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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ 
ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Податкове адміністрування і його розвиток в умовах мінливого 
економічного середовища залишається однією із найбільш актуальних проблем.

Податкова система має великий вплив на економіку країни, тому вкрай 
важливо, щоб вона була ефективною. Відповідно сьогодні досить актуальною 
являється проблема обґрунтування процесу досягнення оптимального 
податкового адміністрування шляхом удосконалення організаційного 
механізму управління цією діяльністю.

Термінологію оподаткування з розвитком теорії та методології 
податкових відносин в ринковій економіці розглядали у своїх працях в різні 
часові проміжки ряд науковців, зокрема О. П. Винник, С. Ю. Вітте, 
О. М. Воронкова, І. Я. Горлов, Т.Є. Дерев’янченко, А. О. Ісаєв, В. О. Лебедєв, 
І. Х. Озеров, Т.І. Панько, І. Т. Посошков, О. М. Радищев, М. М. Сперанський, 
М. І. Тургенєв, Г.В. Чорновол, О.В. Чуєшкова, О.Г. Чумак, І. І. Янжул та ін. 
Фундаментальна роль у розвитку теорії оподаткування належить зарубіжним 
вченим, серед яких французькі просвітники С. де Вобан (1707 р. – теорія 
суспільного договору) і Ш. Монтеск’є (1748 р. – теорія публічного договору), 
шотландський економіст Д. Юм (1752 р. – теорія фіскального договору), 
видатний французький мислитель Ж. Ж. Руссо (1762 р. – теорія обміну 
послугами між державою і громадянами), англійський політеконом 
Дж. С. Мілля (1848 р. – теорії послуг.), англійський економіст Дж. Мак-Куллох 
і французький державний діяч А. Тьєр (ХІХ ст. – теорія податку як страхової 
премії); швейцарський економіст Ж. Сімонд де Сісмонді (ХІХ ст. – теорія 
насолоди), англійські економісти В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. С. Мілль 
(кінець XVIІІ – перша половина ХІХ ст. – класична теорія (теорія податкового
нейтралітету)), А. Вагнер, Ф. Нітті, Е. Селігман, Е. Сакс, Л. Штейн (XIX-XX ст. –
теорія колективних потреб), шведські економісти К. Віксель і Е. Ліндаль 
(початок ХХ ст. – теорія економіки суспільного сектору), англійський 
економіст Дж. Кейнс (початок ХХ ст. – кейнсіанська теорія), американські 
економісти Ф. Модильяні, Дж. Хікс і П. Самуельсон (50-60-ті роки 
ХХ ст. – неокейнсіанська теорія), американські економісти Дж. Робінсон, 
П. Девідсон, Х. Мінскі, Дж. Стігліц (70-ті роки ХХ ст. – посткейнсіанські 
теорії), Е. Аткінсон, П. Даймонд, Дж. Мірліс, Дж. Слемрод, В. Танзі, У. С. Вікрі 
та багато інших (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст. – теорія оптимального 
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оподаткування) тощо. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали  
також фундаментальні праці сучасних зарубіжних та українських вчених. 

Усі ці праці мають не тільки наукову, а і практичну цінність, однак, 
незважаючи на дослідженість, все ж залишаються не до кінця вирішеними ряд 
завдань податкового адміністрування, визначенням його механізму і принципів.

В науковій літературі дотепер відсутні широкі дискусії щодо різних 
підходів трактування поняття «податкового адміністрування», його сутності, 
економічного змісту та його взаємозв’язку з податковим контролем, 
формуванням податкових доходів бюджету. Визначення сутності та змісту 
даного поняття, окрім чисто теоретичного має особливе практичне значення. 
Від конкретних підходів до розуміння і визначення цього поняття в значній мірі 
залежить якість податкових відносин і самого процесу оподаткування. 

На основі багаторічних спостережень і узагальнень практик А. Файоль –
родоначальник класичної школи управління – створив «теорію адміністрування». 
Його перша стаття з даної проблематики вийшла у 1900 році.

Початок теоретичній розробці питань адміністративно-державного 
управління ще у 1887 році поклав своєю працею «Изучения
администрирования»  американський науковець, історик і політолог Томас 
Вудро Вільсон. 

Адміністрування (від лат. administro – управляю) – бюрократичний метод 
управління через командування. Формально адміністрування – це бюрократичне 
управління, яке здійснюється переважно наказами, розпорядженнями.

Т. Проценко сприймає поняття адміністрування податків і митних 
платежів як системну категорію із застосуванням комплексної теоретико-
управлінської методології. На цій основі він розробляє прикладне поняття 
адміністрування, визначає його роль в ефективній діяльності податкових 
і митних органів [4].

Поняття «податкове адміністрування» в процесах вчених 
використовується порівняно недавно і переважно аспектно. 

Податкове адміністрування – це комплексне поняття, яке вимагає 
системного підходу. Податкове адміністрування – одна із найважливіших 
управлінських функцій державних органів і одне із основних елементів 
ефективного функціонування податкової системи і економіки держави.

В цілому податкова культура українців сьогодні на досить низькому рівні. 
Проблеми соціально-психологічного характеру (конфронтація інтересів 
фіскальних органів та економічних суб’єктів) поглиблюються через низку 
факторів, зокрема це:

- ментальний фактор;
- укривання доходів та мінімізація оподаткування через багато численні 

схеми; 
- обширні обсяги тіньового сектору економіки;
- економічна безграмотність платників податків;
- недовіра платників податків (через прояв при перевірці грубості, 

підозру).
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Економічно обґрунтоване податкове навантаження (аналіз та прогнозування
впливу податкового навантаження на функціонування галузей економіки). 
Головними пріоритетами податкового адміністрування є: 

1) Виявлення та запобігання використання податкових схем.
2) Визначення жорстких заходів відповідальності за ухилення від сплати 

податків.
3) Компетенції органів влади і управління в податковій сфері (наявність 

висококваліфікованих фахівців у податкових органах);
В сучасних соціально-економічних умовах підвищення професіоналізму 

працівників податкових органів України розглядається як конкурента перевага 
інституту державної влади. На досягнення високого рівня професіоналізму 
визначальну роль відіграє професійне середовище. Воно формується у процесі 
професійно-комунікативної діяльності податкових органів і впливає як на ріст 
професіоналізму працівників, так і на породження негативних явищ (корупція, 
неповага, бюрократизм). 

Сьогодні залишається гострою проблема плинності кадрів у податкових 
органах. Серед головних причин цього явища наступні: 

 неадекватна обсягу робіт заробітна плата – щорічно збільшуються 
кількість податкових перевірок і збільшується кількість платників податків. Все 
це призводить до збільшення трудового навантаження і, як наслідок, 
знижується ефективність податкового адміністрування.

 неналежна система професійного навчання.
У зв’язку з цим ріст професійної компетенції персоналу податкових 

органів розглядається як важливе завдання адміністрування. Одним із шляхів 
вирішення цієї проблеми являється управління процесом професійного 
розвитку персоналу податкових органів протягом всієї професійної діяльності. 
Персонал повинен набути універсальний набір знань, умінь не тільки в області 
оподаткування, а і в сфері економіки, менеджменту, психології, комунікацій, 
орієнтуватись в економічних і політичних процесах, вміти приймати правильні, 
клієнтоорієнтовані рішення в умовах мінливого середовища і складних 
ситуацій.

4) Наявність нових технологій (програмних документів) для збільшення 
функцій в електронному вигляді з метою спрощення багатьох 
процедур як для працівників податкових органів, так і для платників 
податків.

5) Скоординована робота уповноважених державних органів (паспортні 
столи, міграційні служби тощо), відомств по обміну даними з податковими 
органами (податкові інспекції).

Слід відзначити, що рівень податкового адміністрування щорічно 
удосконалюється. Сучасні стратегії, які застосовують інформаційний 
менеджмент, повинні бути направлені на покращення обробки інформації для 
прийняття управлінських рішень.

Стратегічна ціль Міністерства фінансів України щодо податкової 
політики зводиться до адміністрування через формування і функціонування 
ефективної податкової системи. 
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Загалом податкове адміністрування базується на трьох основах: 
- нормативно-правових актах (податкове законодавство),
- організаційних основах діяльності суб’єктів податкових відносин,
- податковий контроль.
Досягнення цілей податкової системи забезпечуються не тільки 

наявністю відповідної правової, нормативної бази, але і створенням 
ефективного організаційно-фінансового  механізму по організації податкових 
зобов’язань. 

Зважаючи на широкоспектральність проблеми податкового 
адміністрування в Україні, слід зауважити, що першочерговим завданням 
Державної фіскальної служби має стати розроблення програми щодо 
впровадження системи заходи, які спрямовуватимуться на удосконалення 
податкового законодавства країни. Зокрема в цьому напрямку слід враховувати 
можливості і прогнозувати шляхи для створення сприятливих умов для 
розвитку виробництва та приватного підприємництва, розширення бази 
оподаткування, скорочення «тіньового» сектору економіки, спрощення системи 
податкового адміністрування тощо. Всі ці заходи допоможуть підвищити 
ефективність системи податкового адміністрування в країні і надати новий 
поштовх для розвитку національної економіки та  української держави загалом. 
Адже ефективне податкове адміністрування виступає найважливішою 
складовою економічних, соціальних і політичних перетворень в країні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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Домбровська С.М., д. н. з держ. управління, професор,

Національний університет цивільного
захисту України,

м. Харків, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ
СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Сьогодні у більшості європейських країн не існує окремих відомств, 
відповідальних за цивільний захист. Ці функції забезпечуються через взаємодію 
різних спеціалізованих структур, зосереджених, зазвичай, у міністерствах 
внутрішніх справ.

Цивільний захист у країнах ЄС і НАТО – це передусім державна функція. 
У Республіці Польща провідну роль у цій справі відведено Державній 
пожежній охороні (далі - ДПО), що включає в себе Головне відділення ДПО, 
16 воєводських відділень ДПО, 335 районних та міських відділень ДПО, 
508 рятувально-протипожежних підрозділів ДПО.

Фахівці ДПО мають пенсійні пільги, право на безкоштовне медичне 
обслуговування, хороші умови для відпустки, субсидії на відпочинок, проїзд, 
житлове та матеріальне забезпечення, щорічні, ювілейні премії тощо.

Значне місце у системі цивільного захисту належить добровільним 
пожежним командам, об'єднаних у Спілку Добровільних пожежних бригад 
Республіки Польща. Добровільна пожежна охорона Польщі налічує 
16380 добровільних пожежних команд, які об’єднують більше 
700 000 добровольців. За участь у ліквідації пожеж та інших кризових ситуацій, 
а також за участь в тактичних навчаннях, добровольці отримують винагороду 
в розмірі від 10-15 злотих за годину (складає 1/175 від середньої заробітної 
зарплати в Польщі).

Розпорядженням Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки 
Польща «Про порядок призначення рятувальнику Державної Пожежної 
Охорони грошового еквіваленту на ремонтні роботи або покращення житлових 
умов» від 18 листопада 2005 року № 2033 [1] визначено:

– порядок призначення рятувальнику ДПО грошового еквіваленту на 
ремонтні роботи або покращення житлових умов та спосіб визначення 
їх розміру;

– зразок житлової декларації;
– денну ставку грошового еквіваленту на покращення житлових умов;
– терміни виплати цих еквівалентів;
– організаційні підрозділи, до компетенції яких відноситься виплата цих 

еквівалентів.
У § 2.1. вищезазначеного нормативно-правового акту зазначено, що 

грошовий еквівалент на ремонтні роботи або на покращення житлових умов 
призначаються на підставі поданої рятувальником житлової декларації.
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Денна ставка грошового еквіваленту на покращення житлових умов 
становить:

– для рятувальника та членів його сім’ї, які з ним проживають –
10,39 злотих;

– для інших рятувальників – 5,19 злотих.
Розпорядженням Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки 

Польща «Про призначення відшкодування рятувальникам підрозділів 
протипожежної охорони та членам Добровільної пожежної охорони 
за тимчасову втрату працездатності або втрату чи пошкодження майна, 
а у випадку їх смерті призначення відшкодування членам їхніх сімей» від 
24 грудня 2003 року № 6 [2], передбачено призначення рятувальникам 
підрозділів протипожежної охорони та членам Добровільної пожежної охорони 
одноразове відшкодування у випадку отримання постійної чи довготривалої 
шкоди здоров’ю а також відшкодування за втрату чи пошкодження майна, 
отриманих у зв’язку зі службовою діяльністю. Цим нормативним актом також 
встановлено відшкодування членам сім’ї рятувальника, який загинув при 
виконанні службового обов’язку.

У Республіці Польща створено Фонд «Солідарні» (далі – Фонд), який 
займається опікою рятувальників на території всієї країни. З кожним роком це 
число постійно зростає. Особами, яким надається соціальна допомога Фондом, 
є рятувальники серед осіб рядового та начальницького складу, працівники 
ДПО, члени їх сімей а також ветерани, які зазнали травм чи важкої хвороби. 
Фонд надає допомогу особам, які постраждали під час нещасних випадків 
а також дає можливість своїм підлеглим пройти систематичну реабілітацію, 
здійснює придбання медичного обладнання та медикаментів. Метою Фонду 
є здійснення суспільно-корисної діяльності спрямованої на покращення 
добробуту співробітників ДПО, пенсіонерів, ветеранів а також членів їх сімей. 
Зокрема ця діяльність спрямована на надання матеріальної та фінансової 
допомоги рятувальникам:

– постраждалим під час нещасного випадку;
– постраждалим від тривалої або часткової втрати працездатності 

внаслідок хвороби чи нещасного випадку;
– вдовам/вдівцям та дітям-сиротам рятувальників, які загинули при 

виконанні службового обов’язку, а їхні родини опинились у важких 
матеріальних та життєвих умовах;

– особам з обмеженою працездатністю на службі.
Статутом Фонду [3] визначено цілі, до яких належать провадження 

суспільної діяльності, спрямованої на добробут співробітників ДПО, 
пенсіонерів, ветеранів а також членів їх сімей, зокрема: 

– надання матеріальної та фінансової допомги;
– розроблення та підтримка діяльності у сфері впровадження 

профілактики здоров’я серед співробітників ДПО;
– розроблення та підтримка діяльності у сфері здобуття освіти та 

підтримки науки серед дітей-сиріт, чиї батьки загинули під час виконання 
службового обов’язку;
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– розробка та підтримка діяльності у сфері поширення ідеї волонтерської 
діяльності;

– суспільна діяльність, яка полягає у розробленні заходів щодо 
популяризації цілей Фонду.

Отже, Республіка Польща накопичили значний досвід створення 
та функціонування ефективної системи цивільного захисту та її соціально-
правового забезпечення. Використання цього досвіду у процесі реформування 
служби цивільного захисту України сприятиме підвищенню її результативності 
та мотивації рятувальників до дієвості з запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій та ліквідації у випадку їх виникнення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про порядок призначення рятувальникам Державної Пожежної 

Охорони грошового еквіваленту на ремонтні роботи або покращення житлових 
умов: Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки 
Польща від 18 листопада 2005 року № 2033. 

2. Про призначення відшкодування рятувальникам підрозділів 
протипожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони 
за тимчасову втрату працездатності або втрату чи пошкодження майна, 
а у випадку їх смерті призначення відшкодування членам їхніх сімей: 
Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща 
від 24 грудня 2003 року № 6.

3. Statut Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin «SOLIDARNI» – tekst 
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Кабанець О.С., канд. юридичних наук,
ПВНЗ «Київський університет культури»,

м. Київ, Україна

ПРАВОВА ДЕРЖАВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
CИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Починаючи від джерел свого виникнення, поняття демократичної 
держави було тісно пов’язане з різноманітними практиками безпосереднього 
народного волевиявлення, коли громадяни античних полісів отримували змогу 
не лише висловлювати свою думку щодо тих чи інших питань публічного 
життя, а й прямо впливати на дії держави та органи державної влади [1, с. 172].

Відповідні зміни в правовій системі демократичного суспільства 
полягають у тому, що право:

– пов’язує та обмежує державну владу (правова держава);
– дедалі більше набуває підстав у природному праві, в невід’ємних правах 

і свободах людини;
– набуває удосконаленого, «відпрацьованого» у законах та інших 

нормативно-правових актах змісту;
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– стає неподільним, єдиним, незалежним і сильним правосуддям 
[2, с. 57].

Концепція правової держави, власне як і принцип верховенства права, 
спирається на розмежування права і закону. Право істинне не тому, що  
записане у законі та існує в офіційній формі, а завдяки своєму змістові. Право 
має розглядатися у нерозривному зв’язку з правами людини, які 
є безпосередньо діючим правом і можуть застосовуватися всупереч закону, 
якщо закон суперечить фундаментальним правам людини: не відображає 
природно-правові начала; не відповідає загальновизнаним міжнародно-
правовим принципам і нормам про права людини і громадянина; прийнятий 
нелегітимним органом державної влади тощо [3, с. 92]. 

Отже, у правовій державі має панувати право, а не інтереси осіб, у руках 
яких перебуває влада, що є виразом утвердження принципу верховенства права 
у державі. 

Для правової держави, як зазначає В. Савельєв, необхідно, щоб усі, 
у тому числі й сама держава, дотримувалися законів з тією лише умовою, щоб 
самі ці закони були правовими [4, с. 45].

Які ж критерії «правових законів»? Які закони можна розглядати як такі, 
що збігаються з правом, а які не можна? Нарешті, які існують об’єктивні 
підстави для віднесення одних законів до правових, а інших – до неправових? 
Що саме робить одні закони правовими, а інші – неправовими? Ці та інші 
подібні питання здавна привертали увагу науковців. Однак остаточної відповіді 
на них досі не було знайдено. Вчені-юристи і філософи пропонували різні 
критерії для розмежування права і закону, правових законів і неправових, але 
всі вони породжували ще більше питань і дискусій [5, с. 19–23].

П. Рабінович наголошує, що держава практично набуває характеристики 
соціальної злагоди, коли має на меті реалізацію прав людини на гідне життя, 
покладає на себе обов’язки щодо виконання значної за обсягом соціальної 
функції – «проведення соціальної політики, спрямованої на розробку і здійснення
системи реформ і заходів соціального захисту населення» [6, с. 374]. 

Варто зазначити, що правова система України згідно з Конституцією 
повинна відповідати демократичному, правовому та соціальному розвиткові 
держави. Існує органічна єдність демократичної, соціальної, правової держави. 
Як демократична – вона слугує свободі як вищій цінності, сприяє рівному 
доступу кожного до власності, виборів, прав щодо здійснення політичної влади,  
забезпечення багатоманітності політичного і культурного життя. Як правова –
вона забезпечує організацію соціального і державного життя на принципах 
права, гарантує правопорядок, сприяє досягненню особистістю самостійності 
і відповідальності за свої дії, раціональної обґрунтованості юридичних рішень, 
стабільності правової системи [7, с. 8].

Як соціальна – визнає людину найвищою соціальною цінністю, гарантує 
її гідність, надає соціальну допомогу індивідам, що її потребують, з метою 
забезпечення кожному гідного рівня життя, розподіляє економічні блага 
відповідно до принципу соціальної справедливості й своє призначення вбачає 
у забезпеченні громадянського миру і злагоди у суспільстві [8, с. 124].
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Отже, сучасне розуміння права передбачає визнання людини найвищою 
соціальною цінністю, а забезпечення та реалізацію невід’ємних прав і свобод 
людини та громадянина – головною метою діяльності державної влади, яка 
реалізує свої завдання лише в межах Конституції України [9, с. 7].

Як справедливо наголошується у юридичній літературі, «права людини –
це мінімум загальносоціальних, загальнолюдських та загальнодемократичних 
вимог до правового та соціального становища кожної особи, реалізація яких 
повинна й може бути забезпечена в будь-якому суспільстві, незалежно від 
особливостей його соціально-правової системи» [10, 173]. 

Отже, характерною ознакою правової держави є гарантії прав і свобод 
людини – визнання природних, невід’ємних і невідчужуваних прав і свобод 
людини вищою соціальною цінністю і безпосередньо чинним правом; 
гарантування їх здійснення – створення ефективних процедурно-юридичних 
механізмів їх забезпечення (реалізації, охорони, захисту). Реалізація гарантій 
цих прав і свобод в ідеалі забезпечується у процесі невтручання держави 
в справи громадянського суспільства [11, с. 19].

