття будь-яких 

рішень, щодо впровадження змін в 

регламентації діяльності суб’єктів малого 

бізнесу, повинні бути виважені й 

обґрунтовані, оскільки наслідки таких змін 

можуть чинити вплив на дуже велику частку 

зайнятих осіб та призвести до певних 

соціально-економічних змін. 

Становлення та розширення малого 

бізнесу в країні сприяє вирішенню, в тому 

числі й низки соціально-економічних 

проблем, серед яких можна виділити 

наступні.  

По-перше, вирішення проблеми зайнятості 

осіб, які вивільняються внаслідок сукупної дії 

різних факторів. Як наслідок загальної 

тенденції розвитку світової економіки, 

перехід до нового технологічного укладу, 

розширення процесів автоматизації, що 

призводить до кількісного зниження потреби 

у працездатних особах; так і як наслідок 

особливостей розвитку та стану економіки 

України. Саме малий бізнес сприяє 

зростанню можливості зайнятості осіб, які 

вивільняються, в розгалуженій мережі 

суб’єктів господарювання.  

По-друге, активізація малого бізнесу в 

країні, прозора нормативно-правова база 

функціонування суб’єктів господарювання та 

доступність процесів організації та ведення 

бізнесу не тільки залучає нових суб’єктів 

господарювання, а й сприяє розкриттю та 

прояву підприємницьких здібностей, 

творчості, пошуку креативних рішень, все це 

в цілому чинить позитивний вплив на 

конкурентне середовище та розвиток 

суспільства.  

По-третє, існує тенденція, яка свідчить, що 

особи, які на тривалий час вибули з активних 

економічних, трудових відносин, і отримують 

від державу соціальну допомогу, через 

певний час звикають до отримання 

соціальних виплат і у них знижується потреба 

до активного включення в трудову діяльність 

в будь-якому вигляді. Водночас, в такому 

випадку держава несе додаткові витрати, і 

відбувається вилучення певного обсягу 

фінансових ресурсів з обороту.   

По-четверте, діяльність суб’єктів 

підприємництва передбачає наявність у них 

певного «ступеню свободи», ініціативи, 

креативності, яка не заохочується у разі 

взаємодіє керівник – підлеглий. Таким чином 

зростає чутливість до потреб споживачів, 

прискорюються темпи виходу на ринок нових 

креативних продуктів та послуг, які 

забезпечують індивідуалізацію. Все це 

позитивно впливає на соціально-економічний 

розвиток країни в цілому. 

Таким чином, все вище зазначене 

обумовлює об’єктивну необхідність 

підтримки такої сфери економічних 

взаємовідносин, як малий бізнес та діяльність 

суб’єктів підприємництва, забезпечення 

адекватних умов ведення бізнесу, 

нормативно-правового регулювання 

діяльності, задля забезпечення соціально-

економічного розвитку.  
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Анотація — розроблено теоретичні 

положення організації бухгалтерського 

обліку в адаптивному управлінні 

об’єднанням підприємств. 

Ключові слова — адаптивне управління, 

об'єднання підприємств, обліково-

аналітичне забезпечення, обліково-

аналітична інформація, організація 

бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік регламентується 

законодавчо [1], проте специфічні 

особливості його організації в адаптивному 

управлінні об’єднанням підприємств 

потребують додаткового дослідження. У 

зв’язку з цим пропонується  ряд теоретичних 

положень, які враховують ці особливості. 
Положення 1. Метою організації 

бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств є 
задоволення запитів користувачів 
інформації. Організація бухгалтерського 
обліку в адаптивному управлінні об’єднанням 
підприємств орієнтована на формування 
відповідного обліково-аналітичного 
забезпечення, завданням якого є 
задовольняти інформаційні потреби 
стейкхолдерів по відповідним ділянкам 
обліку та забезпечувати користувачів 
інформацією, яка характеризуватиме 
координацію, узгодження та поєднання 
господарських, фінансових, інвестиційних 
процесів об’єднання підприємств. 

Положення 2. У процесі організації 
бухгалтерського обліку повинні бути 
враховані особливості адаптивного 
управління об’єднанням підприємств. 
Організація бухгалтерського обліку в 
адаптивному управлінні об’єднанням 
підприємств характеризується: необхідністю 
розширення принципів формування обліково-
аналітичного забезпечення в адаптивному 

управлінні об’єднанням підприємств; 
встановленням певних вимог до організації 
обліку, яка повинна забезпечувати своєчасно 
у повній мірі всі інформаційні потреби 
користувачів з метою прийняття 
управлінських рішень, враховуючи набутий 
досвід; визначенням напрямів формування 
доступного та зрозумілого обліково-
аналітичного забезпечення з метою 
формування необхідної інформації для 
надання орієнтиру розвитку та підтвердження 
отриманих результатів не лише для 
управлінського персоналу, а й для 
співробітників підприємства; розробленням 
заходів з впровадження контролю за 
плануванням та використанням ресурсів для 
підвищення кадрового потенціалу 
підприємства. 

Положення 3. Обліково-аналітичне 
забезпечення діяльності об’єднань 
підприємств повинне узгоджуватися з 
ієрархією адаптерів в адаптивному 
управлінні. Процес організації 
бухгалтерського обліку здійснюється 
відповідно до типу контуру адаптивного 
управління з урахуванням ієрархії адаптерів, 
від чого залежить ступінь інтеграції обліково-
аналітичних систем учасників об’єднання (з 
окремими/інтегрованими обліково-
аналітичними системами). 

Положення 4. Завдання обліково-
аналітичного забезпечення в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств повинні 
бути спрямовані на формування необхідної 
обліково-аналітичної інформації. Ключовими 
завданнями обліково-аналітичне 
забезпечення в адаптивному управлінні 
об’єднанням підприємств є: забезпечувати 
менеджерів підприємства необхідною 
інформацією для прийняття управлінських 
рішень; формувати об’єктивну інформацію, 
яка повинна у повній мірі задовольняти 
інтереси користувачів; бути підпорядкованим 
вимогам аналізу, планування та контролю 
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фінансових управлінських рішень; фіксувати 
відхилення фактичних показників від 
запланованих; сприяти формуванню й 
передачі оперативної та якісної обліково-
аналітичної інформації. 

Положення 5. Організація 
бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств 
визначається як процес. Організація 
бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств – це 
процес впорядкування, удосконалення, 
оптимізації системи обліково-економічної 
інформації з метою задоволення специфічних 
інформаційних потреб стейкхолдерів, 
виникаючих  в умовах глобалізації та 
інтеграції бізнесу при відсутності достатньої 
інформації для прийняття управлінських 
рішень 

Положення 6. Комплексне оцінювання 
стану організації бухгалтерського обліку в 
адаптивному управлінні об'єднанням 
підприємств повинне здійснюватися за 
складовими: якість обліково-аналітичної 
інформації, рівень зрілості організації 
бухгалтерського обліку, рівень адаптивності 
діяльності та рівень ефективності розвитку. 
Комплексне оцінювання стану організації 
бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств, що 
включає в себе якість обліково-аналітичної 
інформації, рівень зрілості організації 
бухгалтерського обліку, рівень адаптивності 
діяльності та рівень ефективності розвитку 
об’єднання підприємств та його учасників, є 
запорукою належного задоволення 
інформаційних потреб стейкхолдерів. 

Положення 7. Модель організації 
бухгалтерського обліку в адаптивному 
управлінні об'єднанням підприємств повинна 
бути розкрита через етапи організації обліку 
та включати в себе облікові моделі.  

Модель організації обліку в адаптивному 
управлінні об’єднанням підприємств повинна 
забезпечувати можливість створення 
інформаційних шаблонів для прийняття 
управлінських рішень, паралельного 
аналітичного та синтетичного розкладання 
облікової інформації, попередження проявів 
асиметрії облікової інформації, враховувати 
не фінансові показники діяльності об’єднання 
підприємств та характеризуватися 
динамічністю для прогнозування можливих 

сценаріїв розвитку подій, щоб компенсувати 
ретроспективність обліку.  