Категорія прав людини діє винятково у відносинах між людиною 
і владою. Права людини – це межі влади. Як справедливо наголошує 
В. Осетинський, вони визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку 
влада (держава) не може втручатися і ті обов’язки, які має держава щодо 
людини. Відносини між людиною і владою передбачають особливий характер: 
«...Концепція прав людини ґрунтується на трьох положеннях: по-перше, кожна 
влада обмежена; по-друге, кожна людина має свій автономний світ, втручатися 
в який не може жодна сила; по-третє, кожна людина, захищаючи свої права, 
може висунути претензії до держави» [12].
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м. Київ, Україна

РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

Процес управління пов'язаний з необхідністю прийняття управлінських 
рішень. Держава та система управління відіграють важливу роль у формуванні 
процесів розробки і прийняття управлінських рішень на всіх рівнях державного 
управління. Зазвичай виділяють чотири фази прийняття рішень:виникнення 
проблеми рішення;формулювання і аналіз проблеми; прийняття рішення; 
виконання рішення [6].

Ключовим моментом у процесі публічного адміністрування є розробка 
та прийняття раціональних управлінських рішень. Цю проблему досить широко 
висвітлювали вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: В. Василенко, В. Колпаков, 
Ю.Петруня, М.Еддаусом, З.Міколайчик та іншими. У цілому, авторами 
розглядались питання ефективності діяльності організації, що безпосередньо 
пов’язані з якісною підготовкою та реалізацією управлінських рішень, а саме: 
методологія і технологія процесу розробки та прийняття управлінських рішень; 
вплив людського фактору на психологічні аспекти управлінських рішень; 
особливості прийняття фінансових, інвестиційних та стратегічних рішень;
застосування сучасних інформаційних технологій тощо [5].

Процедура прийняття рішень передбачає висунення на перший план 
раніше обговорених властивостей управлінського рішення. На стадії прийняття 
рішення дається оцінка альтернативних варіантів і відбирається альтернатива 
з найбільш сприятливими загальними наслідками. Організаційна процедура 
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прийняття і виконання найважливіших повторюваних рішень вимагає 
вирішення таких питань: на якому рівні й хто приймає рішення (одноосібно чи 
колегіально); хто готує наукове обґрунтування проекту рішення, економічне та 
соціальне обґрунтування, проект рішення; з ким погоджується рішення; які 
періодичність і форма контролю за ходом виконання рішення; хто контролює 
і відповідає за правильність виконання рішення; хто наділяється правом 
вносити зміни у зміст рішення та терміни його виконання; яка форма звітності 
про виконання рішень; хто дає висновок про виконання рішень і ступінь 
досягнення поставленої цілі [6].

Технологія прийняття управлінських рішень базується на використанні 
системи методів, які можна класифікувати у три групи: евристичні, колективні, 
кількісні. 

Треба особливо підкреслити, що будь-яке управлінське рішення 
стратегічного або тактичного характеру повинне мати обов'язкове наукове 
обґрунтування. Евристичні методи прийняття рішень базуються на аналітичних 
здібностях осіб, які приймають управлінські рішення. Ці методи спираються на 
інтуїцію, порівняння альтернатив з урахуванням набутого досвіду, вони 
оперативні, але не гарантують вибору безпомилкових рішень [4].

Колективні методи прийняття рішень передбачають визначення учасників 
певної процедури і відбір форм групової роботи: засідання, наради тощо. 
Ефективними методи колективної підготовки управлінських рішень виступає 
мозковий штурм та делфі (багатоетапна процедура анкетування) [1]. 

Процедура прийняття управлінських рішень у державному управлінні 
часто пов'язується з таким явищем як лобізм. Лобізм – це діяльність соціальних 
груп, які відстоюють свої інтереси, тиск груп на органи законодавчої 
і виконавчої влади. Спектр форм і методів цивілізованої лобістської діяльності 
включає: збір інформації, її подання законодавцям; виступи на слуханнях 
у комітетах, фінансування виборчих кампаній тощо.

До управлінських рішень висувається низка: обґрунтованість; своєчасність; 
повнота змісту; повноважність (владність); узгодженість з раніше прийнятими 
рішеннями [2].

Обґрунтованість рішення означає, що воно має охоплювати весь спектр 
питань, всю повноту вимог управлінської системи (на основі аналізу 
ресурсного забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій 
розвитку економічних і соціальних перспектив регіону, галузі, національної 
економіки) [2].

Своєчасність управлінського рішення передбачає недопущення 
відставання або випередження потреб і завдань соціально-економічної системи.

Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення має охоплювати 
весь об'єкт управління, всі сфери його діяльності, всі напрямки розвитку.

Важливою вимогою, яка висувається до управлінського рішення 
є повноважність (владність) рішення – це строге дотримання суб'єктом управління
наданих йому прав і повноважень, збалансованість прав і відповідальності 
кожного органу, кожної ланки, кожного рівня управління [2].
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Узгодженість з раніше прийнятими рішеннями означає перш за все 
послідовність, несуперечливість розвитку. Для системи державного управління 
остання риса реалізується через відповідні плани діяльності органів державної 
влади, що є співвиконавцями цього управлінського рішення. Врахування 
наведених вимог забезпечує якість управлінських рішень, під якою слід розуміти 
рівень його відповідності характеру вирішуваних завдань функціонування
і розвитку певних соціальних систем [3].

Процес прийняття управлінських рішень в системі публічного 
адміністрування є багатогранним. Він передбачає взаємозв’язок осіб, суб’єктів 
господарювання та суб’єктів владних повноважень на різних рівнях 
їх спілкування. Тому важливо системно удосконалювати механізми прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень, оновлюючи економічні моделі, фінансові 
важелі, інноваційні інструменти, інформаційні технології задля їхнього 
впровадження у цей процес ефективності.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин особливої актуальності 
набуває питання інституційного розвитку органів державного управління, що 
реалізують активну політику економічної безпеки країни, тим самим, будучи 
захисним механізмом національних економічних структур.

З огляду на це, розробка і впровадження новітньої системи економічної 
безпеки, здатної адаптувати національну економіку до закономірностей 

https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/73028/mod_re
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сучасної парадигми економічного розвитку, геоекономіки та геополітики 
є надзвичайно важливою проблемою й першочерговим стратегічним 
пріоритетом у державній політиці в умовах глобалізації.

Незважаючи на підвищений інтерес до категорії «економічна безпека 
національної економіки» сучасними науковцями, питання її забезпечення 
мають довгу історію дослідження й існували на державному рівні з моменту 
виокремлення її як окремого інституту організації суспільства. Ґрунтовне 
осмислення категорії «державне забезпечення економічної безпеки» прийшло 
в період встановлення капіталістичних відносин і розглядається у таких 
аспектах: від вузького – захист інтересів певних верств населення, до широкого –
необхідність створення умов для сталого соціально-економічного розвитку 
країни, зокрема забезпечення безпекового середовища функціонування 
вітчизняного промислового та сільськогосподарського виробництва [4, с. 24].

Основними науковими школами, які вивчали проблеми економічного 
зростання, роль і значення держави у процесах соціально-економічного 
розвитку та прямо або опосередковано представляли концепції її забезпечення, є
[3; 5; 8]:

1) меркантилістична наукова економічна школа, основною політикою 
якої був протекціонізм;

2) наукова школа фізіократів, яка вбачала основне багатство країни 
і можливість безпечного державного устрою у сільському господарстві;

3) класична школа політичної економії, яка обмежувала роль держави 
у регулюванні економічних процесів та надавала їй роль «нічного сторожа»;

4) камералістська теорія, спрямована на створення умов для розвитку 
продуктивних сил нації у поєднанні з ідеєю «виховного протекціонізму»;

5) кейнсіанська концепція захисту від внутрішніх макроекономічних 
загроз розвитку, яка відстоювала роль держави;

6) наукова економічна школа монетаризму, основні постулати якої 
відображали домінуюче значення монетарної політики, як основного механізму 
забезпечення економічної безпеки національної економіки;

7) інституціональна концепція захисту економіки, яка спрямована на 
збереження приватної власності, боротьбу з інфляцією з одночасним 
обмеженням державного втручання;

8) концепція економічної безпеки в умовах глобалізації, яка зумовлена 
діалектичною суперечністю позитивних і негативних наслідків відкритості 
економічних систем держави до зовнішніх ринків.

Проаналізуємо особливості та основні ідеї найбільш відомих наукових 
економічних шкіл, які існували в різні епохи розвитку суспільства. При цьому 
слід зазначити, що ідеї представників різних наукових шкіл не завжди 
були діаметрально-протилежними, а деякі наукові школи доповнювали 
та посилювали проголошені ідеї фундаторів інших наукових концепцій.

У XVI ст. інтенсивний процес становлення централізованих держав 
і бурхливий розвиток міжнародної торгівлі призвів до виникнення 
меркантилізму. Основною політикою цього періоду став протекціонізм, який 
передбачав регламентацію підприємницької діяльності з боку держави 
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та протекціоністські тарифи на імпортовані товари [5]. Слід зазначити, що саме 
меркантилісти першими спробували розкрити сутність економічних проблем 
на рівні держави в цілому, а також акцентували увагу на її ролі в економічному 
житті громадян. Фактично, саме вони вперше поставили проблему 
міжнародного (атлантичного) розподілу праці та її впливу на соціально-
економічний розвиток окремої країни. 

Головною відмінною рисою та заслугою досліджень фізіократів було те, 
що основним джерелом збагачення нації вони вважали виробництво, 
обмежившись при цьому лише сільським господарством. Ф. Кене, основний 
представник  школи фізіократів у Франції, був переконаний, що саме 
фермерське господарство, побудоване на принципах вільного ринкового 
ціноутворення, забезпечуватиме розширене відтворення в країні, а абсолютна 
свобода торгівлі сприятиме збагаченню нації [3].

Економічна безпека національної економіки, в сучасному розумінні 
змісту цієї категорії, не знаходила свого конкретного вираження 
у працях представників англійської школи політичної економії: А. Сміта [8], 
Д. Рікардо [6], Дж. Міля [7]. Передусім, це пов’язано з ідеєю сформульованої 
об’єктивності економічних законів та проголошеною концепцією вчених про 
те, що людина є основою всього суспільства, й економічне благополуччя 
досягається насамперед за рахунок суми корисливих інтересів окремо взятих 
індивідуумів. 

Криза перевиробництва, велика депресія 1929-1933 рр. у США підірвали 
віру американської громадськості в класичний лібералізм та основні положення 
неокласичного розвитку економічних процесів і більшість економістів 
та політиків дійшли висновку, що нерегульовані державою ринки не можуть 
забезпечити довготривале економічне зростання та підтримувати економічну 
безпеку національної економіки у напрямі запобігання інфляційним процесам 
і масовому безробіттю, скороченню обсягів виробництва. Як відомо, 
кейнсіанська концепція зазначає, що ринковий механізм не спроможний 
забезпечити сталу макроекономічну рівновагу, обмежуючи роль держави 
в економічних процесах. 

Кінець ХХ і особливо початок ХХІ ст. науковці окреслили відсутністю 
ефективної наукової школи у напрямі зміцнення економічної безпеки 
національної економіки та відсутністю економічної теорії взагалі. Проте, 
у 80-х рр. провідні наукові установи, такі як Лондонський інститут стратегічних 
досліджень та Стокгольмський інститут досліджень безпеки, розпочали 
інтенсивну розробку категорії «економічна безпека» [5, c. 405-410]. 

Таким чином, з`явилася нова концепція економічної безпеки національної 
економіки – інституціональна, яка передбачала створення системи соціального 
контролю над економікою.

Враховуючи те, що кожен із зазначених вище аспектів дослідження 
економічної безпеки виконує пізнавальну функцію, що, своєю чергою, дає 
змогу спів ставляти економічну безпеку з сутністю управління.

Таким чином, в процесі системного аналізу понятійно-категоріального 
апарату у сфері державного управління у сфері економічної безпеки, слід 
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приділити увагу ґрунтовному дослідженню сутності «державного управління» 
та «економічна безпека». 

Важливе місце в механізмі забезпечення економічної безпеки належить 
державному управлінню, причому не тільки і не головним чином 
в правоохоронній сфері. У зв'язку з цим необхідно визначити місце, роль 
і результативність функціонування різних громадських і державних структур, 
що входять до державної системи управління [2].

У системі функцій державного управління сфері необхідно виділити 
спеціальну функцію забезпечення економічної безпеки сучасної держави, 
конкретизувавши її стосовно до певних видів правоохоронних і судових 
органів, забезпечивши єдність підходу до її вирішення на законодавчому рівні.

Зокрема, державне управління розглядають як підзаконну виконавчо-
розпорядчу діяльність органів держави – перший підхід. Другий підхід 
пропонує розглядати державне управління в контексті всіх процесів та функцій 
в процесі дослідження та практичної реалізації державної влади.

Враховуючи все вище зазначене, подальше застосування системного 
підходу у напряму забезпечення економічної безпеки, другий підхід більш 
повно відображає сутність та спрямованість державного управління у сфері 
економічної безпеки.

Таким чином, ми погоджуємося з Г. Атаманчуком [1] щодо розуміння 
державного управління як практичного, організовуючого та регулюючого 
впливу держави на спільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, 
збереження або ж перетворення, що опирається при цьому на силу влади.
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АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В Україні відбувається процес реформування системи державного 
управління, який обумовлений пошуком шляхів ефективної трансформації 
управлінських процесів взаємодії між державою і суспільством, що 
відповідають потребам і викликам сучасної соціальної і геополітичної 
реальності. Виклики сучасності, вимагають зміни ролі держави, поліпшення 
рівня життя громадян, вибудовування партнерських відносин з бізнес-
структурами та інститутами громадянського суспільства. На наш погляд, 
сьогодні ефективний вплив держави як суб’єкта управління на різні структурні 
елементи суспільства має базуватися на систематизованих принципів 
економічної і соціальної політики, які задають основні параметри державного 
управління, системи результатів макропрогнозування, як внутрішнього 
характеру управління, і, безумовно, норм, перш за все юридичних, а також 
принципів, за якими повинні формуватися, діяти і вибудовуватися органи 
управління в стратегічному і оперативному режимі.

Отже, суспільство набуває характеру проміжного, коли долає критичний 
поріг, відкидає застарілі елементи своєї структури й опиняється в ситуації 
біфуркації з чисельністю можливих варіантів подальшого руху. Вибір шляху 
розвитку будь-якої соціальної системи обумовлюється, з одного боку, 
процесами самоорганізації з коливанням рівня ентропії, з іншого – свідомими 
конструктивними діями окремих особистостей, які мають доступ до управління 
суспільним життям.

Вочевидь, головною характеристикою сучасного українського  суспільства
є не тільки інтенсивність його розвитку, але і транзитивність. Це проявляється 
у всіх областях розвитку соціуму. Перше, що звертає на себе увагу – це 
інноваційність процесів в розвитку сучасної науки, пов’язані із застосуванням 
інформаційних технологій, з формуванням комунікативної онтології, з націленістю
пізнання на отримання нового типу знання, орієнтованого на практику, на 
створення нових технологій управління, освіти.

Транзитивні суспільства знаходяться в точці соціальної біфуркації: 
протікаючі в них процеси носять зворотний характер. Саме транзитивне 
суспільство зберігає як можливість трансформацію в суспільство з високо-
розвиненою публічною владою, так і небезпека наростання суспільної 
неефективності і демодернізації.

Вивчення транзитивного суспільства з використанням евристичних 
можливостей гендерного підходу, ідеї євразійської культури і концепції 
відкритого і закритого суспільства дозволило значно зрозуміти і вивчити 
перехідний період – транзицію. Однак, повного та поглибленого розуміння 
сутності транзитивного суспільства в сучасному науковому дискурсі, на наш 
погляд, так і не склалося.
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Поглибити процес вивчення транзитивного суспільства можливо через 
виявлення його необхідних атрибутивних характеристик, які дозволяють 
ідентифікувати дане явище і в той же час диференціювати його в рамках 
соціуму. Домінуючими атрибутом транзитивного суспільства, на думку 
більшості авторів, є нелінійність, швидка мінливість, модернізація, інновації 
тощо.

У зв’язку з цим, транзитивні суспільства розуміються або як перехід від 
традиційного укладу життя до сучасного суспільства, або як повернення країни, 
яка пережила досвід тоталітарного правління, до нормального соціально-
політичному розвитку. Але в обох випадках політична влада в суспільствах 
перехідного типу оцінюється яка в неповній мірі відповідає гуманістичним 
цінностям.

Тому слід підкреслити, що саме поняття «транзит» стало ключовим при 
інтегральному уявленні і розгляді особливостей перехідного суспільства. 
Дійсно, коли міркування йде щодо переходу, то багато дослідників починають 
трактувати подібний перехід з позиції соціальної синергетики і, як наслідок, 
з’являється феномен біфуркаційного поля.

Зазначимо, що перехідні періоди представляють специфічні невизначеності
щодо розвитку суспільства, тобто справедливо стверджувати про трансформацію
стану суспільства до іншого його стану і між ними буде існувати період 
транзиту, в якому є набір локальних невизначених характеристик, безліч 
невизначених концептів. Логіка такого твердження ґрунтується на тому, що 
перехід від колишнього стану соціальної системи до подальшого її стану не 
просто відбувається в періоді транзиту, але саме при такому транзиті, де мають 
місце соціальні протиріччя, що і визначають здійснення цього транзиту. При 
цьому передбачається наявність внутрішньої структури і вона ґрунтується 
на використанні фактору часу.

Більшість дослідників стверджують, що транзитивне суспільство необхідно
розглядати в якості переходу від закритого стану суспільства до його 
відкритої форми, наприклад, від тоталітарного суспільства до суспільства 
демократичного.

Методологія державного управління розвитку транзитивного простору 
України представляє собою систему, що складається із чітко визначених 
принципів, категорій, норм, цінностей, парадигм, теорій, методів, що мають 
специфічне цільове призначення, пов’язане із забезпеченням пізнавальної та 
практичної діяльності [1]. Дослідження принципів, категорій, норм, цінностей, 
парадигм, теорій та методів забезпечить розуміння особливостей та сприятиме 
створенню концептуальної моделі його розвитку, тому розвиток методології 
державного управління потребує вивчення кожної її складової.

Принципами державного управління розвитку транзитивного простору 
є початкові положення, запровадження та реалізація яких забезпечать 
довгостроковий розвиток держави. Основними принципами його розвитку мають 
стати принципи наукової обґрунтованості, системності, відповідальності, 
соціального благополуччя [1].
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Принципи управлінської діяльності в сучасному суспільстві зазнають 
суттєвих змін. Сьогодні недостатньо бути готовим до можливих 
нестабільностей і катастроф (а з підвищенням складності суспільних процесів, 
їх ймовірність зростає), необхідно знаходити оптимальні виходи із ситуацій 
невизначеності, прогнозувати такі ситуації, передбачити їх. А це неможливо без 
використання інноваційних технологій управління, глибоке і різнобічне 
вивчення яких може стати однією з можливих перспектив досліджень з даної 
проблематики.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

Інформація є визначальним фактором розвитку будь-якої сфери людської 
діяльності. Одна з умов задля ефективної діяльності органів державної влади 
у ХХІ сторіччі – використання можливостей інформаційного суспільства, 
що характеризується мінливою та високою інтенсивністю інформаційних 
процесів. Ефективне державне управління в такому випадку можливе лише на 
засадах створення якісно нових систем інформаційно-аналітичного 
забезпечення, завдяки яким можливе досягнення повноти та точності 
інформації, оперативне прийняття та реалізація управлінських рішень на всіх 
рівнях державної влади [3, с. 5]. 

Систематизуючи існуючі поняття терміну «інформаційно-аналітична 
діяльність», Сілкова Г. В. дає таке визначення «…сукупність дій та заходів на 
основі концепцій, методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для 
збору, нагромадження, обробки та аналізу даних на основі інформаційних 
технологій» [4, с. 15]. Можна спрогнозувати, що у процесі реалізації цих дій 
особливої ваги набуває систематичність визначення кола питань, що виникають 
у процесі базової діяльності користувача інформації, їх аналіз та прогнозування 
тенденцій розвитку. Саме орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій 
розвитку ситуації обумовлює переважне застосування різних аналітичних 
методів опрацювання інформації: інформаційний аналіз, джерелознавчий, 
ситуаційний, контент-аналіз тощо. Передбачення шляхів розвитку ситуації 
потребує узагальнення відомостей та їх оцінки, тобто використання методів 
узагальнення, абстрагування, моделювання. [2].
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Для сфери публічного управління та адміністрування важливим 
є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, 
скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку 
подій [5, с. 38].

Саме необхідність передбачення, виявлення та прогноз тенденцій 
розвитку ситуації обумовлює застосування різних аналітичних методик 
вихідної інформації. З'ясування можливих шляхів розвитку ситуації потребує 
не тільки узагальнення виявленої інформації, а також її оцінки. Наявність 
в інформаційно-аналітичних дослідженнях «вивідного знання» робить 
їх надійним підґрунтям для прийняття управлінських рішень [5, с. 39-40].

Необхідність інформаційно-аналітичних досліджень обумовлена не тільки
наявністю інформаційних бар'єрів, які перешкоджають одержанню потрібної 
інформації, а й дефіцитом часу в діяльності споживача інформації. Дефіцит 
часу суб'єктів публічного управління та адміністрування як споживача 
інформації потребує перекладання на спеціальну інформаційну службу завдань 
постійного слідкування за інформацією щодо визначених інформаційних 
потреб, витягу необхідних інформативних фрагментів з усього масиву 
інформації, аналітико-синтетичного перетворення вихідної інформації 
у відповідності до потреб споживача. Виконання цих завдань потребує 
створення системи інформаційного забезпечення споживачів інформації, в якій 
вони виступатимуть визначальним чинником під час підготовки інформаційно-
аналітичних документів [5, с. 40].

Дєгтяр О. А. [1] зазначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення  
прийняття управлінських рішень органами державної влади ґрунтується на 
аналізі предметних сфер управлінської діяльності та виділенні пріоритетних 
програмно-цільових установок, завдяки яким забезпечується: створення 
оптимальних умов для ефективного функціонування держави в цілому 
[1, с. 32].

Отже, можна дійти таких висновків. Інформаційно-аналітична діяльність, 
без сумніву, є широкою і багатогранною сферою діяльності. Важливість 
та цінність даного виду діяльності полягає, перш за все, в тому, що вона 
включає в себе підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку, 
відбір, тлумачення, чітке й продумане викладення в усній або письмовій формі. 

Необхідність аналітичної діяльності в управлінні визначається кількома 
обставинами. По-перше, управління як діяльність з переробки інформації 
характеризується зростаючими обсягами різнопланової інформації, яка 
непридатна для безпосереднього її використання управлінцем, а потребує 
спеціальної переробки у світлі прийнятої парадигми управління і вирішуваних 
завдань. По-друге, сучасне управління стає все більш динамічним і ситуативним, 
що приводить до зростаючої потреби в знанні, у відомостях, які дозволили б 
ухвалити правильне рішення щодо виходу з даної ситуації. Важливо й те, щоб 
інформаційно-аналітичні структури забезпечували діагностику ситуацій, 
сприймали тенденції змін громадської думки, виробляли рекомендації для 
керівництва з метою попередження негативних суспільних настроїв, 
запобігання можливим конфліктам тощо.
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THE FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
The economic systems of most countries in the current development are not 

purely market, but mixed economy with the dominant role of private enterprise 
interaction with the public sector, and in some countries are very different degrees 
and forms of government intervention in private business. Development 
of PPPs relations in many countries is based on the formation of a new institutional 
structure of the economy and make significant changes in the relations between 
the state and business in the context of the liberal-conservative doctrine. Changes 
occur in the direction of correcting the proportions of national income distribution 
in favor of profits and businesses by eliminating barriers to the integration of 
business. Review the experience of foreign countries with the implementation and 
development of relations between the PPP in order to stimulate development of 
agriculture allows to identify promising areas of forms and mechanisms of their 
implementation in the interests of the state and the private sector. Many countries 
around the world to solve the problem of providing the population of their states 
create modern agricultural food businesses based on the principles of public-private 
partnerships.

There is no one widely accepted definition of public-private partnerships 
(PPP). The PPP Knowledge Lab defines a PPP as "a long-term contract between 
a private party and a government entity, for providing a public asset or service, 
in which the private party bears significant risk and management responsibility, 
and remuneration is linked to performance".[4] PPPs typically do not include service 
contracts or turnkey construction contracts, which are categorized as public 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14


28

procurement projects, or the privatization of utilities with a limited ongoing role 
for the public sector. 

Public-private partnerships have contract periods of 25 to 30 years or 
longer [2]. Financing comes partly from the private sector but requires payments 
from the public sector and/or users over the project's lifetime. The private partner 
participates in designing, completing, implementing and funding the project, while 
the public partner focuses on defining and monitoring compliance with the 
objectives. Risks are distributed between the public and private partners according to 
the ability of each to assess, control and cope with them.

Although public works and services may be paid for through a fee from the 
public authority's revenue budget, such as with hospital projects, concessions may 
involve the right to direct users' payments, as with toll highways. In cases such 
as shadow tolls for highways, payments are based on actual usage of the service. 
In cases involving wastewater treatment, payment is made with fees collected from 
users.

Private-sector technology and innovation help provide better public services 
through improved operational efficiency. The public sector provides incentives for 
the private sector to deliver projects on time and within budget. In addition, creating 
economic diversification makes the country more competitive in facilitating its 
infrastructure base and boosting associated construction, equipment, support services 
and other businesses.

The private partner faces availability risk if it cannot provide the service 
promised. For example, the company may not meet safety or other relevant quality 
standards when running a prison, hospital or school [3].

Demand risk occurs when there are fewer users than expected for the service 
or infrastructure, such as toll roads, bridges or tunnels. If the public partner agreed 
to pay a minimum fee no matter the demand, that partner bears the risk [1].

Pressure to change the standard model of public procurement arose initially 
from concerns about the level of public debt, which grew rapidly during 
the macroeconomic dislocation of the 1970s and 1980s [2]. Governments sought 
to encourage private investment in infrastructure, initially on the basis of accounting 
fallacies arising from the fact that public accounts did not distinguish between 
recurrent and capital expenditures. The idea that private provision of infrastructure 
represented a way of providing infrastructure at no cost to the public has now been 
generally abandoned; however, interest in alternatives to the standard model of public 
procurement persisted. In particular, it has been argued that models involving 
an enhanced role for the private sector, with a single private-sector organization 
taking responsibility for most aspects of service provisions for a given project, could 
yield an improved allocation of risk, while maintaining public accountability for 
essential aspects of service provision.

Initially, most public–private partnerships were negotiated individually, 
as one-off deals, and much of this activity began in the early 1990s.

PPPs are organized along a continuum between public and private nodes 
and needs as they integrate normative, albeit separate and distinct, functions of 
society — the market and the commons.
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

Публічне адміністрування (public administration) протягом ХХ ст. 
розвивалось як невід’ємна частина політичної науки (political scienze) у відриві 
від предметного поля і підходів, розроблених у менеджменті (generic management). 
Як у вітчизняній, так і в закордонній науці та практиці управління, проблема 
відносин бізнесу, влади і суспільства завжди була однією з найбільш 
актуальних тем. На початку ХХІ ст. стало очевидно, що сфери та інтереси 
бізнесу і політики, політики і суспільства, ринку і суспільства стали все 
більше відокремлюватись один від одного. Аналогічна тенденція до розділу 
і методологічної відокремленості проявлялась в економічних, політичних 
і соціально-гуманітарних науках. Це знайшло відображення і в підходах до 
публічного адміністрування. Класична теорія менеджменту у державному 
секторі реалізувалася на практиці через модель публічного адміністрування 
(англ. – public administration) [8, с.19].

Ціла низка політичних, соціально-економічних та інституційних факторів 
спричинила появу нової форми управління у публічному секторі. Нові реалії 
вимагали застосування нових підходів до управління: заміни традиційних
способів управління, що базувалися на застосуванні владних повноважень та 
установ, запровадження ринкового стилю управління, децентралізація, 
фокусування уваги на результатах, а не на процедурах – основні чинники, що 
вплинули на появу нової форми управління у державному секторі [8, с.20]. 

Публічне адміністрування це багатопланове утворення. У літературі 
можна знайти багато різних визначень публічного адміністрування та 
публічного управління. У глосарії Програми розвитку ООН знаходимо 
твердження про те, що термін «публічне адміністрування» має два тісно 
пов'язаних значення: 1) цілісний державний апарат (політика, правила, 

http://europa.eu.int/comm/internal-market/publicprocurement/ppp_en.htm.


30

процедури, системи, організаційні структури, персонал тощо), який 
фінансується за рахунок державного бюджету і відповідає за управління 
і координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими 
зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі; 
2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов’язані з виконанням 
законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з наданням 
публічних послуг Як якісно нова форма, «публічне адміністрування» має 
унікальні властивості, а саме: транспарентність, легітимність, демократичність, 
гнучкість [3]. 

Засновник науки державного управління в Сполучених Штатах Америки, 
28-й президент США Вудро Вільсон зазначив, що «публічне адміністрування 
є детальним і систематичним виконанням суспільних законів. Кожне приватне 
застосування загального закону є актом адміністрування. Стягування 
і збільшення податків, наприклад, вішання злочинця, транспортування 
і доставка пошти, озброєння армії та флоту і вербування рекрутів тощо – все це 
поза сумніву є актами адміністрування, але загальні закони, які їх спрямовують, 
повинні бути виробленими, поза сумнівом, ззовні і над адмініструванням. 
Широкі плани урядових дій не є адміністративними; детальне виконання цих 
планів є адмініструванням» [7].

Наведена цитата дозволяє стверджувати, що автор вводить до системи 
адміністрування усі органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
інші організації, діяльність яких спрямована на надання населенню таких 
послуг, які є предметом опікування уряду.

В енциклопедичному словнику з державного управління 2010 року зміст 
поняття «публічне адміністрування» розглядається як «теорія та практика 
державного управління, яка характеризується реалізацією адміністративних 
процедур шляхом публічної діяльності, застосування інструментів демократичного
врядування, упорядкування суспільної діяльності та надання адміністративних 
послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян» [5].

Узагальнення підходів науковців дозволяє виокремити наступні складові 
змісту публічного адміністрування:

- одночасні процеси формування політики й керування у рамках даного 
політичного курсу;

- розгляд − у сфері державного життя – закону, його реалізація і перегляд; 
ухвалення постанов із приводу тих питань цієї сфери, які підпорядковані 
органам державної влади;

- організація, кадри, політика та інші заходи, що є суттєвими для ефективного 
виконання цивільних функцій, приписаних для виконавчих органів влади;

- формування, впровадження, оцінювання та модифікація публічної політики;
- процес управління, що здійснюється під контролем політичного 

керівника, яке базується на бюрократичних принципах управління та наявності 
в органах управління постійних, нейтральних співробітників, котрі мотивуються
лише суспільними інтересами, однаково служать будь-яким правлячим 
суб’єктам і реалізують визначену ними політику, не привносячив неї нічого 
свого;
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- діяльність щодо збирання та обробки інформації (статистика), 
контролю виконання бюджету, підготовки проектів законів, проведення 
законних урядових заходів, виконання широких повноважень від надання 
послуг населенню (поліцейський наглядач або прикордонник) до аудиту, 
аналізу (політологи), діяльності урядових агенцій [7].

Більшість авторів, що досліджують проблеми публічного адміністрування, 
визначають той факт, що воно є складовою управління.

У вузькому розумінні публічне адміністрування пов’язане із виконавчою 
гілкою влади і розглядається як: професійна діяльність державних службовців, 
яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;
вивчення, розробку та впровадження напрямів урядової політики.

У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють всю 
систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої 
відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. 
Тобто публічне адміністрування – це скоординовані групові дії з питань 
державних справ, які: пов’язані із трьома гілками влади (законодавчою, 
виконавчою і судовою; мають важливе значення у формуванні державної 
політики; є частиною політичного процесу; значно відрізняються від 
адміністрування у приватному секторі; пов’язані із багаточисельними 
приватними групами та індивідами, які працюють у різних компаніях та 
громадах [7].

Публічне адміністрування не може існувати поза політичним контекстом. 
Саме цей контекст робить його публічним, відмінним від приватного або 
ділового (бізнес) адміністрування.

Зробимо висновок, що публічне адміністрування – регламентована 
законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів 
публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших 
нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, 
надання встановлених законами адміністративних послуг [9]. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сфера гостинності стає однією з основних галузей національних економік 
країн, що розвиваються, що впливає на загальний стан і тенденції світової 
економіки.

Згідно останніх статистичних даних Всесвітньої туристичної організації 
ООН (ЮНВТО), частка індустрії гостинності до світового валового 
внутрішнього продукту (ВВП) досить вагома, враховуючи непрямий ефект, 
і становить близько 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць, що прямо 
або опосередковано стосуються сфери гостинності, становить понад 
11 відсотків. За даними ЮНВТО, станом на 2015 рік частка міжнародних 
туристичних прибутків збільшилася на 4,4 відсотка і становила 1184 млн. 
туристів [3].

Оскільки сфера гостинності впливає на функціонування майже всіх 
галузей, її розвиток сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення 
України, диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку 
культурного потенціалу, підтримці екологічно безпечного навколишнього 
природного середовища, а також підвищенню рівня інноваційності 
національної економіки, гармонізації відносин між різними країнами 
і народами. Окрім цього, індустрія гостинності є одним із засобів реалізації 
зовнішньої політики держави.
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Вигідне географічне та геополітичне розташування України створює усі 
умови для належного розвитку економіки за рахунок індустрії гостинності, 
проте суттєво відстає від провідних держав світу за рівнем розвитку 
туристичної інфраструктури та якості надаваних послуг.

Фінансово-економічна та політична криза, що виникла протягом останніх 
років та події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням
антитерористичних заходів на окремих територіях Донецької та Луганської 
областей, призвели до різкого зменшення в’їзного туристичного потоку, 
негативно вплинули на структуру туризму та реалізацію туристичних 
можливостей України на внутрішньому і зовнішньому туристичному ринку.

За даними Державної служби статистики України, фактично вдвічі 
зменшилася кількість іноземних туристів. Україна втрачає популярність як 
туристичний напрям, оскільки у потенційних туристів складається враження 
повномасштабної війни і країна сприймається як «гаряча точка» (рис.1) [1].

2012 2013 2014¹ 2015¹ 2016¹ 2017¹
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Рис.1. Тенденції туристичних потоків в Україні в 2012-2017 рр.

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.

Негативні тенденції у сфері гостинності свідчить про необхідність 
удосконалення державної політики у зазначеній сфері, створення стратегічних 
напрямків діяльності суб’єктів публічного управління та адміністрування, 
визначення пріоритетів і принципів її реалізації, повноважень і компетенції 
суб’єктів туристичної діяльності, впровадження ефективних організаційно-
правових, економічних, інформаційних механізмів розвитку сфери гостинності 
як однієї з найбільш високорентабельних галузей національної економіки.

Незважаючи на достатню ресурсну забезпеченість та безмежні потенційні 
туристичні можливості, Україна на даний час не має можливості конкурувати 
з розвинутими туристичними державами. Для раціонального і ефективного 
використання туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів 
України необхідно сформувати туристично-рекреаційний простір шляхом 
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створення та забезпечення функціонування зон розвитку туризму та курортів
і розробити, впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний 
національний туристичний продукт.

Єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері гостинності 
є стратегічно орієнтована державна політика, основним завданням якої 
є визначення туризму одним з основних пріоритетів держави, впровадження 
економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного та готельно-
ресторанного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку інфраструктури, 
інформаційно-маркетингових заходів з формування іміджу України.

Імплементація законодавства ЄС та гармонізація національних стандартів 
у сфері гостинності дозволить забезпечити удосконалення законодавства 
у зазначеній сфері з урахуванням досвіду провідних туристичних країн ЄС 
(зокрема, впровадження міжнародної системи якості послуг за такими 
напрямами, як туроператорська та турагентська діяльність; готелі та аналогічні 
засоби розміщення; заклади ресторанного господарства; послуги гідів-
перекладачів та екскурсоводів; туристичні інформаційні центри; курорти, 
оздоровчі послуги та кемпінги; пляжі, дайвінг; екологічний, сільський, 
активний туризм; інші пріоритетні види туризму для держави та регіонів; 
виставкова та конгресна діяльність тощо).

Стратегічним напрямком державної політики визначено також сприяння 
візовій лібералізації та спрощення візових процедур для туристів. Забезпечення 
лояльності даного напряму та ефективне регулювання ведення підприємницької 
діяльності зумовлюють створення сприятливого середовища для розвитку 
бізнесу та активізацію інвестиційних процесів у сфері гостинності 
як регіональної підтримки малого бізнесу та України в цілому. 

Реалізуючи затверджену Кабінетом Міністрів України Стратегію 
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, Розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації затверджена Міська цільова програма 
розвитку туризму на 2019-2021 роки. Основна мета даного проекту –
перетворення сфери гостинності на одну з найбільш прибуткових галузей 
економіки Києва. Це дозволить збільшити дохідну частину бюджету Києва за 
рахунок податкових та валютних надходжень, залучити інвестиції, збільшити 
кількість робочих місць, а також створити сприятливі умови для відпочинку та 
зміцнення здоров’я мешканців і гостей міста за умов збереження 
і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини 
міста Києва [2].

Таким чином, попри наявність низки стратегічних напрямів розвитку 
індустрії гостинності шляхом формування ефективної системи державного 
регулювання її діяльності, це питання потребує нагальних та невідкладних 
рішень та оптимізації всіх ресурсів держави в умовах постійних змін.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
РЕГІОНАЛЬНИМИ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ 

Для оцінювання якості послуг насамперед необхідно окреслити предмет 
оцінювання, тобто визначити сфери надання послуг, основними з яких були
б: організація діяльності СЦ, приміщення та інфраструктура, підготовка 
персоналу, безпосередньо надання послуг, аналіз діяльності. Для кожної зі сфер 
варто визначити законодавчі й нормативні вимоги , що стануть основою 
формування критеріїв оцінювання. У майбутньому до цих вимог кожен орган 
влади зможе долучити також власні вимоги та вимоги замовників.

За визначенням поняття «критерії» – це «мірило», за допомогою якого 
формується думка щодо ефективності функціонування суб’єкта надання послуг. 
Експерт Центру політико-правових реформ В. Тимощук вважає, що критерії 
оцінки якості послуг – «це ті показники, які є підставою для встановлення 
стандартів надання адміністративних послуг і за якими можна визначати, 
наскільки при наданні конкретної послуги є задоволеними потреби й інтереси 
замовника послуги і наскільки адекватною та професійною є діяльність 
адміністративного органу» [3].

Оцінку якості надання адміністративних послуг необхідно проводити на 
основі сформованих критеріїв і встановлених для кожного з них якісних або 
кількісних показників. Це потрібно для того, щоб мати змогу оцінювати 
та стандартизувати процеси їх надання.

Законодавчо вимоги до якості надання адміністративних послуг закріплено
в Законі України «Про адміністративні послуги» – у ст. 4 (опосередковано) і ст. 7 [1].

Зокрема, у ст. 4 цього Закону визначено такі основні принципи надання 
адміністративних послуг, що можуть бути корисними при оцінюванні якості 
послуг [1]:

– відкритість і прозорість;
– оперативність та своєчасність;
– доступність інформації щодо надання адміністративних послуг;
– раціональна мінімізація кількості документів і процедурних дій, 

які є необхідними для отримання адміністративних послуг;
– доступність та зручність для суб’єктів звернень.

http://kmr.gov.ua/uk/rishenya
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Наприклад, у ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги» ідеться 
про те, що суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати 
організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості 
надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, 
максимального часу очікування в черзі та інших параметрів оцінювання якості 
надання адміністративних послуг) [1]. Тобто зазначений Закон не зобов’язує 
надавачів послуг встановлювати власні вимоги до якості послуг.

Нормативну вимогу щодо переліку адміністративних послуг центральних 
органів виконавчої влади, які повинні надаватися через СЦ, зафіксовано 
розпорядженням КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 
від 16.05.2014 р. № 523-р (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженнями 
КМУ від 19.08.2015 р. № 905-р, від 30.09.2015 р. № 1031-р, від 20.01.2016 р. 
№ 18-р) [4].

Більше інформації міститься в Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленій розпорядженням 
КМУ від 15.02.2006 р. № 90-р, де до критеріїв оцінки якості адміністративних 
послуг віднесено:

результативність – задоволення потреби фізичної або юридичної особи 
в адміністративній послузі;

1) своєчасність – надання адміністративної послуги в установлений 
законом строк;

2) доступність – фактична можливість фізичних і юридичних осіб 
звернутися за адміністративною послугою;

3) зручність – урахування інтересів та потреб отримувачів послуг 
у процесі організації надання адміністративних послуг;

4) відкритість – безперешкодне надання необхідної для отримання 
адміністративної послуги інформації, яка розміщується на інформаційних 
стендах в адміністративних органах, на їхніх веб-сайтах, друкується 
в офіційних виданнях і буклетах;

5) повагу до особи – ввічливе ставлення до отримувача адміністративної 
послуги;

6) професійність – належний рівень кваліфікації працівників 
адміністративного органу.

Усі ці критерії можна звести до трьох узагальнених [2]:
Ефективність (результативність + своєчасність). Ідеться про вимоги, що 

відповідають критеріям результативності та своєчасності; їх необхідно 
встановлювати на законодавчому рівні, але також орган влади може 
їх покращувати. Критерій результативності стосується того, чи отримано 
послугу й адміністративний акт узагалі – як результат послуги, а критерій 
своєчасності – терміну надання, який визначено законом.