Положення 8. Формування обліково-
аналітичного забезпечення діяльності 
об’єднання підприємств та його учасників 
повинно відбуватись з урахуванням рівня 
адаптивності діяльності та ступеня 
інтеграції їх обліково-аналітичних систем. 
Враховуючи, що ступінь інтеграції між 
учасниками об’єднання може бути різним ( з 
утворенням нової юридичної особи або на 
договірній основі про співпрацю), то 
обліково-аналітичне забезпечення повинне 
формуватися таким чином, щоб максимально 
задовольняти інформаційні потреби 
користувачів у обліково-аналітичній 
інформації, при цьому враховувати ієрархію 
адаптерів та рівень адаптивності діяльності 
об’єднання підприємств та його учасників. 
Доцільним є впровадження адаптованих 
принципів контролінгу в управлінському 
обліку, що дозволить сформувати сценарії 
розвитку в адаптивному управлінні 
об'єднанням підприємств. 

Положення 9. Консолідація обліково-

аналітичної інформації в менеджменті 

об'єднань підприємств повинна 

здійснюватися з урахуванням центрів 

відповідальності. Діяльність об’єднання 

підприємств характеризується 

нагромадженням облікової інформації, тому 

для прийняття своєчасного зваженого 

управлінського рішення доцільною є 

консолідація обліково-аналітичної інформації 

за центрами відповідальності. 
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Анотація – Обґрунтовано концептуальні 

основи обліково-аналітичного забезпечення 

управління інноваційний підприємством. 

Сформовано основні принципи системи у 

контексті зазначеної проблематики. 

Розкрито фактори, що впливають на якість 

інформаційного забезпечення процесу 

управління інноваційною діяльністю. 

Ключові слова – інноваційна діяльність, 

інноваційне підприємство, обліково-

аналітичне забезпечення, управлінські 

рішення, система управління. 

 

Засобом досягнення змін у господарській 

діяльності підприємства, необхідних для 

успішного інноваційного розвитку, є 

обґрунтоване управління. Управління – це 

процес цілеспрямованого впливу суб'єкта 

управління на об'єкт управління для 

досягнення визначеної мети [2, с. 12]. 

Обліково-аналітичне забезпечення (ОАЗ) 

відіграє важливу роль у функціонуванні 

системи управління підприємством, 

забезпечуючи взаємодію різних структурних 

підрозділів та реагуючи на зміни 

внутрішнього й зовнішнього середовища, а 

також надаючи важливу інформацію, яка 

дозволяє контролювати поточну діяльність 

підприємства, оцінювати й аналізувати 

результати діяльності.  

Під системою ОАЗ управління 

інноваційним підприємством пропонується 

розуміти єдність підсистем обліку, аналізу та 

контролю, які постійно взаємодіють через 

інформаційні потоки в процесі формування, 

обробки та трансмісії інформації для 

забезпечення обґрунтованості та 

ефективності управлінських рішень щодо 

інноваційної діяльності та стійкого розвитку 

підприємства. 

Очевидно, що інноваційна діяльність 

повинна сприйматися як інструмент 

підвищення ефективності функціонування 

підприємства.  

Відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність» [1], інноваційне 

підприємство (інноваційний  центр,  

технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-

інкубатор тощо) – це підприємство 

(об'єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і  реалізує інноваційні продукти і 

(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у 

грошовому вимірі перевищує 70% його 

загального обсягу продукції і (або) послуг. 

Концепція створення ОАЗ управління 

інноваційним підприємством передбачає:  

1) постановку мети ОАЗ управління 

інноваційним підприємством;  

2) визначення об’єктів і суб’єктів в рамках 

розробленої концепції створення ОАЗ;  

3) узагальнення основних принципів до 

розкриття та узагальнення облікової та 

аналітичної інформації; 

4) формулювання завдань, вирішення яких 

буде сприяти досягненню поставленої мети;  

5) визначення складових підсистем ОАЗ 

управління інноваційним підприємством; 

6) дослідження механізму взаємодії 

складових системи ОАЗ управління 

інноваційним підприємством; 

7) визначення факторів, що впливають на 

якість інформаційного забезпечення процесу 

управління інноваційною діяльністю. 
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Метою ОАЗ управління інноваційним 

підприємством є формування, обробка та 

трансмісія якісної обліково-аналітичної 

інформації для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо інноваційних 

процесів на підприємстві. 

Об’єктом управління інноваційного 

підприємства є інновації, інноваційний процес 

і економічні відносини, що виникають між 

суб'єктами інноваційної діяльності, а також 

між учасниками ринку інновацій. 

Предметом ОАЗ управління інноваційним 

підприємством є  інформація, яка має якісні 

характеристики для прийняття рішень в 

процесі управління інноваційним 

підприємством. Контент такої інформації 

виходить за межі традиційного 

бухгалтерського обліку та аналізу і набуває 

широкого змісту, охоплюючи як дані 

стратегічного обліку, так і індикатори стану 

та тенденцій розвитку внутрішнього та 

зовнішнього середовища інноваційного 

підприємства, і навіть масиви вербальних 

оцінок чи експертних очікувань, які 

характеризуються управлінською системою 

як доцільними для використання в процесі 

розробки, обґрунтування та впровадження 

управлінських рішень.    

До складу суб’єктів системи ОАЗ доцільно 

віднести відділ бухгалтерії, аналітичний 

відділ, планово-економічний відділ,  

фінансовий відділ, контрольно-ревізійну 

службу та менеджерів всіх рівнів управління, 

які володіють компетенціями, необхідними 

для реалізації функцій ОАЗ, а також 

виконання управлінського впливу. Функціями 

системи ОАЗ управління інноваційним 

підприємством є інформаційна, облікова, 

аналітична, контрольна. Для досягнення 

поставлених цілей системою ОАЗ управління 

інноваційним підприємством повинні бути 

вирішені такі завдання: 

1) надання зовнішнім та внутрішнім 

користувачам необхідної інформації для 

прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень; 

2) удосконалення обліку інноваційних 

процесів на підприємстві з урахуванням 

галузевих особливостей; 

3) аналіз та оцінка ефективності 

провадження інновацій на підприємстві; 

4) опрацювання напрямів інноваційного 

розвитку підприємства у межах 

загальнодержавних концепцій; 

5) здійснення контролю і планування 

інноваційної діяльності підприємства. 

Складовими системи ОАЗ управління 

інноваційним підприємством є підсистеми 

обліку, аналізу та контролю.  

Підсистема обліку містить відповідні 

складові – фінансовий, управлінський обліку 

та облік з метою оподаткування. В цій 

підсистемі міститься інформація про 

інноваційні витрати, доходи та результати 

впровадження інноваційної діяльності; 

реєстрація господарських операцій; 

відображення на облікових регістрах та 

формах звітності підприємства. Облікова 

складова включає збір необхідної інформації в 

контексті зазначеної діяльності для ведення 

різних видів обліку, що здійснюється на 

підприємстві, а також опрацювання 

інформації на базі поєднання фінансових та 

нефінансових показників у звітності компанії. 

Підсистема аналізу містить інформацію 

про зовнішнє та внутрішнє середовище 

підприємства; аналіз ефективності 

інноваційних проектів; оцінка ефективності 

інноваційної діяльності та обґрунтування 

шляхи її підвищення. 

Контролююча підсистема повинна 

забезпечувати систему управління 

підприємством інформацією про рівень 

виконання планів, зіставляти здобуті 

результати із запланованими, а також 

забезпечувати використання стратегічних 

можливостей розвитку підприємства. 

Розробка принципів побудови ефективної 

системи ОАЗ управління інноваційним 

підприємством повинна враховувати складну 

структуру окремих її підсистем та внутрішніх 

зв’язків між ними, що передбачає певні 

складнощі розробки комплексу принципів. 

Кожна підсистема є окремою самостійною 

системою з власними впорядкованими та 

узгодженими зв’язками між елементами, які 

мають власну структуру і організацію, 

діяльність яких передбачає дотримання 

встановлених специфічних принципів.  
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Для забезпечення ефективності управління 

інноваційною діяльністю підприємству слід 

дотримуватися базових принципів 

формування ОАЗ управління підприємством, 

а також принципів, які характеризують 

вимоги до формування системи та напрямки 

розвитку системи ОАЗ управління 

підприємством. Найважливішими 

принципами, які регламентують практичне 

значення концепції ОАЗ управління 

інноваційним підприємством є: 

принципи системності, адаптивності, 

гнучкості, ефективності та інтегрованості 

облікових, аналітичних і контрольних 

процедур. Оскільки, як на рівні підсистем, так 

і комплексно система ОАЗ управління 

інноваційним підприємством повинна бути 

забезпечена раціональною та ефективною 

обліковою та аналітичною інформацією для 

задоволення потреб внутрішніх та зовнішніх 

користувачів. 