Доступність (зручність + відкритість). Може охоплювати вимоги, що 
характеризують доступність фізичну (зручний маршрут і паркування, наявність 
пандусів для осіб з особливими потребами), організаційну (присутність 
посадовця на робочому місці, зручний графік прийому), фінансову (спроможність 
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оплатити отримання послуги), інформаційну (наявність інформації щодо 
надання послуги зручним для замовника способом). До цього критерію 
доцільно віднести низку показників, які характеризують зручність отримання 
послуги, а саме: можливість вибору способів звернення за адміністративною 
послугою, простоту процедури отримання послуги, зручність в оплаті 
адміністративної послуги. Відкритість стосується можливості одержати 
інформацію про послуги, способи та процедури їх надання.

Відповідність виконавця (роботі, яку він виконує). Може стосуватися 
компетенції виконавця, що гарантує його здатність надавати таку послугу. Цей 
критерій враховує повагу до особи.

Оцінку діяльності органів, що надають адміністративні послуги, 
необхідно проводити за актуальними критеріями, які відповідатимуть вимогам 
часу, а також за достатніми критеріями, що охоплюватимуть найважливіші 
аспекти надання послуг. Найкраще послуговуватися такими критеріями, які 
можна було б відобразити в кількісному вираженні.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Система освіти, її якість – це ключовий фактор розвитку країни. Державі, 

суспільству, громадянам необхідне ефективне виконання освітою своїх 
традиційних функцій: соціалізації, формування особистості, виховання 
громадянських почуттів. 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 
запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями 
і культурою, та держави [1].

www.portal.rada.gov.ua.
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Недооцінка ролі та значення проблем освіти й професійної підготовки 
кадрів, хронічне недофінансування сфери освіти призводять до зростання 
кризових явищ в системі освіти, до стихійного виникнення та розвитку 
альтернативних освітніх організацій. Такі процеси викликають суттєві перекоси 
при формуванні як ринку робочої сили та її ціни, так і ринку освітніх послуг. 
Подальше затягування з рішенням проблем, пов’язаних з реформуванням 
системи освіти і професійною підготовкою кадрів та створенням умов задля 
її прогресу, може стати серйозною перешкодою для виходу країни з кризи, 
переходу до стійкого економічного росту, забезпечення технологічної, 
економічної національної безпеки країни.

Особливо важливого значення в таких умовах набуває правильний 
та обґрунтований вибір напрямків та інструментів, а також ступеню державного 
впливу на дану сферу діяльності.

Новий Закон України «Про освіту» суттєво змінює систему управління 
освітою. Істотно розширюється автономія шкіл та інших закладів освіти, 
зменшується кількість нормативних документів і обсяг державного 
регулювання, а функції органів управління з керування закладами зміщуються 
у бік розроблення та забезпечення реалізації освітньої політики, збирання 
статистичних даних, побудови прогнозів і підготовки документів стратегічного 
прогнозування. Паралельно відбуваються інші законодавчі зміни, пов’язані 
з дерегуляцією, децентралізацією, реформуванням державного управління 
і місцевого самоврядування тощо. Втім, зміни, що вносяться до законодавства, 
не завжди узгоджені за змістом і часом [2].

Ринок освітніх послуг повинен мати державне регулювання, оскільки 
саме держава – основний замовник на отримання висококваліфікованого 
професіонала. Такий підхід в державному регулюванні освіти спрямований на 
приведення структури державного управління системою освіти у відповідність 
до суспільного відношення і нових економічних умов.

Заходи, які здійснює держава, спрямовані на удосконалення економічного 
механізму функціонування системи освіти, та мають, зазвичай, фрагментарний 
характер, вони направлені на рішення конкретних, часто миттєвих проблем. 
Результати таких заходів не здійснюють суттєвого впливу на рішення основних 
проблем освітньої сфери, що призводить до поглиблення кризи в сфері освіти, 
зниження якісних параметрів загальної освіти і професійної підготовки кадрів.

Протягом усього періоду існування незалежної України в освітньому 
секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру. Серед 
яких є: занепад матеріально-технічної бази; недостатній приплив молодих 
спеціалістів; низька заробітна плата, зниження соціального статусу 
працівників; неефективна, надмірно централізована, застаріла система 
управління і фінансування; зростання нерівності в доступі до якісної освіти; 
некодифікованість і недосконалість освітнього законодавства; надмірна 
комерціалізація освітніх послуг, корупція і «дипломна хвороба»; зниження 
якості освіти та падіння рівня знань і вмінь учнів, моральне старіння методів 
і методик навчання; повільне і безсистемне оновлення змісту освіти; брак 
ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти; зниження якості 
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навчальної літератури та критичний брак передових технологій в освітньому 
секторі [3]; проблеми з упровадженням так званого Болонського процесу. 
Завдання підвищення ефективності державного управління освітою вимагає 
оперативного вирішення, оскільки на сучасному етапі менеджмент освіти 
повинен відповідати вимогам часу. Необхідною умовою для якісного 
функціонування галузі є виконання наступних завдань:

– подолання стереотипів свідомості управлінських кадрів, підвищення 
їх компетентності у галузі менеджменту освіти;

– прийняття стратегічних рішень у галузі розвитку освіти;
– реалізація концепції освіти в інтересах сталого розвитку;
– створення державно-громадської системи управління освітою;
– реалізація концепції загального менеджменту якості у сфері освіти;
– ведення обліку тенденцій розвитку освіти в країні та світі;
– удосконалення паспортів бюджетних програм;
– перехід на новий господарський механізм управління освітою;
– модернізація організаційно-управлінськими моделями освіти;
– впорядкування інноваційної діяльності у сфері освіти;
– створення регіональної освітньої системи;
– розробка та реалізація стратегії розвитку інститутів освіти;
– підвищення рівня управлінської діяльності до наукового управління 

з максимальним інформаційним забезпеченням до того високого рівня, коли 
управління дійсно стає соціальною силою, яка має потенціал розвитку не тільки 
освіти, але й суспільства в цілому; 

– створення ефективної системи залучення в освіту ресурсів інших сфер 
тощо.

Нарощування об’ємів та підвищення якості знань, розвиток і реалізація 
«людського капіталу» - вирішальні умови розвитку економіки і суспільства 
загалом. Високі досягнення в сфері освіти вже в основі грандіозних соціальних 
та науково-технічних перетворень людства. Водночас, в багатьох країнах 
освітня сфера зазнає проблем, вирішення яких потребує втручання держави,
тому її роль в розвитку освітньої сфери з кожним роком стає значущою. Разом 
з тим, одна з важливих проблем, яка виникає при взаємодії держави й освіти, 
полягає в тому, що нині функції держави в освіті розглядаються лише 
в фінансовому чи законодавчому аспекті. Проте призначення держави в сфері 
освіти значно вище цього рівня, тому й коло її функцій має бути значно ширше.

Якісна освіта є необхідною умовою демократизації суспільства, 
удосконалення державного механізму. Збереження та підтримка динамічного 
розвитку освітньої сфери повинна стати запорукою стійкого соціально-
економічного розвитку країни, її переходу від сировинної моделі економічного 
росту до росту, що ґрунтується на розвитку сучасних галузей, на використанні 
та виробництві нових технологій.

Освіта – не замкнутий в собі, та не самодостатній соціокультурний 
інститут. Вона взаємопов’язана і активно взаємодіє практично з усіма сферами 
суспільної життєдіяльності та залежить від процесів, що відбуваються в них. 
Освітня політика держави залежить від низки зовнішніх факторів, характеру 
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загострених на межі тисячоліть протиріч в системі освіти, конкретних умов,
в яких розвиваються національні освітні процеси.

В більшості країн світу, перш за все розвинутих, освіта стала полем 
політичної боротьби і реформ. Україна не є винятком. Світовий та вітчизняний 
досвід розвитку освітніх систем впевнено свідчить про те, що політика, держава 
та освіта – тісно пов’язані між собою соціальні інститути.

Загальносистемна соціально-економічна криза 90-х років суттєво 
призупинила процеси перетворень в системі освіти. Держава багато в чому 
відійшла з освітньої сфери, тому вона займалась самовиживанням 
та абстрагувалась від потреб країни. Залишковий принцип фінансування 
вітчизняної системи освіти негативно відбився на її сучасному стані 
та перспективах розвитку. 

Модернізація системи освіти як закономірний та об’єктивний процес 
повинна прийняти цілеспрямований характер довготривалої освітньої 
державної політики та базуватись на всебічному і комплексному обліку в рівній 
мірі досягнень, досвіду і закордонних освітніх систем, і національних традицій 
освіти. При цьому, будь-які перетворення в освітній системі повинні бути 
виправданими і адекватними тим завданням, які стоять перед національною 
освітою. 
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Секція 7
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 

ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Биркович Т.І., докт. з держ. управління, проф.,
ПВНЗ «Київський університет культури»,

м. Київ, Україна

МОРАЛЬ І ЮРИДИЧНА ЕТИКА
У суспільстві, не зважаючи на те, що в основі конкретних обов’язків 

представників тієї чи іншої професії лежать одній й ті ж вимоги загальної 
моралі, існують усе ж і специфічні моральні вимоги. Для лікаря, наприклад, 
основною моральною вимогою є чуйне, уважне, турботливе ставлення до 
хворого, охорона здоров’я і життя людини; для вчителя - любов до дітей
і усвідомлення відповідальності перед суспільством за виховання 
підростаючого покоління. Професійний обов’язок ученого полягає в сумлінних 
пошуках істини, об’єктивності наукової аргументації, у служінні прогресу 
людства; представників правосуддя – у максимальній справедливості (юстиція 
буквально означає справедливість), непідкупності, неухильній вірності духу 
закону, об’єктивності в аналізі матеріалів слідства, дотримання почуття міри
і такту при проведенні допиту свідків, нерозголошенні таємниці слідства та ін.

За ознаками спеціалізації юридичну етику слід поділити на :
Слідчу етику, що досліджує і розвиває спектр морально-етичного 

регулювання поведінки слідчого стосовно учасників слідчо-оперативного 
процесу, з колегами, а також поза межами служби;

Суддівську етику, що досліджує і розвиває спектр морально-етичного 
регулювання  офіційних стосунків судді з учасниками судового процесу, 
з колегами по роботі і професії, з клієнтами суду, а також поза службою;

Адвокатську етику, яка досліджує і розвиває спектр морально-етичного 
регулювання поведінки адвоката з колегами, суддями, слідчими, процесуальними
супротивниками у слідчо-судовому процесі, відносини з клієнтами;

Етику нотаріуса, присвячену досить делікатній і прискіпливі роботі 
спеціалістів цієї галузі;

Етику юрисконсульта, який виконує майже схожі функції, має істотно 
власні ознаки, притаманні  лише цій професії.

Звичайно, можуть виникнути заперечення, що , мовляв, усі вимоги 
не є суто специфічними, що всі люди мають чуйно і уважно ставитись один 
до одного, бути чесними, правдивими, справедливими. Безумовно, це так, але 
якість чуйності, гуманності, відповідальності у представників різних професій 
не тотожна, а має свою специфіку і нюансів. Але якими б  додатковими 
вимогами до поведінки людей не  відрізнялися професійні групи, ці вимоги 
завжди мають відповідний аналог у загальній моральній системі. Тут важливо 
правильно розставити акценти і бачити те головне, що визначає специфіку 
морально-професійних відносин. 
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Фахівців-правознавців слід розрізняти за видами і характером діяльності. 
По-перше, це юристи, що забезпечують правосуддя, судді, прокурори,слідчі
й інші особи, що проводять дізнання. По-друге, це адвокати, основним 
покликанням яких є захист прав і законних інтересів громадян та юридичних 
осіб. По-третє, юристи, що працюють у інших, крім правоохоронних, органах 
державної влади. По-четверте, юристи, які працюють юрисконсультами та
у кадрових службах на різноманітних підприємствах, установахі в організаціях. 
По-п’яте, це науковці та викладачі правознавчих дисциплін у спеціалізованих 
і неспеціалізованих навчальних закладах різного рівня акредитації та 
підпорядкування. Залежно від поставленої мети обґрунтованим буде поділ 
професійної групи юристів і за іншими критеріями, наприклад, за галузевим 
принципом(МВС, органи судової влади, прокуратури  й ін.), сферами діяльності  
тощо.

Звичайно, діяльність представників різних підгруп юридичних професій 
має свою специфіку, обумовлену характером суспільних відносин, у яких, вони 
беруть участь, що відбивається на їх морально-психоголічних якостях. Але, 
підкреслимо ще раз, усі юристи керуються у своїй діяльності однорідними 
принципами, мають бути зорієнтованими на загальнолюдські моральні 
цінності, і тому до них, як до представників правничої професії ставляться 
єдині за своєю сутністю морально-психологічні вимоги незалежно від 
конкретної сфери діяльності чи відомчої приналежності.

Отже, професійна етика як самостійна галузі етичної науки і водночас 
підрозділ правознавства має своїми завданнями вивчення морального змісту 
права, особливостей реалізації загальних принципів моралі у сфері правничої  
діяльності, морального потенціалу юридичної професії та особливості юриста. 
Юридична етика покликана обґрунтовувати зміст морального ідеалу юриста-
спеціаліста, дослідити причини і форми деформацій морально-професійної 
свідомості та запропонувати засоби їх подолання. До її предмета має бути 
включено також вивчення форм і методів морального виховання юридичних 
кадрів, шляхів удосконалення їх моральної і професійної культури.

Отже, усі види професійної етики спрямовані на утвердження  принципу 
гуманізму, який базується на загальнолюдських цінностях. Регуляція поведінки 
людини у суспільстві здійснюється через формування різних духовних 
цінностей, через багате духовне життя особи. Тому духовно розвинута, 
моральна людина є і засобом, і метою суспільного прогресивного розвитку. 
Будь-яка професія базується на стереотипних діях, певних технологіях, 
наповнена типовим змістом, що й відрізняє її від інших. Саме тому належне 
виконання професійних обов’язків вимагає від її носія цілком певних 
здібностей, навичок та вмінь, завжди залишає відбиток на особистих рисах, 
моральних якостях та світогляді людини.

Моральна значущість різних професій не може бути однаковою. 
Суспільна оцінка тієї чи іншої професії зумовлюється її значенням для 
належного функціонування суспільства, тим, наскільки вона задовольняє його 
життєві інтереси, особистісні потреби людини, яка виконує професійні функції. 
Чим вищим є соціальний статус професійної групи, тим більше вимог, особливо 
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морального характер, ставить суспільство до представників цієї професії і тим 
складнішим буде процес входження молодих фахівців у професійну сферу 
діяльності.

Деякі професії, пов’язані з необхідністю постійного спілкування
з людьми, потребують цілої низки деталізованих норм, які могли б забезпечити 
моральні вимоги до професійної поведінки. Такі фахівці зобов’язані більше, 
ніж інші, спиратись на загальноприйняті норми моралі, мати не лише комплекс 
спеціальних навичок, вмінь, творчих здібностей щодо конкретного різновиду 
трудової діяльності, але й особливі морально-вольові якості, що тільки й дає їм 
змогу стати повноцінними фахівцями.

Високі якості завжди, за будь-яких умов, були невід’ємною складовою 
юридичної професії, професійного статусу працівника, необхідним елементом 
здійснення ним своїх фахових функцій, і навпаки, низька моральна культура 
юриста – є одним с показників його професійної непридатності. Особливої 
гостроти моральні вимоги до представників юридичного фаху набувають в часи 
звернення суспільства до правових гуманітарних цінностей, до проблем 
розбудови суспільства та держави на правових засадах.

В умовах, коли людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека проголошені Конституцією України найвищою 
соціальною цінністю, на перший план висуваються проблеми забезпечення та 
захисту її прав і свобод. Тому вивчення моральних аспектів і проблем 
юридичної професії сьогодні стаєне менш значущим, ніж знання конкретних 
законів і механізмів їх застосування, необхідних кожному працівнику, який 
прагне до глибокого опанування професійними навичками, усвідомлення 
гуманістичного сенсу та покликання юридичної професії. “Адекватне 
сприйняття етичних особливостей юридичної діяльності, засвоєння етичних 
знань юристами допоможе у вирішенні завдань по забезпеченню суворого 
дотримання законності у правопорядку, розбудови основправової, демократичної
держави, і зрештою – у розумінні меж бажаного, припустимого і неприпустимого
у складній сфері життєдіяльності суспільства та людини”. 1, с. 249.

Насамперед слід зазначити, що етика, як вид людських знань виникла ще 
в античний Греції. Засновник вчень Аристотель вперше вжив термін ethica 
(етика), включивши його до класу людських чеснот. Римлянин Цицерон 
переклав слово ethicaіз грецького на латинь як moralis. Так виниклопоняття, яке 
на тисячоліття вперед визначило розвиток вчення про мораль і моральність, 
іменованого нині етикою. Таким чином, предметом вчення про етику, 
об’єктами її досліджень є мораль, моральність.

Різниця між поняттями «мораль» і «моральність» полягає у тому, що 
перше носить особистісний характер, а друга характеризує мораль визначеного 
соціуму. Автор сучасного підручника «Юридична етика» А.С. Кобликов пише: 
«Мораль розглядають і як особливу форму суспільної свідомості, і як вид 
суспільних відносин, і як діючі в суспільстві норми поведінки, що регулюють 
діяльність людини – моральну діяльність» і де-факто визнає, таким чином, 
спорідненість цих двох понять. 2, с. 10.
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Мораль певним чином співвідноситься з правом , але вона завжди 
передує йому у вигляді звичних правил і звичаїв, що відтворюють рівень 
свідомості даного суспільства, його погляди і цінності. Тисячолітні дискусії 
щодо суті та походження феномена моралі, а також вчення про них, що 
перемогли в процесі тих дискусій і нині сприйняті світовою думкою, 
дозволяють зробити висновок, що мораль – це форма колективної свідомості 
про свободу людського вибору між добром і злом, волею і обов'язком, що 
відбита в конкретних правилах поведінки особистості.

Моральне правило, норма – це один зі способів регулювання поведінки 
особи. Моральним прийнято вважати те, що суспільство в конкретних 
історичних умовах сприймає як благо. Відповідно, аморальним визнається усе, 
що відкидається чи засуджується суспільством в цілому. Отже, мораль 
моральність – поняття відносні. Те, що в одному співтоваристві вітається
і заохочується, в іншому визнається невартим  і засуджується. Римська 
громадськість вважала, що гладіаторські бої цілком реальне видовище. 
Довоєнна громадськість Німеччини терпимо приймала єврейські погроми та 
ідею щодо розширення життєвого простору за рахунок завойовницьких воєн. 
Однак існують вчення і реалії, що піднімаються над вузьким трактуванням 
феномена моралі, її коренів і суті. Саме вони дозволяють об’єктивно оцінювати 
вади й омани цілих народів у трактуванні моральності, як фактора існування 
людства.

Мораль, моральність – це реалії повсякденного життя і вони
є первинними стосовно етики, котра пояснює і досліджує ці соціально-
філософські явища, шо розвиває і удосконалює їх.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД 

Особливої актуальності в умовах глобалізаційних процесів займають 
питання міжнародно-правового регулювання охорони інтелектуальної 
власності та адаптація міжнародно-правових норм в Україні. В рамках 
зазначеної теми окремої уваги займає питання основних етапів становлення 
міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності. 

Становлення правової охорони результатів інтелектуальної власності, 
розпочалось зокрема з об’єктів промислової власності, що було обумовлено 
розвитком науки і техніки в певний історичних період розвитку суспільства. 
Проте уже довгий період часу акценти змінилися в сторону авторського права
і суміжних прав. Фахівці пояснюють такий інтерес тим, що, завдяки 
бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації 
господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким 
самим об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених 
країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником 
зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, 
культурі, літературі, мистецтву і т.д. У зв'язку з цим питома значимість 
міжнародно-правової охорони авторського права зростає вже не щодня,
а щогодини. Адже з виникненням такого явища як Інтернет одночасно виникло 
і чимало проблем, пов’язаних з порушенням прав на використання об’єктів 
авторського права, що розміщені в ньому. Доба Iнтернету є епохою 
безперешкодного блискавичного розповсюдження різноманітної інформації
в глобальних масштабах. Iнформація передається Iнтернетом переважно
у вигляді творів, які є об’єктами авторського права. Саме тому актуальними 
постають питання міжнародно-правової охорони саме авторського права. 
Високий темп розвитку сучасних технологій обумовлює постійну необхідність 
змінювати механізми охорони прав, що виникають під час створення
та використання об’єктів авторського права [1, с. 124].