принцип суттєвості наданої інформації, 

який забезпечується її використанням в 

процесах прийняття управлінських рішень, що 

дозволяє підвищити ефективність роботи 

менеджменту підприємства та рівень 

корисності аналітичної інформації. 

Дослідження механізму взаємодії 

складових системи ОАЗ управління 

інноваційним підприємством передбачає 

виконання завдань за такими напрямками: 

дослідження кола суб’єктів ОАЗ в рамках 

системи управління інноваційним 

підприємством та за його межами; 

визначення та класифікація видів облікової і 

аналітичної інформації, що формується в 

рамках системи ОАЗ; визначення обсягів 

облікової і аналітичної інформації, 

необхідних для забезпечення управління та 

прийняття рішень внутрішніми і зовнішніми 

користувачами; дослідження інформаційних 

потоків в рамках ресурсного забезпечення та 

інформаційної спроможності системи 

управління інноваційним підприємством; 

встановлення вимог до графіку 

документообігу в системі управління з 

позиції своєчасності облікової і аналітичної 

інформації для користувачів; визначення 

вимог до якості облікової і аналітичної 

інформації з метою задоволення 

інформаційних потреб її користувачів. 

Стосовно інноваційного підприємства 

інформаційні потоки обумовлюються 

зовнішніми й внутрішніми факторами. 

Зовнішні фактори характеризують стан 

економіки та рівень її розвитку, специфіка 

включення в міжнародний поділ праці та 

галузева орієнтація на задоволення 

виробничих і споживчих потреб, рівень 

розвитку ринку, стан виробництва в цілому, 

умови розвитку техніки і технології, 

взаємозв'язок підприємства з різними 

фінансово-кредитними установами й 

державними органами контролю та ін. До 

внутрішніх факторів слід віднести: стан 

виробничо-фінансових активів підприємства, 

ефективність використання наявних ресурсів і 

рівень витрат виробництва, забезпеченість 

кваліфікаційними кадрами та ін. Ці дані 

формуються в основному в підсистемі 

бухгалтерського обліку [3, с.93].  

Варто відзначити, що будь-яка система є 

рухомою. Не виключенням є система ОАЗ 

управління інноваційним підприємством, яка 

також має здатність до розширення, 

звуження, адаптування до різних умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища, 

функціонування в умовах зміни складових 

системи, розширення завдань та зміни мети 

діяльності.  

Комплексне вирішення проблеми 

підвищення ефективності системи ОАЗ 

управління інноваційним підприємством 

пропонується через розробку методологічного 

та аналітичного інструментарію реалізації 

даної концепції та удосконалення процесу 

збору та аналізу облікових і необлікових даних 

для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень, що дозволяють успішно 

комерціалізувати результати наукових 

досліджень для цілей посилення 

конкурентоспроможності бізнесу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ 

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сатушева Карина Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський  

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

 

Анотація – Обґрунтовано теоретико-

методологічні положення системи 

формування обліково-аналітичної 

інформації для управління підприємствами, 

націленої на задоволення потреб 

специфічного кола внутрішніх і зовнішніх 

користувачів. 

 

Ключові слова – фінансово-господарська 

діяльність, підприємство, актуарний 

облік, управлінські рішення, система 

управління. 

 

Сучасна світова економіка 

характеризується значним зростанням ролі 

ринку капіталу і його учасників (інвесторів, 

кредиторів та інших постачальників капіталу) 

в залученні фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програм розвитку комерційних 

організацій. Це сприяє висуванню на перший 

план проблеми збереження і примноження 

економічного багатства постачальників 

капіталу, що виражається в економічній 

вартості здійснених ними вкладень. 

Для вирішення даної проблеми 

менеджмент підприємств повинен ставити 

перед собою цілі створення доданої вартості, 

генерування майбутніх грошових потоків і 

збільшення майбутньої вартості організації 

для акціонерів та інвесторів. Орієнтація 

корпоративного управління на ці цілі сприяє 

розвитку потреби в особливій обліково-

аналітичній інформації, що дозволяє 

розраховувати величину створюваної 

економічної вартості, оцінювати перспективи 

її зростання, проводити аналіз драйверів 

економічної вартості, прогнозувати майбутні 

грошові потоки підприємства. При цьому 

особливого значення набуло розкриття такої 

інформації в певному обсязі для існуючих і 

потенційних постачальників капіталу, 

оскільки відомості про майбутню діяльність 

підприємства та перспективи зростання його 

вартості безпосередньо впливають на оцінку 

його інвестиційної привабливості та, як 

наслідок, на можливості залучення 

інвестицій. 

 Таким чином, в сучасній економіці 

сформувалася потреба в обліково-аналітичній 

інформації для управління процесами 

створення економічної вартості і зниження 

невизначеності фінансового майбутнього 

підприємств. Традиційні системи обліку та 

аналізу таку інформацію в повному обсязі не 

надають, тому виникає необхідність в 

теоретико-методологічній розробці 

спеціальної системи обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління 

підприємств. 

Багато авторів присвячували свої роботи 

розвитку і детального опрацювання окремих 

напрямків і функцій обліково-аналітичних 

систем, в тому числі бухгалтерського 

фінансового обліку, бухгалтерського 

управлінського обліку, фінансової та 

управлінської звітності, економічного 

аналізу. Істотний внесок у розвиток теорії та 

методології бухгалтерського обліку та 

звітності, в тому числі на основі вимог МСФЗ, 

внесли А. І. Шигаєва, С. Д. Лучик, В. І. 

Євдощак, Ю. А. Маначинська, І. В. Годнюк, 

А.О. Вольська.  

В цілому, актуарний облік - це облік, 

націлений на формування інформації, 

необхідної існуючим та потенційним 

інвесторам, позикодавця і іншим 

постачальникам капіталу для оцінки 

створюваної економічної вартості і майбутніх 

грошових потоків при прийнятті рішень про 

інвестування, кредитування та інших 

подібних рішень про вкладення ресурсів в 

комерційні організації [1]. 

Вперше використовувати термін 

«актуарний» і проводити актуарні розрахунки 
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стали страхові організації, які першими 

зіткнулися з необхідністю оцінювати свою 

майбутню платоспроможність і майбутні 

грошові потоки, а також обґрунтовувати 

довгострокові фінансові взаємини. В даний 

час у зв'язку зі зміною умов функціонування 

ринку капіталу більшості комерційних 

організацій з різних галузей економіки також 

необхідно вміти формувати і представляти 

інформацію не тільки про своє сформованому 

фінансовому становищі і досягнутих 

фінансових результатах за звітний (минулий) 

період, але і про майбутні грошові потоки та 

перспективи зростання економічної вартості, 

і, в кінцевому підсумку, вміти оцінювати своє 

фінансове майбутнє. Тому в даний час 

необхідність у використанні терміну 

«актуарний», проведенні актуарних 

розрахунків і формуванні відповідної 

орієнтованої на майбутнє обліково-

аналітичної інформації існує у більшості 

інших підприємств. 

Відповідно до сучасних потреб в обліково-

аналітичної інформації в доповнення до 

існуючих типів статичного і динамічного 

обліку необхідно виділити актуарний облік в 

якості нового типу і відповідної стадії обліку. 

На нашу думку, головною метою актуарного 

обліку є оцінка створюваної економічної 

вартості і майбутніх грошових потоків.  

Для досягнення поставленої мети в 

актуарному обліку повинні вирішуватися 

наступні завдання: - формування фінансової 

інформації про комерційну організацію, 

корисної при прийнятті рішень про 

інвестування, кредитування та інших 

подібних рішень про вкладення ресурсів у цю 

організацію; - формування фінансової 

інформації про комерційну організацію, 

корисної для прогнозування величини, 

термінів і ймовірності її майбутніх грошових 

потоків; - угруповання фінансової інформації 

про комерційну організацію за категоріями 

операційної та фінансової діяльності; - 

формування фінансової інформації про 

комерційну організацію, корисної для оцінки 

фінансового ризику, пов'язаного зі 

структурою фінансування; - формування 

фінансової інформації про економічні 

ресурси організації, вимоги на ці ресурси з 

боку власників, кредиторів, а також про зміни 

ресурсів і вимог на них. 

Основною групою користувачів 

інформації актуарного обліку є існуючі та 

потенційні інвестори, кредитори та інші 

особи, що виступають в якості 

постачальників капіталу. При цьому 

інформація актуарного обліку також може 

бути використана для задоволення певних 

інформаційних потреб інших груп можливих 

користувачів (постачальників, працівників 

організації, покупців і клієнтів, урядових і 

законодавчих органів, різних некомерційних і 

громадських організацій, суспільства в 

цілому) . Розкриття інформації в системі 

актуарного обліку доцільно проводити 

відповідно до фундаментальних принципів: 

релевантності (доречності) і правдивого 

уявлення, що підсилюють вимогами 

суттєвості, порівнянності, можливості 

перевірки, своєчасності, зрозумілості, і 

принципом - обмеженням по етичності. За 

принципом раціональності встановлена 

недостатня конкретність і неоднозначність 

визначення його змісту (вигод, витрат, 

адресатів). У зв'язку з цим замість принципу 

раціональності доцільно застосовувати 

принцип етичності і обмежувати формування 

та подання інформації в системі актуарного 

обліку вимогою дотримання норм етики.  

Актуарний облік, як і будь-яка інша 

діяльність, має власний предмет, об'єкти і 

специфічний метод наукового пізнання. 

Під предметом актуарного обліку 

необхідно розуміти діяльність підприємства 

зі створення економічної вартості, 

генерування і розміщення грошових потоків в 

процесі управління економічними ресурсами, 

довіреними їй інвесторами, позикодавця і 

іншими постачальниками капіталу, 

формування і задоволення вимог на них. 

Виходячи зі специфіки змісту предмета, до 

складу об'єктів актуарного обліку необхідно 

відносити як стандартні об'єкти 

бухгалтерського обліку, так і нові об'єкти. В 

якості специфічних, нових для облікової 

практики, об'єктів актуарного обліку 

доцільно розглядати види операційної та 

фінансової діяльності, які виділяються за 

цими видами діяльності категорії грошових 
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потоків і групи активів і зобов'язань, а також 

показники економічної вартості. Відповідно 

до діючої практикою операційна діяльність 

визначається як націлена на створення 

економічної вартості діяльність з 

виготовлення та збуту продукції (реалізації 

товарів, виконання робіт, надання послуг). 

Під фінансовою діяльністю розуміється 

діяльність по залученню і поверненню 

фінансових ресурсів (власного і позикового 

капіталу), що здійснюється з метою 

фінансування операційної діяльності. За цими 

видами діяльності виділяються операційні і 

фінансові активи і зобов'язання, чисті 

операційні та фінансові активи / зобов'язання, 

економічна вартість чистих операційних 

активів, чистих фінансових зобов'язань і 

власного капіталу, грошові потоки з 

операційної та фінансової діяльності, грошові 

потоки за операціями з акціонерами і 

позикодавця, вільні грошові потоки з позиції 

фінансової та операційної діяльності. 

Предмет і об'єкти актуарного обліку 

вивчаються за допомогою спеціального 

методу. Під методом актуарного обліку 

необхідно розуміти сукупність прийомів і 

способів, за допомогою яких пізнається 

предмет і досягається мета актуарного обліку. 

Метод актуарного обліку як одного з типів 

обліку включає в себе всі елементи методу 

бухгалтерського обліку (документування та 

інвентаризацію, оцінку і калькулювання, 

рахунки і подвійний запис, балансове 

узагальнення та звітність), проте, у зв'язку зі 

специфікою досліджуваного предмета, їх 

зміст суттєво розширюється, при цьому 

особливе значення надається методам оцінки 

об'єктів актуарного обліку за справедливою і 

теперішньою вартістю. 

При розгляді можливостей розвитку 

елементів методу актуарного обліку доцільно 

виділити новий напрямок актуарного 

калькулювання (оцінювання) і визначити 

його як розрахунок економічної вартості 

власного капіталу (в акціонерних товариствах 

- справедливої вартості акцій) шляхом 

вирахування економічної вартості позик і 

кредитів з економічної вартості активів 

організації. У актуарному калькулюванні 

рекомендовано виділяти такі етапи: вибір 

моделі оцінки вартості, збір вихідних даних, 

визначення актуарних припущень, підготовка 

актуарного базису (прогнозної актуарної 

фінансової звітності), розрахунок 

економічної вартості власного капіталу та 

справедливої вартості акції, підготовка звіту. 

В цілому запровадження актуарного обліку 

розширює можливості обґрунтування 

управлінських рішень та підвищення 

ефективності управління в умовах суттєвої 

мінливості зовнішнього середовища. 
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РОЛЬ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В СТИМУЛЮВАННІ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  

Собакар Маргарита Вікторівна, аспірант, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна 

 

Анотація — Розглянуто роль 

застосування податкових методів в 

стимулюванні інноваційної діяльності та 

використання нематеріальних активів. 

Наведено приклади міжнародного досвіду 

застосування податкових стимулів 

проведення НДДКР. Виявлено переваги 

застосування в податковому обліку 

нематеріальних активів прискорених 

методів амортизації.  

Ключові слова — амортизація, інновації, 

нематеріальні активи, податкові пільги, 

податковий облік.  

Сучасні світові тенденції становлення 

економіки знань вимагають від  

господарюючих суб’єктів застосування 

заходів щодо підвищення та використання 

інноваційного потенціалу. В таких умовах 

зростає роль нематеріальних активів, які є 

формою втілення інтелектуального капіталу 

та  сприяють підвищенню ефективності 

діяльності та конкурентоспроможності 

підприємства. У зв’язку з цим стимулювання 

використання нематеріальних активів як 

складової підтримки інноваційної діяльності 

набуває особливої актуальності. 

В більшості розвинутих країн 

запроваджено державні програми 

стимулювання інноваційної діяльності, що 

включають і стимулювання ефективного 

використання нематеріальних активів. 

Одними з елементів таких програм є  

застосування інструментів податкового 

регулювання для оптимізації витрат [3]. А з 

огляду на значні розбіжності показників 

економік України та країн ЄС щодо рівня 

інноваційного розвитку, наявності 

нематеріальних активів та капіталовкладень в 

них (рис. 1), проблема запровадження 

податкових стимулів для забезпечення 

ефективної системи оподатковування та 

оптимізації витрат інноваційної діяльності 

набуває особливої актуальності [7]. 

 

 
Рис. 1. Витрати на дослідження та 

розробки у 2019 році,  % від ВВП 

 

Податкові стимули, що можуть 

використовуватися в якості інструментів 

оптимізації витрат підприємства та 

вивільнення обігових коштів для 

інвестування в інноваційні заходи та 

створення нематеріальних активів 

підприємства в контексті інтелектуальної 

власності,  включають податкові інструменти, 

спрямовані на доходи від інтелектуальної 

власності та витрати на інноваційну 

діяльність. Найбільш поширеним є 

використання податкових пільг з податку на 

додану вартість, податку на прибуток, мита, 

та податку на доходи фізичних осіб [4]. В 

розвинених країнах, які мають значний 

інноваційний потенціал, діють програми по 

оптимізації оподаткування. Тому, для 

забезпечення оптимальних умов розвитку 

бізнесу, Україні слід притримуватись 

зарубіжного досвіду.  

Перша група податкових стимулів 

використання інтелектуальної власності, що є 

складовою нематеріальних активів 
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підприємства, пов’язана з податковим 

обліком доходів від їх використання. 

Основним способом оптимізації витрат є 

надання підприємствам пільг щодо 

зменшення оподатковуваного доходу під час 

розрахунку податку на прибуток або 

звільнення від його сплати. Використання у 

процесі діяльності об’єктів інтелектуальної 

власності передбачає отримання винагород у 

вигляді роялті, які обліковуються як доходи 

підприємства. Тому з метою стимулювання 

використання нематеріальних активів у формі 

інтелектуальної власності та вивільнення 

оборотних коштів для господарської 

діяльності в ряді країн ЄС під час визначення 

оподатковуваного доходу застосовуються 

пільги у вигляді часткового звільнення або 

зменшення ставки податку на дохід з роялті. 