Щороку мільйони людей створюють оригінальні твори – реклама, книги, 
музика, наукові дослідження та інші форми творчого вираження. Всі ці 
творіння є інтелектуальною власністю, і всі з них захищені авторським правом. 
Для редакторів і видавців, письменників розуміють питання авторського права 
є істотним, особливо зараз, коли виробництво контрафактних і піратських 
товарів стало настільки поширеним. Дійсно, відповідно до інформації Торгової 
палати США, більш ніж на $ 650 000 000 000 в піратській та контрафактної 
продукції хлинули на світовий ринок у 2015 році. У той час, коли всі 
підприємства уразливі для розкрадання інтелектуальної власності, малі 
підприємства частіше опиняються в невигідному становищі. Це особливо 
важливо для письменників та малих видань. А тепер, коли Інтернет зробив 
копіювання і поширення матеріалів, що охороняються, легше, ніж будь-коли 
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раніше, є важливим розуміння основ захисту оригінального твору. Ось чому, 
наприклад державні органи в США, підтримуючи малий бізнес з метою захисту 
своєї інтелектуальної власності, створює спеціально розроблений веб-сайт 
(www.stopfakes.gov/smallbusiness~~HEAD=dobj), щоб допомогти людям малого 
бізнесу дізнатися, як захистити себе у всіх видах інтелектуальної власності [2].

Загалом бурхливий розвиток галузі авторського прав і його територіальний
характер був довгий час серйозною перешкодою для міжнародного 
співробітництва у галузі обміну результатами творчої діяльності. Необхідність 
міжнародно-правової охорони авторських прав та їх визнання на території 
інших держав стала очевидною більш 100 років тому. Загалом, проблема 
міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав постала наприкінці 
XIX ст. Об'єкти авторського права у галузі літератури, мистецтва перекладалися
та іншими способами використовувалися без згоди авторів за кордоном. Тому 
стало актуальним питання уніфікації правових засад у сфері створення, 
використання та охорони об'єктів права інтелектуальної власності.З того часу 
і розпочався активний процес становлення основ міжнародно-правової охорони 
інтелектуальної власності. 

В світі історично склалися дві основні правові системи відносно 
авторського права та інтелектуальної власності. Сутність концептуальних 
розбіжностей між системами загального права (англо-саксонська модель) та 
цивільного права (континентальна європейська модель) полягає в наступному: 
країни загального права (Велика Британія, США) розглядають авторське право 
фактично як форму власності, яка може бути створена автором фізичною або 
юридичною особою і яка після створення може використовуватися 
комерційним способом так само як будь-яка інша форма власності. У країнах 
цивільного права (більшість країн Європи) авторське право також 
розглядається як таке, що має риси «власності», закон охороняє майновий зміст 
цієї власності, але має місце додатковий вимір прав автора, тобто філософська, 
інтелектуальна концепція того, що твір автора є висловленням його 
особистості, яке через концепцію загальної справедливості вимагає охорони так 
само, як й майновий потенціал твору [3, с. 282].

Відповідно, на нашу думку, адаптації міжнародно-правових норм не лише 
забезпечить покращення правового регулювання галузі, але і дасть можливіть 
запозичити світовий досвід регулювання прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, який має значні традиції відпрацьовані століттями. 
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ЗМАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ ТА РОЛЬ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ПРИНЦИПУ 

ЗМАГАЛЬНОСТІ У ЇЇ ФОРМУВАННІ З ОГЛЯДУ НА ПРАКТИКУ ЄСПЛ
Наріжним каменем в основі конституційно-правових гарантій змагальної 

моделі будь-якого виду процесу (кримінального процесу, конституційного 
судового процесу і ін.) є концепція верховенства права. Категорія 
„верховенство права“ відноситься до загальнотеоретичних категорій, а тому 
її розуміння як категорії будь-якого процесу та визначення має здійснюватися, 
насамперед, через загальнотеоретичну науку [1].

Поняття верховенства права все частіше входить до текстів національного 
і міжнародного права та судової практики, особливо практики Конституційного 
Суду, який застосовуючи юрисдикцію конституційного контролю, виходить
з визнання верховенства права, найвищої юридичної сили і прямої дії 
Конституції України [2] та конституційної вимоги стосовно будь-якого суб’єкта 
права діяти так, як вимагає Конституція – на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені конституційним правопорядком (стаття 19).

Верховенство права за положеннями Конвенції з прав людини
і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі – ЄКПЛ) [3] 
становить основоположний і спільний європейський стандарт здійснення 
демократичної влади [4]. Преамбула ЄКПЛ містить низку фундаментальних 
принципів, а саме: в основу домовленості урядів держав – членів Ради Європи 
покрадена Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, зокрема її положення про те що:
„ця декларація має за мету забезпечити загальне та ефективне виконання
і додержання проголошених у ній прав і свобод людини; метою Ради Європи
є досягнення тіснішого єднання між членами РЄ і одним із засобів досягнення 
цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини і основоположних свобод, тоді 
як основоположні свободи становлять підвалини справедливості та миру
в усьому світі найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій 
політичній демократії, а з іншого – завдяки спільному розумінню і додержанню 
прав людини, від яких вони залежать; Уряди європейських країн, що
є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, 
свободи та верховенства права сповнені рішучості зробити перші кроки для 
забезпечення колективного гарантування прав, проголошених у Загальній 
декларації прав людини“ [5]. Зі статей 10, 11 Загальної декларації прав людини 
від 10 грудня 1948 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року [6], статті 
14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 
1966 року [7] та низки інших, у яких згадується верховенство права, 
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незалежний і безсторонній суд, право на захист, можливість обвинуваченого 
бути присутнім під час судового розгляду та брати активну участь 
у дослідженні доказів випливає вимога змагальної моделі судочинства. 

Професор Ю. М. Грошевий вважав верховенство права багатоаспектним 
явищем, яке складається із низки компонентів, які утворюють його зміст [8], 
тоді як професор Оксфордського університету Альберт Вен Дайсі вважає, що 
сутність верховенства права проявляється в наступних характеристиках: там, де 
є дискреція є простір для сваволі; жодна людина не перебуває понад законом; 
верховенство права повинно випливати також не із писаної конституції, 
а зі звичаєвого (прецедентного, створеного суддями) права [9]. Наведене дає 
підстави для висновку про те, що у розумінні практики Європейського суду 
з прав людини, виходячи із доповіді «Верховенство права», прийнятій 
на 86-му пленарному засіданні Венеціанської комісії 25-26 березня 2011 р., 
верховенство права є концепцією, властивою усім статтям ЄКПЛ, тому засада 
верховенства права повинна бути основою системи процесуальних гарантій 
дотримання прав людини в усіх судових провадженнях [10].

ЄКПЛ гарантує «право на справедливий суд“, зокрема, положення статті
6 ЄКПЛ, які є підґрунтям для цього суду сфокусовані на дотриманні належної
судової процедури та забезпечені дотримання процесуальних прав особи,
а саме: 1) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення. ЄСПЛ визначає вимоги по забезпеченню
належної правової процедури шляхом провадження змагального судового
процесу та забезпеченню рівності сторін у відповідності до вимог статті 6
та інших статей ЄКПЛ. Практика ЄСПЛ до основних елементів принципу
змагальності та рівності сторін відносить наступні [11]:

1) безпосередню участь у відкритому судовому засіданні та надання
можливості бути вислуханим; 2) право бути присутнім у суді під час заперечень
протилежної сторони [12]; 3) надання можливості для своєчасного доступу до
матеріалів справи; 4) надання можливості збирати та оцінювати докази;
5) надання належної можливості висувати свої аргументи щодо предмету спору
[13]; 6) наявність достатнього часу для підготовки доказів для послідуючого
надання їх суду; 7) процесуальна рівність можливостей сторін, за якої надається
розумна можливість представити свою справу в умовах, які не ставлять одну
зі сторін в суттєво менш несприятливе становище, у тому числі щодо
встановлених часових обмежень для викладу своїх доводів [14]; 8) усунення
невиправданих перешкод у наданні доказів по справі [15]; 9) право подавати
докази, оскаржувати докази іншої сторони, допитувати осіб, які дають
свідчення [16]; 10) право на однакове поводження із свідками сторін [17];
11) право на виклик і допит свідків на користь захисту на тих самих умовах, які
існують для свідків протилежної сторони, що також стосується і права подавати
суду інші експертні висновки ніж ті, що надійшли від протилежної сторони
[18]; 12) участь захисника на стадії досудового слідства, особливо під час
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здійснення будь-якого допиту або опитування [19]. Із наведених елементів
змагальності та рівності сторін, перших одинадцять можна віднести до процесу
розгляду конституційної скарги.

Принцип рівності сторін у процесі є обов’язковим елементом принципу
змагальності та вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість
представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону в суттєво
невигідне становище відносно іншої сторони [20].

Практика ЄСПЛ підтверджує, що принцип рівності сторін у процесі суд
розглядає як вимогу „справедливого балансу“ між сторонами“ [21]. Серед
ключових факторів, які слід врахувати при забезпеченні справедливого
судового розгляду та дотриманні принципу рівності сторін є характер справи,
включно з важливістю для сторін питань, що розглядаються по справі [22].
Таким чином, розглядаючи питання про дотримання зазначених вище
принципів змагальності та рівності сторін органами конституційної юрисдикції
необхідно враховувати обставини кожної справи.

ЄСПЛ неодноразово констатував, що розгляд справ у Конституційних
судах, якщо це є ефективним засобом правового захисту, підпадає під Ст. 6 (1)
ЄКПЛ. Можливість вибору на користь принципів змагальності, гласності,
відкритості і публічності залежить тільки від обсягу і способу їх реалізації.
Перевагою усного розгляду справ органом конституційної юрисдикції
є можливість учасників (сторін) брати участь у судовому засіданні, надавати
пояснення, подавати докази, аналізувати позиції, висувати заперечення тощо.
Хоча змагальна модель конституційного судового процесу вимагає більш
тривалих строків розгляду справи, однак орієнтація на скорочену процедуру
та економію не має впливати на ефективність та справедливість розгляду справи.

Висновок. Важливою гарантією змагальної моделі конституційного 
судочинства в Україні має стати законодавче забезпечення для учасників 
конституційного провадження змагальної процедури розгляду справи, яка 
полягає у закріпленні засади змагальності та рівності перед законом і судом, 
доступу до конституційного судочинства, прав сторін на участь у процесі 
розгляду справи та надання їм свободи в наданні ними своїх доказів 
і у доведенні перед незалежним і неупередженим судом їх переконливості 
і, таким чином, ефективної можливості відстоювати свої права.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ –
БЕЗУМОВНИЙ ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Складність реалізації завдань сталого розвитку пов’язується, як відомо,

з двома основними групами факторів: а) суперечливою сутністю його 
складових – людини, економіки та природи, забезпечити взаємодію яких 
у межах системного цілого – держави, суспільства, країни – уявляється 
достатньо складною справою; б) парадигмальною спрямованістю розгляду 
проблематики сталого розвитку – лінійною чи цивілізаційною, адже в одному 
випадку аналіз співвідношення та практична реалізація трьох його 
вищезазначених складових здійснюється на засадах їх паритетності,  
однопорядковості, а то й визначальної ролі економіки. Інший варіант –
цивілізаційний – пов’язується з розумінням складових сталого розвитку, 
де безумовним пріоритетом є людина, її благо. 

Чи можна економічне зростання вважати еталоном, зразком сталого 
розвитку? Уявляється, що відповідь скоріше має бути негативною. Відомо, 
що М.З. Згуровський, досліджуючи індекси сталого розвитку, переконливо 
довів: економічні досягнення не завжди корелюються з екологічними 
і соціальними показниками [1, с. 2], особливо у випадках, коли людина 
розглядається як складова продуктивних сил. 

Показово, що в українських реаліях суспільство демонструє неабиякий 
потенціал самоорганізації, реагуючи на “слабкі місця” в діяльності держави, 
пропонуючи адекватні відповіді на виклики сьогодення. За цих умов засобом 
гармонізації контрадикторної взаємодії трьох визначальних складових сталого 
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розвитку можна розглядати суспільство з його базовими функціями –
адаптивною, ціледосягальною, інтегративною та репродуктивною і, відповідно, 
людину як його основного носія. За цих умов українська держава має 
підпорядкувати свою діяльність завданням утвердження людини і суспільства 
як базових структур сталого розвитку за ознаками відповідності стандартам 
рівня та якості життя, а також забезпечення життєдіяльності суспільства, що 
дозволить забезпечити взаємодію, співпрацю держави і суспільства у межах 
єдиної і неподільної країни відповідно до ментальних, соціокультурних, 
геополітичних, географічних особливостей буття українського народу, 
утвердження України як цивілізованої європейської країни [2, c. 184].

На жаль, у чинній Конституції правовий механізм цього процесу –
взаємодії держави і суспільства – не виписаний. Більше того, терміни 
„суспільство” і „країна” в Основному Законі взагалі не вживаються, що
і породжує певні політико-правові колізії, суперечності, а то й парадокси. 
Очевидно також, що держава не може бути зведена до країни. Зазначені 
поняття мають бути виписані як різні правові сутності конституційного 
значення. Не випадково у Конституціях низки країн Європейського Союзу 
(далі. – ЄС) визначені конституційні повноваження держави,суспільства
і країни, зокрема, Основному Законі Фінляндії [3, с. 371-372], Швеції [3, с. 598–
604], Французької Республіки [3, с. 411–412] та ін.

Відповідно, цивілізаційна спрямованість України полягає у побудові 
демократичної країни рівних можливостей, яка ідентифікується за ознаками, які 
визначають європейський вибір: 1) верховенство права; 2) соціальний та 
політичний плюралізм; 3) дієвість представницьких органів, які уособлюють 
суверенність вибору народу та панування закону; 4) індивідуалізм, 
самодостатність; 5) поділ влади на світську та духовну; 6) поліконфесійність 
(католицизм, протестантство та християнство) [4, с. 97–101]. 

Відповідно, сталий розвиток неправомірно розглядати як екологобезпечне
управління природними ресурсами чи економічне зростання. Визначальною 
складовою сталого розвитку є становлення соціально-екологічної системи, де 
пріоритетною є соціальна компонента – кількісні та якісні стандарти життя, які 
гарантовано забезпечують відновлення здатності до праці, а також реалізацію 
права і свободи людини.

Сталий розвиток підпорядкований еволюційним тенденціям змін, що 
передбачає перехід від одних соціально-екологічних станів до інших, 
перманентність і безперервність цього процесу шляхом формування 
«ноосферного мислення» та його втілення на засадах знаходження балансу 
«між людиною та планетою» [5, с. 59]. Еволюційне становлення сталого 
розвитку можливе лише на засадах реалізації саморганізаційного потенціалу 
суспільства, територіальних громад – населення міст і сіл, що дозволяє 
забезпечити пріоритетність соціальних стандартів рівня та якості життя за 
співучасті держави. При цьому виграють обидва суб’єкти цієї взаємодії: 
суспільство знаходить підтримку в діях держави, розглядає її як засіб власного 
зміцнення та ресурс розвитку, тоді як держава, отримавши чіткий  соціальний 
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запит, оновлюється, дебюрократизується, цілеорієнтується на реалізацію  
стандартів рівня та якості життя. 

Відвертою слабкістю вітчизняного законодавства є та обставина, що 
людина продовжує розглядатися як складова продуктивних сил – Homo 
economicus, а не, скажімо, Homo sociales із законодавчо визначеними 
показниками рівня та якості життя, у тому числі нормативно обгрунтованими 
прожитковим рівнем і споживчим кошиком, межею бідності, що значною 
мірою обумовлює спорідненість законодавчої практики із радянською 
правовою традицією, розглядом відносин міжлюдської комунікації як 
суспільних [6, с. 7–9]. Нормативно-правове закріплення “relation sociales” не 
лише започатковує нову інтелектуальну традицію розвитку вітчизняного 
законодавства, а й визначає стан, тенденції та пріоритети наближення до 
правових стандартів держав-членів ЄС.

У зв’язку з вищевикладеним розуміння сталого розвитку як поняття 
юридичної науки має виходити з пріоритетності нормативно-правового 
забезпечення середовища життєдіяльності людини в єдності її кількісних та 
якісних ознак, його розуміння як екологічно безпечного соціального простору, 
а не навколишнього середовища, як це інколи стверджується. Правова 
унормованість соціального простору  на засадах пріоритетності “relation 
sociales” утверджує Homo sociales як самодостатнього суб’єкта, який своєю 
діяльністю формує комфортні умови життєдіяльності людини.

Пріоритети сталого розвитку обумовлюють необхідність внесення змін до 
Конституції України в частині: а) забезпечення екологічно безпечного 
соціального середовища життєдіяльності людини; б) права людини на 
екологічно безпечне соціальне середовище та юридичні гарантії реалізації 
цього права, а також відновлення останнього у разі його порушення та 
притягнення винних до відповідальності. Відповідно, потребують змін
і повноваження, компетенція органів державної влади та місцевого 
самоврядування, об’єднаних територіальних громад щодо охорони та захисту 
права на екологічно безпечне соціальне середовище, які мають бути поширені 
як на їхні самоврядні, так і делеговані повноваження. У цьому сенсі потребує 
розроблення механізм реалізації права людини на екологічно безпечне 
соціальне середовище як єдність заходів правового та організаційного 
характеру в частині їх практичного забезпечення, охорони та захисту. При 
цьому названий правовий механізм передбачає етапність  становлення та 
утвердження засад сталого розвитку за ознаками: а) безумовного пріоритету 
соціальних стандартів рівня та якості життя; б) формування соціально-
екологічної системи шляхом правового забезпечення спільних цілеорієнтованих дій 
держави і суспільства, регіональної влади та мешканців певної території 
як самоврядної на засадах компліментарності (взаємодоповнення дій); 
в) поступового наближення до соціально-екологічних стандартів обгрунтованої 
В.І. Вернадським ноосфери як сфери розуму, в  основі якої – взаємопідтримуючі
потоки речовини, енергії та інформації як вихідна підвалина, засіб і процес 
формування безпечного соціального простору в його єдності з природою та 
ближнім Космосом.
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Відповідно, Національна стратегія сталого розвитку потребує також змін, 
а саме: а) визначення та пріоритетної реалізації соціально-екологічної 
компоненти сталого розвитку в Україні як підпорядкованого суспільству 
процесу соціального розвитку; б) системного з’ясування та визначення 
повноважень, компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування, 
об’єднаних територіальних громад щодо охорони та захисту права на 
екологічно безпечне соціальне середовище; в) правового забезпечення 
спільних, зкоординованих і цілеорієнтованих дій держави і суспільства, 
регіональної влади та мешканців певної території як самоврядної на засадах, 
скажімо, вимог принципу субсидіарності; г) розроблення  правового механізму 
наближення, адаптації та гармонізації цілей і завдань сталого розвитку
в Україні до правових норм і соціальних стандартів держав-членів ЄС.
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ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ 
СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Значимість сценічного мистецтва полягає в тому, що театральні 
методологічні принципи практичного втілення співпадають з принципами 
організації, підготовки та проведення правопросвітницьких заходів, які є носієм 
культури та розвитку людини в сучасному світі. 

Теоретичні дослідження основ правового кодексу та принципів 
постановки театрального видовища, можна поєднати в єдиний елемент 
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публічних проектів, де об'єктом сценарно-режисерської розробки (театралізації) 
стають актуальні події, епізоди із життя соціальних колективів тощо [1, с. 2].

Чинна Конституція України проголосила права і свободи людини 
найвищою цінністю. Це зобов'язує державу виконувати функції головного 
гаранта їх дотримання і захисту [2]. Концептуальність  загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» – це поєднання культури та 
правової науки. Якщо розглянути основні принципи втілення проекту, то слід 
відзначити три етапи роботи над практичною реалізацією, котру можна 
ототожнити з театральними прийомами постановки:

1. Створення сценарію та сценарного плану, в процесі утворюється 
композиційна побудова всього масового заходу.

2. Постановочний задум, який формує бачення культурного 
правопросвітництва та правової допомоги відвідувачам заходу.

3. Практичне втілення проекту за допомогою репетиційних процесів, 
колективних узгоджень, творчих зустрічей та співпраці супутніх організацій.

Специфіка поєднання в проекті «Я МАЮ ПРАВО!» – це єдиний творчий 
процес, до створення якого долучаються професіонали, як юридичного, так
і мистецького напрямку задля єдиної мети – підвищити правову освіту та 
культуру громадян. Можна стверджувати, що дві різноструктурні установи
в спільній співпраці поєднуються за наступними критеріями: прояв ораторського 
мистецтва публічного митця, що просвітлює громадян; прояв керівника,
безпосередній контроль і оцінка виконуваної роботи співробітниками правових 
організацій, а саме уміння керівника відстояти інтереси колективу і кожного 
з підлеглих – спосіб завоювання авторитетуі об'єднання працівників в єдину 
групу [3, с. 50-53]; прояв уміння організатора, що створює всі необхідні умови 
для співпраці усіх учасників в проведенні заходу. Триєність вказаних критерії 
дозволяють реалізувати правопросвітницький проект в гармонічно культурному 
спектрі.