В таких європейських країнах, як Угорщина, 

Швейцарія, Бельгія, до 80% доходу від 

використання інтелектуальної власності може 

не оподатковуватися. У Ірландії патентні 

доходи звільняються від обкладення 

корпоративним податком, аналогом якого є 

діючий в Україні податок на прибуток [2]. А в 

Нідерландах функціонує система «Patent 

Box», що спрямована на заохочення компаній 

отримувати прибуток від своїх патентів за 

рахунок зменшення податку на прибуток [4]. 

Діюча політика оподаткування роялті в 

Україні не спрямована на підтримку  та 

стимулювання розвитку вітчизняної 

інтелектуальної власності. Під час 

розрахунку обсягу податку на прибуток, 

роялті оподатковується за ставкою 18 %, в той 

час як до доходів, отриманих нерезидентом із 

джерелом їх походження з України, в 

податковому обліку застосовується ставка 15 

%. Тому для оптимізації витрат вітчизняні 

суб'єкти інтелектуальної діяльності мають 

реєструватись як власники авторського права 

в іноземній державі [5].  

Практика іноземних країн щодо 

застосування податку на дохід від роялті 

відрізняється від вітчизняних норм 

оподаткування та розвивається вбік зниження 

ставки проценту для резидентів всередині 

країни: в Польщі ставка для резидентів 

становить 10 %, а для нерезидентів – 20 %, в 

США – 15 % та 35 %, у Великобританії 24 % 

та 33 % відповідно[1].  

Інший напрям використання податкових 

норм для розвитку інноваційної діяльності 

пов’язаний оподаткуванням витрат на  

інтелектуальну власність. До основних форм 

податкового стимулювання, що пов’язані з 

оподаткуванням витрат інноваційної та 

науково-технічної діяльності суб'єктів 

господарювання, відносяться [2]:  

податковий кредит при понесенні витрат 

на проведення науково-технічних розробок 

(застосовується у 21 країні Європи);  

зменшення бази оподаткування податком 

на прибуток шляхом додаткового списання 

витрат при здійсненні витрат на наукові 

дослідження та розробки (у 16 країнах 

Європи) та прискореної амортизації (у 13 

країнах) [4].;  

пільги зі сплати податку на додану 

вартість, мит, податку на доходи фізичних 

осіб тощо. 

У Франції застосовується податкова пільга 

у вигляді податкового кредиту у розмірі  50% 

від загального обсягу витрат на проведення 

наукових досліджень, який призначений для 

компенсації витрат на науково-технічні 

дослідження. 

У Великій Британії під час обліку витрат на 

науково-дослідні розробки застосовується 

підвищений коефіцієнт вирахування таких 

витрат з доходу: для малих і середніх 

підприємств податкова пільга становить 

230% допустимих затрат, для великих 

підприємств – 130%. 

В Польщі введений податковий кредит для 

діяльності з НДДКР, що передбачає [3]: 

скасування прибуткового податку на 

інтелектуальну власність в компаніях,  

 податкове вирахування за вартість 

отримання патенту для малих і середніх 

підприємств,  

збільшення кількості прийнятних витрат 

на R&D, які є податком. 

Розглянуті способи управління витратами 

підприємства з використанням податкових 

інструментів стосуються загалом витрат на 

інноваційно-інтелектуальну діяльність. 
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Проте, міжнародний досвід оподаткування 

інноваційної діяльності включає пільги 

окремо щодо амортизації як окремого 

елементу витрат господарської діяльності, що 

впливає на формування фінансових 

результатів діяльності підприємства. В 

зазначеній сфері, використання 

нематеріальних активів стимулюється 

можливістю застосування прискореної 

амортизації, при чому величина 

амортизаційних відрахувань у перші роки 

використання нематеріальних активів буде 

більшою, що мінімізує величину податкових 

платежів,  стимулює здійснювати придбання 

нематеріальних активів, створює фінансові 

умови для прискореного впровадження у 

виробництво нової техніки і технології. 

Проте, перевага застосування прискорених 

методів амортизації над прямолінійним, що 

на даний момент застосовується в 

податковому обліку вітчизняних 

підприємств, полягає не лише у зниженні 

витрат, а і у врахуванні морального зносу, що 

сприяє більш ефективному та об’єктивному 

перенесенню вартості використаних 

нематеріальних активів на витрати 

підприємства. Нематеріальні активи 

найбільше зазнають морального зносу з усіх 

активів підприємства, що впливає і на їх 

знецінення [6]. Таким чином, прискорені 

методи амортизації страхують підприємство 

від швидкості морального зносу 

нематеріального активу.  

Таким чином, для стимулювання розвитку 

інноваційної діяльності, активності 

підприємств з придбання та використання 

об’єктів нематеріальних активів можливо 

застосовувати заходи щодо податкового 

регулювання. Найбільш поширеними видами 

податкових інструментів, що 

використовуються для стимулювання 

інноваційної діяльності, є надання пільг щодо 

зменшення сплати деяких податків, порядку 

включення витрат та застосування різних 

норм амортизації. Врахування міжнародного 

досвіду з введення зазначених норм до 

податкового обліку підприємств прямо 

вплине на стимулювання використання 

нематеріальних активів, дозволить 

мінімізувати податкові витрати підприємств 

та отримати додаткові ресурси для діяльності 

суб’єктів господарювання.  
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Анотація — В статті визначено 

організаційні засади нормативного 

забезпечення та формування фінансової 

звітності, за рахунок включення 

інформації щодо грантів, доходів за ними 

та понесених витрат, що дозволяє 

розглядати фінансову звітність як надійну 

базу формування даних про альтернативні 

джерела фінансування підприємств. 

Ключові слова — Грант, цільове 

фінансування,  державна та недержавна 

допомога, цільові надходження. 

В умовах фінансової кризи, коли кредитні 

ресурси стають менш доступними, для 

відродження конкурентоспроможних 

виробництв та повноцінного використання 

потенціалу країни, великого значення 

набувають позабюджетні вкладення у 

виробничу і соціальну сферу. Аналіз 

міжнародного досвіду показує, що в багатьох 

розвинених країнах світу одним з важливих 

завдань є спрямування роботи на пошук 

альтернативних джерел фінансування.  

В Україні діє велика кількість благодійних 

організацій та фондів як місцевих, так і 

закордонних. Головною метою їх роботи є 

надання фінансової підтримки для 

розв’язання різноманітних проблем. Тому, 

враховуючи обмеженість бюджетних коштів, 

важливим напрямком роботи підприємств 

повинен стати пошук джерел фінансування з 

недержавних та міжнародних фондів, 

програм і грантів. 

Не зважаючи на актуальність даного 

питання, ми спостерігаємо відсутність 

науково-обґрунтованих розробок з 

методології бухгалтерського обліку грантів у 

вітчизняній науці та законодавчій базі. 

Питання обліку фінансування не 

прибуткових проектів полягає у площині 

розробок Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку 

(НП(С)БО), та Національних стандартів 

обліку у державному секторі (НСОДС). 

Дослідження цього напряму висвітлювалися 

в працях багатьох науковців, таких як 

А. Рибальченко, С. Лондаря, В. Никитенко, 

Н. Внукової, П.І. Гайдуцький, В.П. Галушко, 

С.І. Зоря, Б.І. Пасхавер, Д.В. Полозенко, В.В. 

Юрчишин  і ін., але питання методології 

бухгалтерського обліку в сучасних умовах 

децетралізації є відкритими та недостатньо 

дослідженими. До того ж за межами 

державного сектору ці питання практично не 

розглядаються. 

Гранти є найпоширенішим інструментом 

фінансування проектів через донорські 

організації, а отримання грантової допомоги 

дозволяє зосередити в процесі виконання 

проекту достатньо велику суму коштів для 

його реалізації. Однак, кошти одержані у 

формі гранту, мають бути реалізовані на 

виконання передбачених цілей 

запропонованого проекту. В вітчизняному 

законодавстві існує декілька визначень 

поняття «грант» :   

Грант — фінансові ресурси, що надаються 

на безповоротній основі суб'єкту, який 

провадить діяльність у сфері культури, для 

реалізації культурно-мистецького 

проекту [1]. 

Грант - кошти Глобального фонду, що 

надаються основному реципієнту (основним 

реципієнтам) на безоплатній та 

безповоротній основі (безповоротна 

фінансова допомога) для здійснення цільових 

заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, туберкульозу в Україні та є 

благодійною допомогою [2]. 