Як в театральній общині, так і в правовій структурі, при підготовці 
заходу, першу зустріч треба провести загальною, де режисер-постановник або 
ж організатор – основний «доповідач»; в подальшому творчому процесі 
необхідна індивідуальна робота з кожним, хто відповідає за ту чи іншу ланку 
роботи. Він розповідає про свої пошуки, свої рішення; ці бесіди служать 
уточненню головного напрямку, а також подальшій розробці окремих епізодів 
[4, с. 384].

Адже, в яку б епоху не жила людина, їй завжди притаманний природній 
потяг до радості та краси, до колективних взаємостосунків. Праворозуміння –
це аналітичне осягнення права через пізнання його змісту та формату прояву 
в суспільстві, що передбачає пошук відповідей на питання, яким чином право 
впливає на маси людей, зокрема крізь призму сценічного мистецтва. Культура 
права увібрала в себе не лише весь звичаєво-правовий комплекс людського 
соціуму, а й творчий кут зору на актуальні події в людського світогляду. 

Без сумніву, сценічне мистецтво закріплює найвищі цінності людства –
потяг до вдосконалення артистичних здібностей та різностороннього таланту, 
котрий можна порівняти з основами правового кодексу, адже це порівняння 
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можливо інтерпретувати на творчому плацдармі в супутньому змісті. 
Візуально, для відвідувачів правопросвітницьких заходів, відтворюються 
життєві правдиві сцени, мініатюри, що віддзеркалюють стовпи інститутів 
соціуму, конфліктність та шляхи їх вирішення, таким чином глядачу 
відкривається можливість довіри до закону.

Учасники, що долучаються до втілення національних заходів, 
концептуально закріплюють не лише просвітництво в галузі прав людини, але 
й сприяють розвитку культурного збагачення  населення нашої держави. Права 
та свободи людини, затверджені законом України знаходять віддзеркалення не 
лише в юридичному базисі, а й сутності культурного збагачення соціуму 
завдяки художньому(інакомовному) впливу сценічного мистецтва.
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ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
Призначення професійної етики полягає не тільки в тому, щоб розкрити 

об’єктивні причини виникнення, закономірності і тенденцій і розвитку 
морально-професійних відносин, не тільки конкретизувати зв’язки моральних 
норм, принципів, і оціночних суджень сучасної моралі, уявлень про добро, 
справедливість, відповідно з особливостями  професійної діяльності, але 
й показати сам характер впливу загальнолюдських моральних норм і принципів 
на практику професійних відносин, розкрити те,як моральні норми, принципи 
відбиваються у свідомості представника тієї чи іншої професії  і втілюються 
в його поведінці, ставленні до людини, як споживача професійних послуг. 
Професійну етику не менше цікавлять і « антиномії професійних вчинків», які 
виявляються в конфліктних формах поведінки, і у зв’язку з розкриття засобів 
розв’язання конфліктів у межах конкретної професії. На підставі цього 
професійна етика пропонує практичні рекомендації з урахуванням конкретних
історичних умов і суспільних завдань. Професійна етика покликана також дати 
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рекомендації розкриття причин деформації морально-професійної свідомості 
та шляхів, методів їх викорінення.

Отже, призначення професійної етики пов’язані з гуманізацією суспільної 
праці. Закладені в традиціях морально-професійних кодексах, кодексах честі 
лікаря, юриста, педагога, журналіста та ін.,  гуманістичні імперативи мають 
загальнолюдське значення. В сучасності, завдяки технічній могутності 
і ефективності, людина виявляється здатною скоїти (через неуважність, 
некомпетентність, безвідповідальність) багато зла, у результаті чого гинуть 
люди, матеріальні і духовні цінності. Зростає диспропозиція між скоєним 
людиною і її здатністю нести моральну відповідальність. Це стає однією 
з передумов виникнення морально-професійних чи етичних кодексів широкого 
кола сучасних професій.

Одночасно з професійними вимогами великий вплив на моральну 
свідомість і поведінку людей виявляють їх обов’язки в суспільстві, соціальній 
групі, колективі, сім’ї і інших утвореннях. Найтісніше поєднання нормативної 
і ненормативної моралі досягається на добровільній основі, коли відносини між 
людьми складаються як практична реалізація ідей, поглядів, принципів, оцінок, 
що містяться в моралі як формі суспільної свідомості і в нормативних –
програмних, уставних і інших вимогах суспільства  їх одночасне формування 
здійснюється на основі суспільного й індивідуального буття, специфічних рис 
життя і діяльності відповідних професійних колективів, груп, спільнот. 
Моральні вимоги закарбовуються у свідомості людей і з зовнішньо діючого 
фактора переростають у внутрішнє моральне переконання, стаючи мотивом 
і стимулом поведінки як в професійній діяльності, так і в громадському місці 
і сім’ї. Внутрішньоколективні моральні відносини – вища форма практичної 
моралі в суспільстві ,яка акумулює в собі перспективні зміни у моральному 
прогресі людства.

Моральна оцінка професії суспільством обумовлюється двома факторами :
по-перше, тим, що професія дає об’єктивно для суспільного розвитку; по-друге, 
тим,що професія дає людині суб’єктивну, а саме з позиції морального впливу 
на неї. Будь-яка професія, оскільки існує, виконує певну соціальну функцію. 
Представники такої професії мають своє суспільне призначення, свою мету. 
Та або інша професія визначає вибір специфічного середовища спілкування, що 
накладає відбиток на людей незалежно від того, хочуть вони спілкуватися чи ні. 
Усередині кожної професійної спільності складається певні специфічні зв’язки 
і стосунки людей.

Місце професійної етики в юридичній професії.
Юридичну етику прийнято розглядати як складову частину етики взагалі 

й  різновид професійної етики. Необхідно особливо підкреслити  ту обставину, 
що моральні й правові норми, як різновид соціальних норм, знаходяться 
в тісному зв’язку і взаємодії. Це означає, що в юридичних законах відбито 
моральні норми поведінки громадян і мораль суспільства в цілому. Механізми 
морально і правового регулювання дуже близькі один до одного за специфікою 
і суспільними функціями. Вони взаємодіють між собою і взаємопроникають.



58

Юридична етика акумулює в собі  теоретичні, нормативні і прикладні 
значення. Вона має наукознавчий статус і розглядається як прикладна 
соціально-філософська наука, яка вивчає походження, сутність, соціальні 
функції, специфіку морально-професійних  вимог до діяльності юриста, 
моральний зміст принципів та норм матеріального і процесуального права 
і процесуальних дій. Тобто, предметом юридичної етики є професійно-моральні 
стосунки юриста з колегами, клієнтами, державою, а також зумовлені 
професійними стосунками юристів сукупність ідей, принципів і норм моралі, 
що трансформуються під впливом специфічних умов їх праці.

Оскільки правові суперечки обумовлені конфліктом інтересів людей, 
а юридична практика пов’язана з необхідністю розв’язання різноманітних  
конфліктних ситуацій, професійна діяльність юриста торкається найважливіших
інтересів людей, їх благ, а іноді й долі. Все це накладає  особливий тягар 
моральної відповідальності за результати своєї діяльності на суддів, прокурорів, 
слідчих, адвокатів та інших працівників юридичного фаху, вимагає від цих осіб 
особливих морально-психологічних та вольових якостей. Слід враховувати й 
те, що до юристів, які працюють у правоохоронних та інших державних 
органах і наділені владними повноваженнями  ставляться підвищені моральні 
вимого ще й як до представників Державних органів і держави, носіїв владних 
повноважень, охоронців закону.

Законність на правопорядок є надбаннями сучасного суспільства, без 
яких воно не може нормально функціонувати та розвиватися, тому безпечно 
в існуванні належного режиму закономірності зацікавлені всі суб’єкти 
суспільних відносин. Проте відповідальність за підтримання рівня законності та 
правопорядку в країні несуть, перш за все, правоохоронці. Вимоги моралі, 
висока моральна культура  для юриста мають особливе значення, оскільки 
з цією професією пов’язуються уявлення про такі високі морально-правові  
принципи, як гуманізм, справедливість, законність, об’єктивність тощо, без 
яких не можливо вирішувати завдання побудови правової держави, 
демократичного, соціально орієнтованого, гуманного суспільства. 

Натомість, історія свідчить, що права людини часта зневажалися 
можновладцями, а закон та юристи прислуговувалися силі. Не набагато кращою 
є ситуація, коли права людини проголошуються, але їх не дотримуються, а то 
й повсякчасно порушують ті, хто повинен захищати. Навіть справедливі закони 
не можуть застосовуватися автоматично. Саме тому у цій сфері соціальної 
життєдіяльності так багато залежить від виконавців, того людського потенціалу 
працівників правоохоронних органів,які мають на боці законності 
і правопорядку, правоохоронців, які повинні показувати приклад виконання 
і моральних, і правових норм.

Етика – це не вчення про мораль, що досліджує закономірності та 
принципи ії розвитку, роль і призначення моралі у житті окремої особи 
і суспільства. До визначення рівня моральності того чи іншого суспільства 
етики підходить з позиції досліджуваних нею категорій - добра і зла, обов'язку 
і совісті, достоїнства і честі, як вона їх розуміє та визнає. 
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Таким чином, одним із ключових етичних понять є категорія обов'язку. 
Під ним розуміють усвідомлене зобов'язання, прийняте на себе людиною за тих 
чи інших умов. Існують види людської діяльності, де виконання професійних 
обов'язків нерозривно пов'язане з дотриманням моральних правил. Ця обставина
допомогла з'явитися деонтології – вченню про належну поведінку, важливої 
складової частини етики. 

Правила професійної поведінки людей мають досить давню історію. що 
бере витоки в цивілізації античної Греції. Однак, перші паростки медичної 
деонтології з'явилися ще в клятві Гіппократа, що жив набагато раніше 
засновника етики Арістотеля. 

Ранні спроби пов'язати правову діяльність з такими етичними категоріями 
як добро і справедливість, іншими словами, до зародження юридичної 
професійної етики, слід звернутися до римських юристів Цельса й Ульпіана. 
«Право одержало свою назву від правосуддя писав видатний римський юрист 
Ульпіан - тому що завдяки чудовому визначенню Цельса право є наука про 
добре і справедливе». Професійна етика є збірним поняттям, що охоплює весь 
спектр професійних відгалужень етики: медичної, юридичної, педагогічної 
тощо. Визначення професійної етики А.С. Кобликова зводить це поняття до 
"специфічного морального кодексу людей визначеної професії. (2, с.41) що 
значно звужує коло інтересів цієї галузі знань. Автору ближче визначення 
Д.П. Котова, який вважає, що «професійна етика розділ етичної науки" 
з поправкою на те, що етика, все-таки швидше вчення ніж наука. 

Професійна етика, досліджуючи специфіку конкретної професії крізь 
призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі 
у визначених сферах суспільних відносин, закономірності і наслідки, що 
виникають при цьому, дозволяє виробити деонтологічні правила поведінки 
членів того чи іншого професійного співтовариства, що відповідають етичним 
вимогам суспільства і держави. 

Існує безліч професій, де такі поняття, як обов'язок, совість, 
справедливість не є головними в професійній діяльності людини. Можна бути 
блискучим музикантом чи фізиком, неабияким інженером чи висококласним 
токарем і, незважаючи на нестерпний і корисливий характер, користуватися 
репутацією відмінною фахівця. Приходячи в ці професії, люди не приносять 
ніяких присяг, не створюють кодексів честі тощо. Тут головна роль належить 
таланту. вмінню, майстерності і працьовитості. 

Однак (сфери громадською життя, до однієї майстерності та навіть 
таланту недостатньо. Більше того, для професіоналів, що обрали діяльність. 
основною ознакою якої є постійне спілкування з людьми й особиста участь 
у їхніх долях," головним критерієм є ступінь збагнення ними таких етичних 
категорій, совість, почуття обов’язку, справедливості, чесності та інші." .

Розкриваючи зміст даної теми, можна виділити такі види професійної 
етики, а насамперед - юридичної етики.

Етичні принципи діяльності суддів, слідчих і адвокатів мають істотні 
особливості, які необхідно враховувати при побутові навчальної дисципліни.
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Крім офіційної та корпоративної етики існують взаємини, не врегульовані 
будь-якими правилами, крім вимог загальної вихованості і внутрішньої 
інтелігентності юристів однієї чи різних спеціалізацій, що спілкуються 
в процесі своєї діяльності. Так, не повинен адвокат, суддя, слідчий 
у присутності клієнта образливе відгукуватися про роботу колеги, навіть якщо 
він з ним не знайомий. Це вимоги традиційної етики.
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КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ: ЗАСАДИ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Відомий російський опозиційний політик та вчений С.Г. Кара-Мурза 
зазначає, що і національна самосвідомість, і стратегічні рішення державної 
влади виходять з цивілізаційних уявлень про свою країну [1]. З іншого боку, 
як зазначає Академік РАН В.С. Нерсесянц, «право належить до числа 
фундаментальних цінностей людської культури». Культурологічний підхід 
передбачає бачення права не тільки у взаємодії з якимось культурним 
середовищем, але і як невід'ємний елемент культури [2].

Домінуюча у сучасній науці культуроцентристська парадигма виходить 
з визначального впливу культури на умови життєдіяльності людей, 
наголошуючи на пріоритетному дослідженні культурно-ментальних чинників. 
Са́ме останні визначають відповідні ціннісні очікування, які, у свою чергу, 
вимагають для їх задоволення відповідного типу економічної і політичної 
організації [3].

Сучасні культурологічні дослідження свідчать про прямий зв'язок 
між типами суспільств і типами культур, пануючими у відповідних 
суспільствах, – як у просторі, так і у часі. Вірніше, з огляду на пріоритет 
культуро-центристської парадигми, правильно було б сказати про 
детермінованість типів суспільств пануючими у відповідних суспільствах 
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типами культур. Наприклад, Г. Хофстеде (G. Hofstede) [4] приходить 
до класифікації країн за параметрами культури «дистанція влади» 
(прийнятна у суспільстві різниця між керівниками та керованими) 
та «індивідуалізм – колективізм» (табл. 1) та робить висновок, що індивідуалізм 
характерний для західних розвинених країн, а колективізм – менш розвинених 
східних. Японія займає проміжне положення. Найвищий рівень «дистанції 
влади» у азійських, африканських країн (сюди слід добавити також Росію), 
найнижчий – для країн германської групи.

Таблиця 1
Класифікація країн за типами культур [3, 4]

Показники параметрів культури Країни
Низька «дистанція влади» 
та індивідуалізм

Канада, США, Великобританія, 
Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, 
Австралія

Висока «дистанція влади» 
та індивідуалізм

Іспанія, Франція, Італія, Бельгія

Висока «дистанція влади» 
та колективізм

Пакистан, Туреччина, Тайвань, Колумбія, 
Венесуела, Португалія, Мексика, Сербія, 
Індія, Японія 

Варто зазначити, що безпосередньо Г. Хофстеде не здійснював 
дослідження щодо східнослов’янських країн. Такі дослідження за його 
методикою зроблені пізніше іншими дослідниками. Наприклад, у статті [5] 
російських авторів зроблена спроба довести тотожність культурних 
менталітетів в Україні та Росії. Однак відповідні аргументи спростовуються 
наведеними у цій же статті цифровими показниками (табл. 2), відповідно до 
яких рівень індивідуалізму у українців вище, а «повага» до влади – нижче, ніж 
у росіян, що, до речі, робить прийнятними для суспільства антивладні виступи.

Таблиця 2
Оцінка хофстедових індексів східнослов’янських країн

(за Д. Майтрі, Т. Бредлі; більший індекс – більший рівень) [11, с. 166]

Країна Індивідуалізм «Дистанція влади»
Росія 31 43
Україна 51 23
Білорусь 58 44

Історико-культурні дослідження свідчать про те, що домосковський 
період розвитку культури в Україні здійснюється в західній культурній,
а відповідно і правовій традицій, особливістю яких є сприйняття антично-
грецьких традицій. Як зазначає О.Л. Шевнюк, персоналізм набував особливого 
змісту в контексті належності України до антично-грецької культури з її 
цінністю людини. При цьому, наслідуючи християнство через Візантію, 
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українство не сприйняло основного принципу візантинізму – панування 
загального над індивідуальним. Зокрема, у космогонічному міфі «Про перший 
рік творіння» чітко виражена міфологема індивідуалізації: мотив «засіяли 
разом» витісняється мотивом «стали битися» і «тільки один птах вийнявся». 
Ще забудова протоукраїнських поселень відображала прагнення персоналізації, 
підкреслення самостійності родини і приватності майна [6, с. 210]. З такими 
культурними традиціями пов’язане ствердження традицій гуманістичної 
законності, що спостерігається на українських землях. Як правильно вказується 
у монографії [7, с. 94], навіть не маючи своєї державності, українське населення 
позитивно сприймало демократичні форми права, що панували на відповідних 
територіях (Литовські статути, Магдебурзьке право). У короткі періоди 
української державності (Гетьманська держава, УНР) впроваджувалися 
гуманістичні правові норми (підпорядкування влади закону, забезпечення прав 
людини тощо). Зокрема, в «Історії Русів» зазначається, що (мовою оригіналу) 
«чины и народ Малороссийский… вкусили и напитались слишком вольностей» 
європейських [8]. В епоху Європейського Просвітництва вищі здобутки 
європейської культури також проникали в Україну і знаходили своє 
застосування і розвиток. У XIX ст. європейська культура стає могутнім 
чинником у боротьбі за національну незалежність. Гнобителі українців це 
розуміли, і саме тому з’явилась царська заборона української культури
в Емському указі 1876 р. Олександра II [9].

У дисертаційному дослідженні [10] встановлюється, що конституційні 
ідеї в Україні періоду УНР-ЗУНР та їх реалізація на практиці відповідали 
тогочасному рівню розвитку європейського конституціоналізму. У дисертаційному
дослідженні [11] наголошується, що до початку 1930-х рр. вихідці із західних 
теренів національної території, які мешкали й працювали у Наддніпрянщині 
міжвоєнної доби, окрім власного безпосереднього трудового й інтелектуального
внеску у загальноукраїнську справу, відігравали у своєму оточенні й важливу 
комунікативно-інформаційну роль завдяки власній виразній самоідентифікації 
не лише з українством, а й з «європейськістю», втіленою в колишній 
приналежності до єдиного державного утворення нез євразійськими Тамбовом 
і Ташкентом, а з Венецією і Віднем.

Російський філософ М.О. Бердяєв писа́в, що в історії Росії ми бачимо 
п'ять різних Росій: Росію київську, Росію татарського періоду, Росію 
московську, Росію петровську, імператорську і, нарешті, нову радянську 
Росію [12]. Вважаємо, що у цій періодизації згадування про «Росію київську» 
є відлунням притаманного російським «державникам» прагнення привласнити 
на користь Росії історію Київської Русі-України і вважати історію та культуру 
останньої частиною історії і культури Росії. Якщо ж з цієї періодизації 
прибрати «Росію київську», то з’ясується, що цій так званій «Росії київській», 
як описано вище, притаманний європейський вектор становлення та розвитку 
культури, а власне Росії залишається те, що носить авторитарний, імперський, 
закритий характер – Росія татарського періоду, Росія московська, Росія 
петровська, імператорська і радянська Росія. Як пише сам М.О. Бердяєв, 
російський народ по своїй душевній структурі народ східний... Московська 
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культура була східна культура, культура христианізованого татарського 
царства. . Ця культура вироблялася у постійному спротиву латинському Заходу 
і іноземним звичаям [12]. Зазначене цілком слушно можна інтерпретувати і так, 
що «європейська» частина «російської» культури – це культура західних 
народів, які тимчасово (але, можливо, надовго) потрапляла під владу 
Російського царя чи Генерального секретаря (Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, 
Польща, Україна, Молдова як частина Румунії). Без такої частини російська 
культура – це культура азійського типу.

Отже, спостерігається стійка пряма кореляція між типом культури 
у суспільстві (індивідуалістська чи колективістська) і моделлю публічного 
управління (відкрита чи закрита). Україні історично, ментально та культурно 
притаманний перший тип культури (індивідуалістська), тому для України 
неприйнятні недемократичні моделі права і управління, що визначає 
об’єктивність європейського вектору розвитку України.
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Секція 8
ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 
ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, КРАЇНА

Вецепура Н.В., канд. екон. наук, доцен,
Позніхіренко А. А., магістрант

ПВНЗ «Київський університет культури»,
м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  НТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Одним з найважливіших секторів економіки України, є машинобудування, 
діяльність якого покликана значною мірою визначити можливості зміни 
експортно-сировинної моделі розвитку та формування інноваційної економіки 
і, отже, тим самим, сприяти підвищенню конкурентоспроможності  національної
економіки.

Машинобудівна галузь України є однією з ключових та перспективних 
секторів вітчизняної економіки, від якої залежить забезпечення підприємств 
інших галузей основними засобами. 