Грант - фінансові чи інші ресурси, надані 

на безоплатній і безповоротній основі 

державою, юридичними, фізичними особами, 

у тому числі іноземними, та (або) 
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міжнародними організаціями для розвитку 

матеріально-технічної бази для провадження 

наукової і науково-технічної діяльності, 

проведення конкретних фундаментальних та 

(або) прикладних наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) 

розробок, зокрема на оплату праці наукових 

(науково-педагогічних) працівників у рамках 

їх виконання, за напрямами і на умовах, 

визначених надавачами гранту [3]. 

Грант - фінансові ресурси, що надаються на 

безоплатній і безповоротній основі 

Українським культурним фондом суб’єкту, 

який провадить діяльність у сфері культури, 

для реалізації проекту, рішення про 

фінансування якого прийняте в порядку, 

передбаченому цим Законом [4]. 

Грант - фінансові чи інші ресурси, надані 

на безоплатній і безповоротній основі 

іноземними державами та (або) 

міжнародними організаціями для розвитку 

матеріально-технічної бази для провадження 

наукової і науково-технічної діяльності, 

проведення конкретних фундаментальних та 

(або) прикладних наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) 

розробок, зокрема на оплату праці наукових 

(науково-педагогічних) працівників у рамках 

їх виконання, за напрямами і на умовах, які 

визначені надавачами гранту [5]. 

Прийнято вважати, що грант це певна 

сума коштів. Але аналізуючи поняття 

представлені в табл. 1. можна дійти 

висновку, що насправді в якості гранту 

можуть надаватися не лише фінансові, а й 

інші, наприклад матеріально-технічні 

засоби, які отримують підприємства, 

громадяни, громадські організації та 

юридичні особи для виконання певних 

завдань чи реалізації цілей, визначених в 

умовах надання цього гранту, 

сформульованих у цілісному проекті і 

описаних у проектній заявці. Важливо 

розуміти, що грант – це ресурс, який 

повинен бути спрямований виключно на те, 

щоб втілити у життя заявлені у проекті 

наміри. Тобто гранти мають цільове 

призначення переданих активів, яке 

визначає цілі використання цих активів. 

Таким чином, грант це безоплатна допомога 

у грошовій або іншій формі, що надається 

державою, громадянами та юридичними 

особами підприємству, організації, установі, 

ініціативній групі або приватній особі для 

реалізації заявленого проекту в тій чи іншій 

сфері діяльності.   

Кошти, що одержані з бюджету, 

недержавних та міжнародних фондів і мають 

бути реалізовані на виконання передбачених 

цілей згідно з Інструкцію про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій 

відображаються на рахунку 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження». 

На рахунку 48 «Цільове фінансування і 

цільові надходження» ведеться облік та 

узагальнення інформації про наявність та рух 

коштів фінансування заходів цільового 

призначення (в тому числі отримана 

гуманітарна допомога).  

Таким чином, облік та узагальнення 

інформації про наявність та рух коштів 

наданих у вигляді грантів, як найбільш 

поширеного виду додаткового фінансування 

підприємств і організацій, доцільно 

відображати на субрахунку 484 «Інші кошти 

цільового фінансування і цільових 

надходжень».  

Методологічні засади відображення в 

обліку державного та інших видів 

фінансування підприємств визначає П(С)БО 

15 “Дохід”, зокрема пп. 16-19 [6]. 

У П(с)БО 15 «Дохід» застосовується 

поняття «цільове фінансування», однак, в 

ньому відсутнє визначення цільового 

фінансування як об’єкту обліку. Вивчення 

наукових праць з бухгалтерського обліку, 

дозволяє стверджувати, що цільове 

фінансування і цільові надходження - це 

кошти, що надходять підприємству цільовим 

призначенням для фінансування певних 

заходів, програм і проектів, а також для 

покриття планових збитків, що виникають 

внаслідок підтримки на належному рівні 

регульованих цін, і для компенсації витрат, 

які внаслідок певних причин не повинні 

покриватися за рахунок власних джерел. 

Оскільки національними стандартами 

бухгалтерського обліку не визначені поняття 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

3 – 4 березня 2020 року 13 Template #1 436 

і класифікація як державної так і недержавної 

допомоги, звернемося до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 

У міжнародному обліку державна допомога 

регламентується МСБО 20 “Облік державних 

грантів і розкриття інформації про державну 

допомогу”. Цей документ визначає державну 

допомогу як захід уряду, розроблений для 

надання економічних пільг, визначених 

конкретно для одного суб’єкта 

господарювання або групи суб’єктів 

господарювання, які відповідають певним 

якісним критеріям [7]. 

Державна допомога може набувати різні 

форми і розрізнятися за характером та 

умовами її надання. Мета надання допомоги 

може полягати в тому, щоб спонукати 

підприємство зробити такі дії, які у звичайних 

умовах воно б не вибрало. МСБО 20 “Облік 

державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу” поділяє державну 

допомогу на: державні субсидії; іншу 

допомогу, вартість якої не піддається 

обґрунтованій оцінці (наприклад, безплатні 

консультації, гарантії) або яку не можна 

відрізнити від звичайних комерційних 

операцій підприємства (наприклад, продажі в 

рамках держзакупівель). 

МСБО 20 “Облік державних грантів і 

розкриття інформації про державну 

допомогу” не регулює непрямий вид 

державної допомоги у формі пільг при 

визначенні оподатковуваного прибутку. 

Державні субсидії (гранти) – це державна 

допомога у формі передачі ресурсів суб’єкту 

господарювання в обмін на дотримання у 

минулому або майбутньому певних умов, 

пов’язаних з операційною діяльністю 

підприємства (п. 3 МСФЗ 20). 

На відміну від П(С)БО 15 «Дохід» МСБО 

20 «Облік державних грантів і розкриття 

інформації про державну допомогу» 

регламентує облік державних грантів. Згідно 

з п.13 МСБО 20 існує два поширені підходи 

до обліку державних грантів: метод капіталу, 

згідно з яким грант відображається за 

кредитом безпосередньо у власному капіталі, 

і метод доходу, згідно з яким грант визнається 

як дохід протягом одного або кількох звітних 

періодів.  

Головним для методу доходу є те, щоб 

державні гранти визнавалися як дохід на 

систематичній та раціональній основі 

протягом певних періодів, що необхідно для 

зіставлення грантів з пов'язаними з ними 

витратами. Визнання державних грантів як 

доходу на основі надходжень не відповідає 

припущенню про облік на основі нарахування 

і було б прийнятним, якби не існувало основи 

для віднесення гранту на періоди, інші, ніж 

той, в якому він був отриманий. У більшості 

випадків періоди, протягом яких суб'єкт 

господарювання визнає витрати або видатки, 

пов'язані з державним грантом, легко 

піддаються визначенню і, таким чином, 

гранти при визначенні конкретних витрат 

визнаються як дохід того самого періоду, 

коли були здійснені відповідні витрати. 

Подібним же чином, гранти, пов'язані з 

активами, що амортизуються, як правило, 

визнаються як дохід протягом тих періодів і в 

тих пропорціях, в яких нараховується 

амортизація на ці активи [7]. 

Гранти, пов'язані з активами, що не 

амортизуються, також можуть вимагати 

виконання певних зобов'язань і тоді 

визнаватимуться як дохід протягом тих 

періодів, в які були здійснені витрати з 

виконання зобов'язань. Державний грант, 

який стає дебіторською заборгованістю як 

компенсація за витрати або збитки, які вже 

були понесені, або метою якого є надання 

негайної фінансової підтримки суб'єктові 

господарювання без майбутніх пов'язаних із 

ним витрат, визнається як дохід протягом 

того періоду, коли він стає дебіторською 

заборгованістю [7]. 

Подання інформації про гранти 

регламентуються МСБО 20. 

Придбання активів і отримання пов'язаних 

із ними грантів може спричинити значні 

зміни руху грошових коштів суб'єкта 

господарювання. З цієї причини і з метою 

відображення валових інвестицій в активи 

такі зміни часто розкривають як окремі статті 

у звіті про рух грошових коштів, незалежно 

від того, вираховується грант з пов'язаного з 

ним активу чи ні з метою подання у балансі. 

Гранти, пов'язані з доходом, іноді 

відображаються за кредитом у звіті про 
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прибутки та збитки або окремо, або під 

загальним заголовком, наприклад «Інші 

доходи»; альтернативним підходом є їх 

вирахування при відображенні пов'язаних з 

ними витрат. У рамках першого методу 

вважається недоречним визначення статей 

чистих прибутків та витрат і відокремлення 

гранту від витрат полегшує порівняння з 

іншими витратами, на які грант не впливає. 

Щодо другого методу, то відповідно до нього 

суб'єкт господарювання може зовсім не 

зазнавати витрат, якщо грант не був 

доступним і подання витрат без згортання 

щодо гранту може, таким чином, ввести в 

оману. Обидва методи вважаються 

прийнятними для відображення грантів, 

пов'язаних з доходом. Розкриття інформації 

про грант може бути потрібним для 

належного розуміння фінансових звітів. 

Розкриття інформації про вплив гранту на 

будь-яку статтю прибутків або витрат, які 

згідно з вимогами розкриваються окремо, є, 

як правило, доречним [13].  

Таким чином, досвід регламентації обліку 

державної фінансової підтримки в 

міжнародному обліку, вказує на необхідність 

вдосконалення нормативного забезпечення 

обліку бюджетної та недержавної підтримки 

в Україні. Основними завданнями організації 

обліку і контролю цільового фінансування та 

цільових надходжень повинне стати:  

1. узагальнення інформації про наявність та 

рух коштів, які призначені для здійснення 

заходів цільового призначення;  

2. контроль за використанням цільових 

надходжень за відповідними напрямами; 

3. своєчасне документальне оформлення 

операцій з цільового фінансування та 

цільових надходжень;  

4. узагальнення інформації про обсяги 

цільового фінансування та цільових 

надходжень.  

Вирішенням цього питання, може бути, 

розробка та затвердження національного 

положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку «Цільове фінансування», яке б 

розкривало питання, пов’язані з обліком та 

контролем цільового фінансування на 

підприємствах. 

Одним з основних напрямів вдосконалення 

регламентації обліку цільового фінансування 

є розробка окремого нормативного 

документу, який врегулював би методичні 

засади обліку, отримання та використання 

коштів цільового фінансування, а також 

відображення його на рахунках обліку та у 

звітності. 
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УДК 657.2 

ДИСКОНТУВАННЯ ДЕБІТОРСКОЇ ТА КРЕДИТОРСКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Фартушняк Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський  

національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна  

 

Анотація — досліджено визначення, 

групування та оцінка дебіторської та 

кредиторської заборгованості з метою 

дисконтування. Наведена схема 

проведення дисконтування дебіторської та 

кредиторської заборгованості .  

Ключові слова — оцінка, дебіторська 

заборгованість, кредиторська 

заборгованість, дисконтування, 

бухгалтерський облік, методи оцінки.  

У сучасних умовах глобального 

розширення ринків та активізації 

євроінтеграційних процесів України, 

розвитку міжнародного співробітництва та 

залучення іноземних інвестицій у вітчизняну 

економіку, на перший план виходять питання 

ефективного управління підприємства. 

Одним із векторів такого управління є 

визначення достовірної оцінки активів та 

зобов’язань підприємства.  

У господарській діяльності підприємству 

постійно доводиться проводити розрахунки з 

контрагентами, формуючи дебіторську та 

кредиторську заборгованості. Відображення 

розрахунків з дебіторами та кредиторами є 

одним з оціночних показників, що 

визначають якість роботи підприємства, 

визначають його фінансову стійкість й 

інвестиційну привабливість. Вагомого 

значення набуває дисконтування 

заборгованості в бухгалтерському обліку з 

метою відображення реальної вартості 

грошей на теперішній час у фінансової 

звітності.   

Питання оцінки дебіторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку 

досліджували такі вітчизняні вчені-науковці: 

К. Калашняк, М. В. Корягін, Г.О. Крамаренко, 

Л. Г. Ловінська, Я. І. Маркус І. Я. Назарова, 

В. Пантелєєв та ін. Проте питання 

дисконтування дебіторської та кредиторської 

заборгованості не достатньо опрацьовані, не 

сформований порядок їх дисконтування. Це 

зумовлює поглиблення та розширення 

дослідження в напрямі визначення облікової 

оцінки відсоткової та безвідсоткової 

дебіторської заборгованості.  

Враховуючи зазначене, за мету 

дослідження обрано визначення дебіторської 

та кредиторської заборгованості з метою їх 

дисконтування та встановлення його порядку. 

Для визначення дисконтування 

дебіторської та кредиторської заборгованості 

використовують норми ПСБО 10, ПСБО 11, 

ПСБО 12, ПСБО 13, ПСБО 19, ПСБО 28 [2].  

Визначення, групування та оцінка 

дебіторської заборгованості наведено у ПСБО 

10, а кредиторської заборгованості – у ПСБО 

11. Порядок визначення та оцінки з метою 

дисконтування дебіторської та кредиторської 

заборгованості наведено на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порядок визначення та оцінки             

дебіторської заборгованості для                 

дисконтування 
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Відповідно до рис. 1 поточна дебіторська 

заборгованість не підлягає дисконтуванню, 

тому що строк заборгованості становить 

менше року. Якщо строк заборгованості і 

надалі буде понад 1 рік, то її слід відобразити 

вже за продисконтованою вартістю.  

Дисконтування — це приведення вартості 

майбутніх платежів до значення на 

теперішній момент. 

Зміна вартості грошей обумовлена 

наявністю трьох факторів: інфляції; здатності 

коштів приносити дохід та ризик 

неповернення коштів (або їх частини) у 

майбутньому. Іншими словами, купівельна 

спроможність грошей з плином часу падає. 

Тому в фінансовій звітності слід показувати 

продисконтовані розрахунки [1]. 

Внаслідок цього дебітор визнає дохід (К-т 

733) у вигляді дисконту — це різниця між 

номінальною вартістю грошей та 

продисконтованою (теперішньою), адже 

зараз гроші коштують більше, аніж у 

майбутньому, коли їх слід буде віддавати. 

Кредитор, навпаки, визначає витрати (Д-т 

952), адже отримає кошти, які в майбутньому 

не матимуть такої вартості, як зараз. 

Поступово протягом строку погашення 

визнаний дисконт знівелюється 

нарахованими витратами у дебітора (Д-т 952 

К-т 55) та доходами у кредитора (Д-т 183 К-т 

733) [1]. 

Узагальнюючи наведене, можна зазначити, 

що для дисконтування потрібно, щоб 

заборгованість була грошовою і 

довгостроковою. Якщо, поточна 

заборгованість стала простроченою, вона не 

стала довгостроковою. А тому дисконтувати 

її не потрібно.  

Схема проведення дисконтування 

дебіторської та кредиторської заборгованості 

наведено на рис. 2. Відповідно до рис. 2 

підприємство має обрати формулу 

дисконтування. В жодному ПСБО такої 

формули немає. У такому разі можна 

використати формулу із МСФЗ [3]. Операція 

дисконтування при одноразовому платежі 

наприкінці визначається за формулою: 
 
PV = FV : (1 + i)n ,    (1) 

 
де: PV — теперішня вартість; 

FV — майбутня вартість; 

і — ставка дисконтування; 

n — строк (число періодів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема проведення дисконтування 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості 
 

Таким чином, можна відзначити, що 

вищевказаний порядок дисконтування 

дебіторської та кредиторської заборгованості 

дозволять практикуючим бухгалтерам 

упорядкувати інформацію щодо 

дисконтування, а також поширити 

впровадження їх в практику бухгалтерського 

обліку. У подальших дослідженнях існує 

доцільність запровадження методичних 

рекомендацій щодо методології 

дисконтування заборгованості та 

затвердження їх на законодавчому рівні.  
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Анотація — Розглянуто поняття та 

складові системи обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством, 

визначено місце облікової та аналітичної 

інформації в діяльності підприємства та в 

його інформаційній системі. 

Охарактеризовані складові обліково-

аналітичного забезпечення та визначена 

необхідність створення системи обліково-

аналітичного забезпечення на 

підприємстві для ефективного управління. 

Ключові слова — аналіз, аудит, інформація, 

облік, обліково-аналітичне забезпечення, 

обліково-аналітична система. 