Продукція машинобудівних підприємств традиційно відіграє вирішальну 
роль в реалізації досягнень науково-технічного прогресу у всіх галузях 
економіки. У машинобудуванні зосереджено майже 15% вартості основних 
засобів та понад 21% загальної кількості найманих працівників промисловості [1].

Однак, у сучасних умовах господарювання, що характеризуються 
економічною та політичною нестабільністю в Україні, стан більшості 
підприємств фахівці визнають як кризовий. Більшість підприємств 
машинобудівної галузі потерпають від погіршення результатів своєї діяльності.

Так, машинобудування є однією з небагатьох вітчизняних галузей, яка 
у 2016 році ще не досягла обсягів реалізації продукції 2012 року: у 2012 році ці 
обсяги складали 140539,3 млн. грн., а у 2016 році - 130290,2 млн. грн., тобто 
темп падіння за 5 останніх років дорівнює 92,7 %. Зважаючи на те, що 
загальний темп зростання обсягів реалізації усього промислового комплексу 
України за аналогічний період складає 155,6 %, тенденції розвитку 
машинобудівного сектору слід вважати достатньо тривожними [2, с. 27].

Серед низки головних проблем вітчизняного машинобудування можна 
виділити наступні:

- наявність надлишкових виробничих потужностей, як правило, 
застарілих, і, отже, вкрай високі витрати на їх утримання;

- морально застаріла інфраструктура виробничих потужностей;
- критичний моральний і фізичний знос устаткування і технологій;
- нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;
- низька рентабельність та висока частка збиткових підприємств;
- недостатня увага до використання у виробництві ресурсозберігаючих та 

маловідходних технологій;
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- невідповідність вітчизняної продукції світовим стандартам – екологічні 
характеристики та низька якість продукції, низька конкурентоспроможність 
багатьох видів продукції вітчизняних підприємств;

- високі ставки оподаткування та систематична зміна законодавства 
України;

- дефіцит грошових ресурсів (низька кредитна та інвестиційна 
привабливість підприємств) для реалізації програм стратегічних перетворень;

- дефіцит кваліфікованих кадрів;
- неефективна виробнича кооперація промислових підприємств.
Фахівці пов'язують поточну кризу машинобудівної промисловості 

із втратою виробничих потужностей на сході країни через проведення АТО, 
а також зменшенням виробництва їх підприємств-партнерів в інших областях 
країни. До АТО додалися й інші фактори, такі, як проблеми зі збутом продукції 
на російський ринок і, звичайно, девальвація гривні [3].

Негативний вплив різноманітних чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища на діяльність підприємств машинобудівної галузі може 
спровокувати виникнення ситуацій, коли забезпечити ефективне управління 
його економічним відродженням та подальшим економічним розвитком 
методами функціонального менеджменту практично неможливо. Виходячи 
із системного характеру детермінант фінансових криз, на нашу думку, потрібно 
використовувати сучасні концепції синергитичного антикризового 
менеджменту, інструментарій якого передбачає використання в процесі 
антикризового управління характерних методів та методик ризик-менеджменту: 
антикризового фінансового, ситуаційного, операційного, стратегічного, 
кадрового, інноваційного та інших видів менеджменту. 

Таким чином, антикризове управління можна визначити як систему 
управлінських заходів і рішень з діагностики, попередження, нейтралізації та 
подолання кризових явищ і їх причин на всіх рівнях економіки підприємства за 
допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту та має 
комплексний, системний характер. Антикризове управління повинно 
охоплювати усі стадії розвитку кризового процесу, його профілактику, 
попередження й подолання.

Виходячи з результатів досліджень, щодо ефективного антикризового 
управління,  ефективне антикризове управління неможливо тільки в контексті 
стратегії управління та оперативного менеджменту, пропонуємо стратегію 
антикризового розвитку підприємства, реалізація якої і буде втілювати 
процес стратегічного антикризового управління. Стратегія антикризового 
управління включає в себе стратегію подолання кризи і стратегію недопущення 
кризи. Антикризове управління – це поєднання стратегічного управління 
(за допомогою реалізації стратегії недопущення кризи) і оперативного 
менеджменту (за допомогою реалізації стратегії  подолання кризи).

При цьому найважливішим є обґрунтування та вибір адекватної стратегії 
антикризового управління підприємством, та формування контуру 
конкурентних стратегій його розвитку. Для цього підприємствам 
машинобудування потрібно посилення ринкової потужності, зростання діючих 
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разом синергетичних ефектів та зниження витрат за рахунок оптимізації 
масштабу діяльності. Ефект синергії формується на основі взаємодії 
економічних чинників макросередовища підприємства, покупців, середовища 
безпосереднього оточення та організації управління, що передбачає 
дослідження організаційної структури управління, розподіл прав, обов’язків, 
відповідальності, процедур управління та комунікаційних процесів. Причому 
зазначені чинники мають кілька прямих і зворотних зв’язків у рамках трьох 
середовищ сучасного підприємства [4]. Тому ефект синергії, що створюється, 
опосередковано враховує і взаємодію інших факторів у межах макросередовища, 
внутрішнього середовища та середовища безпосереднього оточення 
підприємства. Для створення максимально можливого синергетичного ефекту 
діяльності підприємства в умовах ринкової трансформації економіки потрібно 
використовувати концепцію «критичних точок», згідно з якою слід виділити 
із сукупності елементів середовищ ті, що є найважливішими, та за їх допомогою
визначити межі аналізу середовища.

Для об’єктивного аналізу стану підприємства і оцінки ризику настання 
несприятливих умов необхідно провести детальну діагностику його 
фінансового стану. 

Сьогодні загальновідомими є наступні види діагностики 
неплатоспроможності підприємств машинобудування:

дескриптивний – це аналіз описового характеру, представляє фінансову 
звітність в різних розрізах і призначений переважно для зовнішніх 
користувачів;

предикативний – це аналіз прогностичного характеру, використовується 
з метою визначення майбутніх доходів і можливого фінансового стану 
підприємства, наприклад, аналіз ймовірності банкрутства і заходів щодо 
відновлення платоспроможності підприємства;

нормативний – це аналіз, який дозволяє порівняти фактичні результати 
діяльності підприємства з очікуваними.

Аналіз методологічних інструментів оцінки масштабів фінансових криз 
дозволив встановити, що в сучасних умовах діагностика кризової ситуації 
розглядається з точки зору ефективного впливу системи антикризового 
управління. Науково обґрунтована система діагностики фінансового 
менеджменту спрямована на поточну оцінку економічної ситуації шляхом 
виявлення «проблемних зон» в діяльності і розвитку підприємства, результати 
якого виникають на основі управлінських рішень про майбутній характер 
використання капіталу, фінансові потоки і інші рішення в сфері бізнесу, 
фінансової, інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства. 
Діагностична система на даному етапі розробки методологічної основи для 
оцінки кризових явищ і розробки ефективного механізму антикризового 
управління стає одним з найбільш досконалих інструментів економічної 
системи для реагування на виникнення криз і пошуку ефективних 
профілактичних заходів проти можливі економічні та фінансові кризи.

Особливість антикризового управління через призму стратегічних 
орієнтирів виявляється в об’єднанні в систему діагностики, попередження, та 
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подолання кризи, стратегії реструктуризації і застосування нестандартних 
методів в управлінні персоналом. З цих позицій антикризове управління 
представляється як конструктивна реакція на виявлені в результаті діагностики 
зміни, що загрожують банкрутством або порушенням нормального 
функціонування [5].  

Особливістю кризового явища є загрозливі наслідки руйнування 
функціональної структури економічних систем, погіршення економічного 
становища суб'єктів господарювання, поширення кризи неплатежів 
і банкрутства підприємств.

Отже, вирішення завдання недопущення кризи на підприємстві й виходу 
його на траєкторію подальшого економічного зростання неможливе без 
підвищення ефективності стратегічних управлінських рішень. Необхідною 
складовою частиною процесу управління підприємством є створення 
аналітичної бази (організаційно-методичного забезпечення), яка створює 
інформаційну основу для прийняття ефективних антикризових управлінських 
рішень стратегічного рівня. 
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The process of making scientifically grounded decisions in entrepreneurial 
activity, management is closely linked to the use of economics and mathematical 
methods and models. A common method for describing, analyzing and forecasting of 
economic and social processes is scientific modeling. Modeling is one of the main 
categories of the theory of knowledge, the study of phenomena, processes or systems 
of objects by constructing and studying their models [3, p. 21]. Economic and 
mathematical modeling is aimed at providing an objective and consistent prediction 
based on the study of technical and economic trends and patterns that have developed 
in the past or current periods based on available resources (financial, raw staff, 
human and others), identified needs economics and their dynamics 
[1, p. 161; 2, p. 27, p. 705; 3, p. 21].

In this research, the problems of expediency and application of modeling and 
forecasting mathematical methods in economic and social research and practical 
activity in the latest realities of the globalized space, rapid scientific and 
technological progress, the development of technologies in the era of information 
economics and knowledge economy are highlighted. A description of the economical
and mathematical application spheres models in modern practical and scientific 
activity is conducted. Particular emphasis is placed on the development of stochastic 
models as one of the new directions in the development of economic science.

It is believed that the difficulties of introducing the modeling culture into 
practical activities are largely due to the complexity of describing economic and 
social processes, the peculiarities of their course, etc. [4, p. 411]. The nature of the 
newest economic and social processes is indeed too complex. Such a complexity for a 
long time has been and still continues to be a valid argument for substantiating the 
impossibility of modeling and forecasting modern business processes. The nature of 
economic and social processes in terms of mathematical description is nonlinear and 
stochastic. In addition, in his work [4, p. 395, p. 463] Czech mathematician Tomáš 
Sedláček highlights anthropological categories and principles, showing links between 
economics and philosophy, religion, psychology and political science, and denying 
the myth that economic reality can only be explained mathematically.

Economics as a branch of knowledge is at the junction of the natural, technical 
and social sciences, so the arsenal of its methods contains both mathematical and 
logical analytical apparatus. Applied mathematics - a powerful tool for modeling, 
analytics and, as a result, predicting processes of any nature. The construction and 
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analysis of the model are based on the unity of aspects: theoretical, analysis of 
empirical information, quantitative and qualitative analysis. A synergy of sciences -
mathematics, sociology and economics on the background of the rapid development 
of computer technologies has generated a powerful scientific direction - economic 
cybernetics.

The spectrum of economic and mathematical models is wide both from the 
position of the economic formulation at micro and macro levels, and in the choice of 
a mathematical model and methods for its solution [3, p. 21]. World experience 
shows: you can simulate an object of any nature and any complexity. The practical 
implementation of mathematical methods in the economy, the synergistic interaction 
of two sciences - mathematics and economics, especially manifested in the era of 
information economy with the rapid development of computer technology, which 
provided the use of powerful computational and analytical capabilities for forecasting 
and modeling of economic and social phenomena and processes [1, c . 675].

That is, on the one hand, entrepreneurial and other types of economic activity 
in Ukraine are increasingly plunged into the world's newest globalization realities that 
are characterized as stochastic: the conditions of uncertainty, instability, and the 
unpredictability of the processes. We have a multifactor and multi-vector of the 
influence of political, economic, financial, legal, social, environmental and other 
institutional factors on the "stability" of the operation of the enterprise, the success of 
the investment project implementation, etc.

On the other hand, the world experience gives examples of modeling process 
successful application in any form of human activity: economic, entrepreneurial, 
scientific, social and others at micro and macro levels.

Thus, econometric modeling makes it possible to analyze the quantitative 
relationships between economic indicators on the basis of empirical observations, 
constructing and studying the functional interrelationships between them. At the 
micro level, econometric studies provide a scientific basis for managerial decisions 
that are taken at enterprises of different forms of ownership and should take into 
account the constant influence of the external environment. With help of means 
econometric modeling proceeds to research the market problems, investment, 
financial or social policy, pricing, demand and supply, and so on. Modern 
econometrics not only develop new analytical tools but also research new areas of its 
application.

Methods and models of simulation modeling allow us to analyze the behaviour 
of the system by creating its computer model, finding wide application in the tasks of 
modeling entrepreneurial activity, assessing consumer behaviour, determining prices, 
in the process of creating mass service systems, and so on.

Economic and mathematical models of planning and management can be 
divided into the following groups: optimization methods and models; probabilistic-
statistical methods taking into account elements of uncertainty in economic processes 
and phenomena; econometric models; methods of constructing and analyzing 
simulation models; the theory of games, methods for analyzing conflict situations and 
others [3, p. 21].
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Investors, of course, are interested in the analysis of break-even, the payback 
period of the investment project, cash flow forecasting, explicit and implicit benefits 
and costs of the project, alternative cost, indicators for evaluating the effectiveness of 
investment projects, methods for analyzing and evaluating risks when investing 
capital investments (static and dynamic economic and mathematical models).

When making decisions in the management of production systems and services 
are used: models of technological processes, in particular, models of control and 
management; Models of quality assurance of products, in particular, models of 
assessment and control of reliability; mass service models; logistic models 
(purchasing, transport, sales, industrial logistics); simulation and econometric models 
of enterprise activity [1, p. 731; 3, p. 507].

The process of making scientifically sound management decisions, especially 
in the conditions of stochastic uncertainty, the instability of the modern economy, is 
closely connected with the use of the conceptual apparatus and tools of economic and 
mathematical modeling using modern methods of risk assessment [3, p. 507]. 
Effective methods for analyzing uncertainty are the analysis of sensitivity and the 
analysis of the degree of risk. Risk Management Strategy is an art of risk 
management planning.

World practice gives examples of modeling not only entrepreneurship but also 
the compilation of economic forecasts at the macroeconomic level. Such models 
include, for example, single-factor and multi-factor models of exchange rate 
fluctuations, economic growth, economic development, a model of the distribution of 
national income, structural, inter-sectoral, sectoral models, network models, 
distribution of wages and income, and others. The object of modeling may be the 
consequences of monetary, fiscal policy reforms, changes in energy prices, internal 
and external changes in the economic environment, and so on. From the point of view 
of the use of mathematical tools, such models are characterized by a large number of 
equations, each of which describes a certain aspect of economic development. So, the 
Brooklyn model is intended for analysis and long-term forecasting of the 
US economy. Contains 30 branch blocks, 68 stochastic equations, operates 
200 endogenous and 100 exogenous variables. The value of this model is that for the 
first time it has demonstrated the possibility of the practical introduction of powerful 
macroeconomic models into practice. The Wharton model is designed for long-term 
forecasting of the economy. The complexity of mathematical formulation: 
265 equations and 324 identities, which describe 47 branches of the economy, 
includes nonlinear econometric dependencies. 

Thus, one of the means of studying the processes development laws is the 
economic-mathematical model. The complexity of the modern processes course 
against the backdrop of rapid globalization only motivates the interest of scientists 
and practitioners in the development and implementation of scientific methods for 
modeling and forecasting economic processes and phenomena, to the qualitative 
assessment of risks that accompany any type of life of a person or society as a whole. 
The existential nature of man seeks to predict and model, to know the results of his 
activity, his future. The main purpose of forecasting as one of the forms of planned 
activity is to analyze and identify the main regularities and trends of the system 
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development, provide for changes in the conditions and factors of this development, 
the creation of a scientific basis for the development of long-term economic policy, 
the choice of business model of the enterprise, etc. Adoption of rational and balanced 
business decisions in institutional conditions of uncertainty is the basis of successful 
enterprise activity. Scientific-technological and technological progress, the 
development of information technology and software have expanded the potential of 
the tools introduction for economic and mathematical modeling in practice. Without 
denying Tomas Sedlachik`s works, we quote the statement that "... the economy ... 
becomes an adventure journey and long quest, at the end of which we find no exact 
answer, but only the following arguments for deeper reflections on the world and 
about the role of man in it" [4, c .13]. About the world of the XXI century.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Головною умовою інтеграції країн, зокрема і України, в світовий 
економічний простір є дотримання екологічної політики. Сьогодні країни ЄС 
відмовляються від екологічно небезпечного виробництва та контролюють 
ефективність використання природних ресурсів. 

Гельсінський і Колумбійський університети у співпраці з Всесвітнім 
економічним форумом кожні два роки готують та публікують результати 
глобального дослідження із супроводжуючим його рейтингом країн світу за 
рівнем екологічної ефективності. Індекс екологічної ефективності є основним 
показником, на підставі якого формується рейтинг. Цей індекс вказує на стан 
навколишнього середовища 180 країн світу. У 2018 році найбільш екологічно 
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ефективними країнами стали Швейцарія, Франція, Фінляндія, Данія та  
Нідерланди. Україна посіла 109-те місце між Туреччиною та Гватемалою [2]. 
У 2016 році Україна займала 44-місце в рейтингу. Тобто, за два роки екологічна 
ситуація в країні значно погіршилася, а тому слід активізувати заходи по 
захисту навколишнього середовища [3].

Метою дослідження є аналіз розвитку екологічної економіки у зарубіжних
країнах, чий досвід є необхідним для правильного виконання стратегій України 
у подоланні екологічних проблем. 

Потужні економіки світу зараз знаходяться на шляху екологічної 
революції. Кожного дня  ми маємо можливість спостерігати негативні наслідки 
нерозумного використання природних ресурсів протягом багатьох століть.  
Промислові країни ще у 70-х роках минулого століття відчули на собі ознаки 
початку екологічної кризи. Це змусило їх негайно шукати та втілювати 
природоохоронні заходи, які вплинули на законодавчі та нормативні 
інструменти, а також реорганізували економічну систему. Так, кожна потужна 
країна, яка відіграє важливу роль в економіці світу, утворила свою стратегію 
управління навколишнім середовищем.

Надмірне та нераціональне використання природних ресурсів, недбале 
ставлення до навколишнього середовища, призвело до зменшення природних 
надбань країн. А в підсумку – збільшення смертності населення, стрімкий 
розвиток та поширення хвороб. Таким чином, у країнах із потужною 
промисловістю почала зароджуватися екологічна політика. Серед важливих 
інструментів цієї політики було обов’язкове впровадження економічних та 
фінансових механізмів. До цих механізмів належать: пошук фінансового 
забезпечення природоохоронних проектів, посилене податкове навантаження 
стосовно шкідливих для екології підприємств і створення субсидування та пільг 
для екологічно орієнтованих підприємств та організацій.

Першою країною, де зародилася ідея нових прав людини – право на 
життя в здоровому середовищі, стала Японія. Острівна країна Тихого океану, 
у 60-70-х роках ХХ ст. найбільше відчула негативний вплив розвитку 
промисловості. Рівень забрудненості навколишнього середовища Японії був 
одним із найбільших серед економічно розвинених країн. А підвищення 
смертності та погіршення рівня життя населення збурило національні протести. 
Тому уряд держави негайно зайнявся реструктуризацією своєї політики. 
Особливим пунктом екологічної політики Японії є економічні заходи. До них 
належать: платежі за користування природними ресурсами, податки на джерела 
викидів сірки та податки на споживання бензину. Окремим пунктом слід 
виділити заохочення підприємств, що працюють з чистими технологіями. Саме 
завдяки цьому Японія стала лідером по інноваційним проектам і змогла 
представити на світовому ринку великі компанії, що пропонують екологічно 
безпечні продукти. Велике податкове навантаження у вигляді екологічних 
податків  дало змогу країні надавати субсидії природоохоронним 
підприємствам і таким чином стимулювала розвиток як інноваційного 
потенціалу так і екологічну освіченість держави.
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Повертаючись до рейтингу екологічної ефективності, слід звернути увагу 
на досвід Швейцарії.  Ця країна розпочала свій екологічний шлях у 80-х роках 
ХХ ст. В той час, коли Україна тільки розпочинає розуміти важливість 
правильного сортування сміття, проблеми відсутності сміттєпереробних 
заводів, критичної ситуації на теперішніх полігонах, Швейцарія вже скуповує 
сміття інших країн світу аби забезпечити повну потужність своїх переробних 
заводів. Окрім впровадження екологічних податків, наприклад, податок на 
вуглець, ця держава отримує прибуток від купівлі сортованого сміття 
у населення та підприємств. А те сміття, яке не вдалося переробити –
спалюється для опалення будинків та утворення електроенергії. Таким чином, 
наповнюється скарбниця країни та вирішуються екологічні проблеми, яких 
вона зазнала у минулому. Відповідно, населення також стало більш 
відповідальним, адже штрафи за порушення є завеликими порівняно із 
затратами на правильну утилізацію [4].