Через суттєве зростання впливу інформації 

на ефективність діяльності підприємства та 

швидку змінюваність її корисності, 

організація процесу оперативного збору та 

аналізу інформації повинна відбуватися 

шляхом формування обліково-аналітичного 

забезпечення процесу управління на 

підприємстві з метою підвищення його 

ефективності. Сучасні умови функціонування 

підприємств обумовлюють необхідність 

створення кожним підприємством якісної 

системи інформаційного забезпечення 

процесу управління, сутність якої полягає в 

формуванні інформаційної бази, що виступає 

підґрунтям для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. на підприємстві. Як 

зазначає В.П. Пантелєєв, інформаційне 

забезпечення – це цілеспрямована робота зі 

збору інформації, її реєстрації, передаванню, 

обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку 

суб’єктами контролю з метою використання 

для управління [6]. Інформаційне 

забезпечення  діяльності підприємства – це 

процес забезпечення апарату управління 

підприємства достовірною, своєчасною, 

точною та актуальною інформацією, що 

формується за допомогою інформаційних 

ресурсів, які повністю характеризують 

діяльність підприємства та складають 

інформаційну базу для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Важливою складовою інформаційної 

системи підприємства є система обліково-

аналітичного забезпечення діяльності 

підприємства, яка відіграє важливу роль в 

функціонуванні системи управління 

підприємством, забезпечуючи взаємодію 

різних структурних підрозділів та реагуючи 

на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища [7]. А. Г. Загородній розглядає 

термін "обліково-аналітичне забезпечення" як 

сукупність облікових і аналітичних процесів, 

об’єднаних у обліково-аналітичну систему та 

спрямованих на задоволення інформаційних 

потреб користувачів шляхом перетворення 

первинної інформації в узагальнюючу згідно 

з визначеними цілями, а також нормативно-

правовим, методичним, організаційним, 

програмним, математичним, технічним та 

ергономічним забезпеченнями [3]. 

М. А. Вахрушина під цим поняттям має на 

увазі збір, обробку і передачу фінансової та не 

фінансової інформації, що використовується 

менеджерами для планування і контролю за 

ходом діяльності структурних підрозділів та 

оцінки отриманих результатів [1]. 

Обліково-аналітична система виступає  

складовою загальної системи управління та є 

системою, що ґрунтується на даних 

оперативного, статистичного, фінансового і 

управлінського обліку і використовує для 

економічного аналізу статистичну, 

виробничу, довідкову та іншу інформацію.  

В основі обліково-аналітичної системи 

лежить системний підхід, який дозволяє 

розглядати підприємство як складний об’єкт, 

що складається з підсистем. Тому обліково-

аналітична система на підприємстві також 

повинна складатися з облікової підсистеми, 

аналітичної підсистеми і підсистеми аудиту 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Система обліково-аналітичного  

забезпечення управління підприємством 

 

Функціонування системи обліково-

аналітичної інформації дозволить 

організувати процес накопичення та обробки 

даних статистичного, оперативного та 

бухгалтерського обліку, здійснювати 

економічний аналіз, який враховує 

позаоблікову інформацію та сформувати 

інформаційне підґрунтя для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

Підсистема облікового забезпечення 

складається з статистичного, оперативного та 

бухгалтерського обліку. Статистичний облік 

– це створення системи аналізу та 

накопичення інформації, яка характеризує 

закономірності і тенденції розвитку 

підприємства. Оперативний облік – це 

поточне спостереження за господарською 

діяльністю підприємства з метою збирання та 

реєстрації даних, необхідних для поточного 

управління. Він ґрунтується на первинних 

документах, а його дані використовуються 

для щоденного контролю та управління 

господарськими процесами підприємства 

безпосередньо під час їх здійснення.  

Бухгалтерський облік – це система збору, 

реєстрації та узагальнення інформації про 

майно, зобов’язання підприємства та їх рух 

методами суцільного, неперервного і 

документального обліку всіх господарських 

операцій. На його даних ґрунтується 

фінансова, податкова, статистична та інші 

види звітності. Головною метою ведення 

бухгалтерського обліку є надання повної, 

правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства, на підставі 

якої як внутрішні, так і зовнішні користувачі 

можуть приймати управлінські рішення [4]. 

Фінансовий облік – це система збору, 

реєстрації, узагальнення інформації про 

господарську діяльність підприємства, 

встановлена відповідно до системи 

нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку, для складання фінансової звітності, 

здійснення контролю й виявлення резервів 

[2]. Податковий облік – це система підготовки 

та накопичення інформації платника 

податків, необхідної для розрахунку податків, 

зборів, встановлених податковим 

законодавством з метою складання 

податкової звітності [5]. Управлінський облік 

– це система збору, реєстрації, узагальнення й 

надання інформації про діяльність 

підприємства для здійснення планування, 

аналізу, контролю й управління цією 

діяльністю.  

Підсистема аналітичного забезпечення 

складається з управлінського, фінансового та 

податкового аналізу. Фінансовий аналіз – це 

дослідження й оцінка внутрішнього стану 

підприємства за даними фінансової звітності 

з метою розробки рекомендацій і побудови 

прогнозів на підставі фінансових умов 

діяльності підприємства. Фінансовий аналіз 

базується на даних бухгалтерського обліку й 

імовірнісних оцінках майбутніх факторів 

господарського життя. Управлінський аналіз 

– це оперативне дослідження й оцінка 

ефективності господарської діяльності 

підприємства шляхом зіставлення витрат і 

результатів за різними об'єктами обліку в 

різних часових інтервалах з метою підготовки 

інформації для прийняття управлінських 

рішень. Він проводиться для внутрішніх 

цілей підприємства й спрямований на 

виявлення його внутрішніх ресурсів і 

можливостей, оцінку поточного стану 

діяльності, виявлення стратегічних проблем 

за рахунок використання оперативних даних, 

зведеної фінансової звітності та  закритої 

комерційної інформації підприємства. 

Податковий аналіз – це аналіз сукупності 

податків і зборів, що сплачуються 

підприємством у різний період часу, а також 
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оцінка податкового стану, яка дозволяє 

оптимізувати його податкові платежі. Він 

дозволяє виявити резерви зниження бази 

оподаткування, зібрати інформацію для 

підготовки податкових планів і прийняття 

управлінських рішень в області податкового 

менеджменту.  

Підсистема аудиту використовує дані 

обліку і аналізу. Фінансовий аудит – це 

незалежна перевірка фінансово-господарчої 

діяльності підприємства з метою виявлення й 

зниження фінансових ризиків. При його 

проведенні оцінюється фінансовий стан, 

надається висновок про платоспроможність, 

ліквідність, прибутковість та стабільність 

діяльності. Управлінський аудит – це надання 

допомоги підприємству в підвищенні 

використання його ресурсів. При його 

проведенні оцінюється стратегія, технологія 

процесу проведення й реалізації продукції, 

структура управління підприємства. 

Податковий аудит – це незалежна перевірка 

стану бухгалтерського і податкового обліку, 

розрахунків по податках і зборах з метою 

виявлення податкових ризиків і резервів 

зниження податкового навантаження на 

підприємство. Він включає розгляд 

бухгалтерських і податкових звітів 

підприємства з метою визначення 

відповідності нормам законодавства порядку 

формування, відображення в обліку та сплати 

податків і інших платежів у бюджет [2].  

За рахунок впровадження в систему 

управління підприємством обліково-

аналітичного забезпечення, завдяки 

накопиченню інформації у реєстрах 

фінансового, управлінського та податкового 

обліку, які виступають ключовими 

джерелами формування обліково-

аналітичних даних, на підприємстві можна 

організувати якісний аналіз умов його 

функціонування, що дозволить виробити 

стратегічні напрямки подальшої роботи. 

Також, формування системи обліково-

аналітичного забезпечення передбачає 

організацію на підприємстві фінансового, 

управлінського та податкового аудиту та 

використання багатьох видів аналізу, які 

дозволяють отримати якісну обліково-

аналітичну інформацію. Таким чином, можна 

зробити висновок, що система обліково-

аналітичного забезпечення управління 

підприємством – це система, що містить в 

собі підсистеми обліку, аналізу та аудиту, які 

об’єднані з метою забезпечення стабільного 

функціонування підприємства за рахунок 

формування обґрунтованих управлінських 

рішень. Кожне підприємство, яке має на меті 

якісну організацію, аналіз та оцінку умов його 

функціонування та досягнення високого рівня 

ефективності діяльності, потребує створення 

системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством. 
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