Україна  лише почала реалізовувати  Закон «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» [1]. 
З часу прийняття Закону, ми не маємо явних результатів, а проблеми  досі не 
вирішені і мають прогресуючий характер. Тому урядові країни слід звернути 
увагу на міжнародний досвід країн-партнерів та почати працювати над 
покращенням екологічної ситуації. Досі державні підприємства не зацікавлені 
у інноваціях з чистими технологіями, промисловість, яка залишилася нам 
у спадок, окрім збитків, несе ще й екологічну небезпеку. Але найгірше –
це катастрофічно низький рівень життя населення. Слід згадати слова 
Б. Де Жувеналь, який закликав людство пройти шлях від політичної економії, 
до політичної екології. Суспільство держави має велике бажання ставати 
ближчим до екологічно свідомого населення світу і деякі організації спрямовані 
на вирішенні цих потреб. Але для їх плідної співпраці не вистачає законодавчих 
інструментів, фінансового забезпечення, які можливо отримати тільки від 
держави.  

Питання раціонального природокористування та охорони навколишнього 
середовища перебувають в центрі уваги світової спільноти. На нинішньому 
етапі розвитку людство шукає гармонійного розв'язання економічних та 
екологічних проблем.

Екологізація економіки, соціальної сфери та захист національних 
екологічних інтересів, потребує скоординованих взаємопов’язаних дій з боку 
держави, бізнесу, громадських організацій та суспільства. Про важливість 
дбайливого ставлення до природних ресурсів постійно наголошується 
в постановах і законодавчих актах українського уряду. Тому постало завдання 
у аналізі досвіду та результативності впровадження екологічної економіки 
в інших країнах. Приклад Японії та Швейцарії є найбільш яскравим, адже саме 
вони показують як завдяки впровадженню технологічних інновацій, великому 
податковому навантаженні та розумному законодавчому механізмі можливо не 
тільки вирішити глобальну проблему людства, але й створити конкуренто-
спроможну економіку країни. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
РЕГІОНІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Нерівномірність регіонального розвитку має тенденцію до зростання 
в часі, що підтверджується збільшенням комплексу взаємопов’язаних між 
собою регіональних проблем. 

Проблеми регіонального розвитку досліджували такі вчені, як 
П. Бакланов [1], М. Фуджита [2] Р. Буайє [3], А. Браманті [4], М. Гроссетті [5], 
Л. Дмитришин [6], П. Кругман [7], Г. Лаппо [8], П. Мінкар та О. Дем’яненко [9],
Г. Мюрдаль [10] та ін.

Разом з тим, проблеми впливу факторів економічного зростання регіонів 
на їх економічний розвиток потребують поглибленого вивчення, що й визначає 
актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є графічна інтерпретація оцінки впливу факторів 
економічного зростання регіонів на їх економічний розвиток.

У дослідженні аналізувалися показники офіційної статистики України, 
що характеризують різні аспекти економічного зростання регіонів України.

Економічний розвиток регіонів характеризував «Валовий регіональний 
продукт у розрахунку на одну особу». 

Визначення точок економічного зростання необхідно здійснювати 
за допомогою двовимірної матриці в площині інтегральна оцінка факторів 
економічного зростання ( ) – інтегральний показник економічного розвитку –
ВРП на одну особу ( ), які були запропоновані раніше (рис. 1). 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-
http://www.climateinfo.org.ua/content/ukrajna-zaimae-44-te-mistse-u-reitingu-
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2039097-dla-cogo-
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ВІФЕЗ - НІЕр ВІФЕР СІЕр ВІФЕЗ ВІЕрІФЕЗ

Високий Середній Низький ІЕр

ІФЕЗВС

ІФЕЗС

СІЕр ІЕрВС

Рис.1. Матриця визначення точок економічного зростання (регіонів) в площині 
«інтегральні оцінки факторів економічного зростання та економічного розвитку»

В якості порогових значень ( , які розподілили матрицю 

на квадранти, виступають відповідно середні та вище середнього значення 
інтегральні показники і .

Згідно порогових значень матриця складається з 9 квадрантів, які 
характеризують наступний стан регіонів країни: 1 – з високим потенціалом 
факторів економічного зростання і рівнем економічного розвитку 
( – ); 2 – з високим потенціалом факторів економічного зростання 

і середнім рівнем економічного розвитку; 3 – з середнім потенціалом факторів 
економічного зростання і високим рівнем економічного розвитку ( – ); 

4 – з середнім потенціалом факторів економічного зростання і рівнем  
економічного розвитку ( – ); 5 – з високим потенціалом факторів 

економічного зростання  і низьким рівнем економічного розвитку 
( – ); 6 – з середнім потенціалом факторів економічного зростання 

і низьким рівнем економічного розвитку ( – ); 7 – з низьким 

потенціалом факторів економічного зростання і високим рівнем економічного 
розвитку ( – ); 8 – з низьким потенціалом факторів економічного 

зростання і середнім рівнем економічного розвитку; 9 – з низьким потенціалом 
факторів економічного зростання і низьким рівнем економічного розвитку.

Таким чином, запропоновано двовимірну матрицю для позиціонування 
регіонів у площині «інтегральні оцінки факторів економічного зростання та 
економічного розвитку». Двовимірна матриця позиціонування регіонів 
дозволяє ідентифікувати стан кожного досліджуваного регіону з точки зору 
використання його потенціалу факторів економічного зростання і досягнутого 
рівня економічного розвитку. 
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УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Налагодження зав’язків на політичному, економічному, культурному, 
освітньому рівнях є невід’ємною частиною інтегрованих країн світу. 
Спостерігаючи за динамічним розвитком країн «золотого мільярду», не має 
сумнівів, перемагає та країна, яка є партнером ділових відносин країн світу та 
ефективно використовує ресурси. 
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Протягом останніх чотирьох десятиліть Китай перетворився з бідної 
аграрної держави у світового економічного, технологічного та політичного 
лідера. Середні темпи зростання китайської економіки за цей період становлять 
майже 10% щорічно. Сьогодні це друга економіка світу, найбільший експортер 
та імпортер товарів, донор і реципієнт інвестицій. Тому, розвиток 
зовнішньоторговельних зв’язків України та Китаю має суттєвий вплив на стан 
вітчизняної економіки. 

Найбільш розвиненою складовою українсько-китайських відносин 
є торговельно-економічне співробітництво. КНР входить у п’ятірку найбільших 
торгових агентів України[1]. На разі спостерігаємо процес поступового 
збільшення кількості китайських компаній, але сальдо вітчизняної зовнішньої 
торгівлі має від’ємне значення. За показниками 2017 року питома вага експорту 
Китаю від загального обсягу зовнішньої торгівлі послугами складає 0,704%, 
а імпорту – 3,014%, який утричі перевищує експортну частину [2]. 

У зв’язку з цим доцільно проаналізувати показники зовнішньої торгівлі 
України з КНР (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі послугами України та Китаю 2014–2018рр.
(млн дол. США)

Джерело: побудовано авторами за даними [2].

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі товарами та послугами дає змогу 
зробити висновок, що імпорт перевищує експорт послуг та товарів і має стійкий 
негативний характер. У 2015 році спостерігаємо підвищення показників 
імпорту послуг у 3 рази та пропорційне збільшення у динаміці до 2018 року. 
В зовнішній торгівлі переважає імпорт. Тенденція до зниження простежується 
у 2015 році, проте 2017 - 2018 роки відзначаються зростанням показників.
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Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України та Китаю в 2014 – 2018 рр. 
(млн дол. США)

Джерело: побудовано авторами за даними [2].

У динаміці експорту товарів немає чіткої тенденції впродовж 
2014 – 2018рр. Найбільшим за обсягом експорту, імпорту товарів та послуг 
є 2018 рік. Українськи імпорт перевищує китайський, що негативно 
позначається на зовнішньоторговельному сальдо. Отже, від’ємне торговельне 
сальдо України з КНР посилює складну ситуацію в зовнішній торгівлі.

Структура зовнішньоекономічної діяльності демонструє, що найбільшу 
частку у відсотках до загального обсягу в експорті послуг займають 
транспортні послуги з показником 48,5 %, ділові послуги – 37,1%, послуги 
пов’язані с подорожами – 5,%. В імпорті послуг вагомі місця займають 
фінансова діяльність – 58,9%, ділові послуги – 12,4, транспортні – 10,3%.

У загальному обсязі послуг сальдо є від’ємним – 81428,7 тис. дол. США. 
Від’ємне сальдо переважає у послугах у сфері телекомунікацій, комп’ютерів, 
інформаційних послуг, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням 
інтелектуальної власності. Позитивне сальдо в транспортних і ділових 
послугах.

В структурі експорту товарів домінують руди, шлаки і зола з показником 
30,0%, зернові культури – 26,4%, жири та олії тваринного або рослинного 
походження – 19,6%. В імпорті товару в структурі переважають електричнi 
машини з показником – 29,1%, реактори ядерні, котли, машини – 18,4%, 
пластмаси, полімерні матеріали – 4,7% [2]. Аналіз показав, що в Україні 
переважає експорт сировини, який складає 85% та має попит за рахунок низької 
вартості, дефіциту ресурсів на території азійських партнерів, але поширення їх 
на теренах українців. 

Невід’ємною складовою для розвитку країни є сприятливий інвестиційний
клімат, значення якого сприяють або виступають перешкодою для інвестування 
в виробництво країни та побудови ділових взаємовідносин. В Україні 
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інвестиційний клімат не досить привабливий, згідно досліджень Європейської 
бізнес-асоціації: широко розповсюджена корупція, недовіра до судової системи, 
нестабільна валюта та фінансова система, монополізація ринків та захоплення 
влади олігархами, військовий конфлікт з Росією, обтяжливе та мінливе 
законодавство, репресивні дії правоохоронних органів, обмеження на рух 
капіталу та валютні операції, складне податкове адміністрування, пожвавлення 
трудової міграції. Незважаючи на вищезазначені негативні фактори, у вересні 
2017 року Торгово-промислова палата України й Торгова рада міста Ляочен 
провінції Шаньдун підписали Угоду про торговельно-економічне співробітництво, 
яке стверджує про розвиток економічно – політичних відносин у сфері послуг.

Перспективними галузями для КНР в Україні є енергетика, 
інфраструктура, медицина, освіта, науково-технічне співробітництво та харчова 
промисловість (зацікавився чотирма українськими проектами аграрно-
переробного і промислового секторів та заявив про готовність інвестиційної 
підтримки) [3].

У підсумку зазначимо, що відбувається активізація співробітництва 
України з Китаєм. Одна сторона демонструє перспективи у вигляді інвестицій, 
нових ринків збуту, співпраця в якості транзитної країни, інша сторона
висвітлює такі питання як не відповідність екологічним стандартам, експорт 
сировини, яка не має додаткової вартості, не готовність нести відповідальність 
за довірені кредити та інвестиції, не конкурентоспроможність. Досить важливо 
здійснити заходи щодо стабілізації та покращення інвестиційного клімату, 
збільшити виробництво сільськогосподарських та промислових товарів 
з доданою вартістю та зменшити експорт сировини, розвивати сферу послуг 
тощо. Подолання бар’єру негативного сальдо – сучасна позиція України 
у сфері зовнішньоекономічних відносин з Китаєм, оскільки на сьогодні 
просування українських товарів на китайський ринок є найбільш доцільною 
формою економічного співробітництва. Особливості вивчення внутрішнього 
ринку надають змогу активізувати зовнішньоекономічну діяльність у сфері 
послуг, яка наразі займає найнижчі позиції. 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ:
ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Телекомунікаційна інфраструктура суттєво впливає на ефективність 
функціонування економіки в цілому. Міжнародний досвід свідчить про її 
вагомий вплив на ринки, організації, конкурентні стратегії, інновації, фінансові 
та інші послуги, працевлаштування, освіту, регіональний розвиток тощо. Тобто 
вони стосуються практично всіх сторін діяльності людини та функціонування 
суспільства. В Україні, відповідно до КВЕД ДК 009:2010 [1], Інформація та 
телекомунікації є окремою секцією видів економічної діяльності. Запорука 
сталого розвитку – це стійке удосконалення основних засобів виробничого 
і невиробничого призначення, впровадження інновацій а також проведення 
капітального будівництва. Відповідно до форми державного статистичного 
спостереження №2-інвестиції (річна), сума витрат на капітальні інвестиції 
на кінець 2018 року за видом економічної діяльності Інформація та 
телекомунікації знаходиться складає 5% (28,6 млрд. грн.) від загальної суми, 
що становить 526,3 млрд. грн. (таблиця 1).

Таблиця 1
Динаміка витрат на капітальні інвестиції за видом економічної 

діяльності: інформація та телекомунікації з 2014 по 2018  рр.

Показник 2018 2017 2016 2015 2014
Сума капітальних інвестицій, млрд. грн. 526,3 418,8 326,2 251,0 204,0
Капітальні інвестиції на інформацію та 
телекомунікації, млрд. грн.

28,6 17,0 15,6 21,8 8,4

Частка витрат на капітальні інвестиції на 
інформацію та телекомунікації, %

5 4 5 9 4

Складено автором на основі [2]

Динаміка витрат на капітальні інвестиції з 2014 по 2018 рік свідчить, що 
зростання інвестицій на Інформацію та телекомунікації спостерігалося на
кінець 2015 року. Частка витрат у процентному відношенні на кінець 2018 року 
не змінилась у порівнянні з 2014 та становить 5%. Не зважаючи на те, що 
в 2015 році витрати на розвиток інформації та телекомунікації збільшились на 
13,4 млрд. грн., та становили 9% від загальних витрат, динаміка змін витрат на 
капітальні інвестиції на Інформацію та телекомунікації свідчать про низький 
рівень розвитку на інформаційні технології вцілому.

Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг є мобільний 
(рухомий), телефонний фіксований та комп’ютерний зв'язок. Державні 
статистичні дані свідчать, що станом на 2018 рік кількість абонентів 
фіксованого зв’язку становить – 6 068,9 тис., рухомого – 53 933,6 тис. та мережі 
Інтернет – 25 312,7 тис. (таблиця 2).
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Таблиця 2
Кількість абонентів телекомунікаційного зв’язку

з 2011 по 2018 рр. (тисяч)

Рік
Абоненти 
фіксовано
го зв'язку

Абоненти 
рухомого 
зв'язку

Абоненти мережі Інтернет

Широкосмуговий
Мобільний Фіксований

2011 7 975,6 59 086,1 4,0 - -
2012 8 339,2 62 458,8 7,0 - -
2013 8 318,9 61 170,0 18,0 - -
2014 8 057,8 60 720,1 6 089,9 - -
2015 7 845,0 56 717,9 14 778,2 9 765,0 5 013,2
2016 7 514,4 55 862,3 21 812,0 16 724,7 5 087,3
2017 6 322,0 55 714,7 22 625,8 17 509,0 5 116,8
2018 6 068,9 53 933,6 25 312,7 20 024,4 5 288,3

Складено автором на основі [2]

Дані свідчать, що з 2011 р. відбувається зменшення абонентів фіксованого
та рухомого зв’язку на 24% та на 9% відповідно, але спостерігається стрімке 
збільшення абонентів мережі Інтернет. 

Дані про доходи від надання телекомунікаційних послуг, а саме 
фіксованого, рухомого (мобільного)  зв'язку та доступу до мережі Інтернет 
з 2014 по 2018 рр. наведені у таблиці 3.

Таблиця 3
Доходи від надання телекомунікаційних послуг

з 2014 по 2018 рр., (млн.грн.)

Телекомунікаційні 
послуги

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р

Фіксований зв'язок 8 057,8 7 845,0 6 518,4 6 046,7 5 651,6
Рухомий (мобільний) 
зв'язок

31 566,3 33 005,6 34 077,1 35216,6 38521,1

Інтернет-послуги 6 190,4 7 144,3 9 101,8 10 817,9 12 273,0
Складено автором на основі [2]

В структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг більшу 
частину доходу встановлюють послуги від надання рухомого (мобільного) 
зв’язку, тобто вони більше ніж в 6,5 разів, чим дохід від надання послуг 
фіксованого зв’язку, та майже в 4 рази більший, ніж надання Інтернет-послуг 
(таблиця 3).

Розрахункові дані свідчать про падіння доходів від надання послуг 
фіксованого зв’язку у період з 2014 по 2018 рік. Обсяг послуг фіксованого 
зв’язку, наданий у 2018 року, у порівнянні з 2014 р. зменшився на 30%.

Обсяг послуг рухомого (мобільного) зв’язку наданий у 2018 році 
у порівнянні з 2014 роком збільшився на 20%. 



82

Що стосується обсягу Інтернет послуг, то вони збільшились майже 
в 2 рази у порівнянні з 2014 роком.

В сучасних умовах галузь телекомунікацій відноситься до однієї 
з найбільш стратегічно важливих галузей, що забезпечують функціонування 
всіх систем і інститутів національної економіки. Ринок телекомунікаційних 
послуг динамічно розвивається, представляючи собою основу входження 
України в міжнародний інформаційний та економічний простір. Необхідність 
аналізу становлення і розвитку ринку телекомунікацій в Україні з точки зору 
економічної теорії об'єктивно зумовлена результатами ринкових перетворень
і посиленням ролі інформаційного забезпечення економіки. Проведений аналіз 
ринку послуг, які надаються у секторі Інформації та телекомунікацій, показав, 
що найбільш привабливими та перспективними є надання послуг до мережі 
Інтернет. Крім того, найбільш перспективним є послуги надання доступу до 
мережі мобільного Інтернету. Що стосується діяльності телекомунікаційних 
підприємств, то їх розвиток повинен базуватися на постійному моніторингу 
ринку телекомунікаційних послуг та удосконаленні їх технологічної складової, 
без якої подалі існування таких підприємств неможливо
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ІННOВAЦІЙНИЙ РOЗВИТOК ВИЩOЇ OСВІТИ ЯК ФАКТОР 
ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКOСТІ ЛЮДСЬКOГO ПOТЕНЦІAЛУ

В умoвaх перехoду екoнoміки нa іннoвaційну мoдель рoзвитку знaчнo 
зрoстaють рoль і знaчення вищoї oсвіти, якa пoкликaнa зaбезпечити якість 
людськoгo пoтенціaлу, ринoк прaці дoстaтньoю кількістю висoкoквaліфікoвaних
фaхівців, щo здaтні, твoрчo, прoфесійнo, викoристoвуючи для вирішення 
вирoбничих зaвдaнь технoлoгії світoвoгo рівня. Іннoвaційний нaпрямoк 
рoзвитку вищoї oсвіти в Укрaїні нa сучaснoму етaпі – єдиний мoжливий спoсіб 
зaбезпечити її нoву рoль як системи, підтримуючий випереджуючий рoзвитoк 
всьoгo сoціaльнoгo oргaнізму. Серед oзнaк  іннoвaційнo-oсвітньoї системи слід 
виoкремити: нoву ідеoлoгію oсвіти, a сaме відмoвa від елементaрнoгo 
передaвaння знaнь студентoві виклaдaчем тa перехід дo всебічнoгo рoзвитку 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
http://www.ukrstat.gov.ua/
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oсoбистoсті, її aктивізaції, здaтнoсті гнучкo і сaмoнaстрoювaнo діяти; рoзрoбку 
oсвітніх регіoнaльних прoгрaм і кoнцепцій, відпoвідних етнoкультурним тa 
культурнo-істoричним oсoбливoстям, суспільним пoтребaм кaдрів віднoснo 
ринку прaці. 

У рoзвинених крaїнaх світу визнaчaльне місце пoсідaють цілі й пріoритети
людськoгo рoзвитку, oскільки сaме людський чинник є визнaчaльним для 
пoсилення іннoвaційнoї тa креaтивнoї склaдoвих нaціoнaльнoгo зрoстaння. 
Нaстaв чaс визнaти знaчущість рaніше недooцінених йoгo чинників, тaких 
як рівень людськoгo пoтенціaлу, йoгo якість, oсвітa й здaтність дo іннoвaцій 
і креaтивнoсті, щo впливaють нa екoнoмічні результaти тa нaціoнaльну 
кoнкурентoспрoмoжність. Вaжливість креaтивнoсті для рoзвитку людствa 
є ключoвoю для сучaснoї екoнoмічнoї трaнсфoрмaції. Сaме інтелектуальний 
пoтенціaл і креaтивність є рушіями людськoгo прoгресу.

Витрaти нa oсвіту й нaуку рoзглядaються як інвестиції в знaння, які 
у прoцесі реaлізaції кaпітaлізуються і зaбезпечують тривaлий ефект. 
Неефективне викoристaння людськoгo пoтенціaлу в Укрaїні певнoю мірoю 
пoяснюється перекoсaми у сфері підгoтoвки нaукoвих кaдрів. Збільшення 
чисельнoсті кaндидaтів і дoктoрів нaук гумaнітaрнoгo нaпряму, у сфері 
екoнoмічних, юридичних нaук, пoлітoлoгії, сoціoлoгії, держaвнoгo упрaвління 
не зaбезпечує технoлoгічнoгo прoриву крaїни. Крім тoгo, в мaйбутніх нaукoвців 
не фoрмуються нaвички прoведення нaукoвих рoзрoбoк тa дoслідних рoбіт, 
пoтрібні для здійснення іннoвaцій. 

Зa умoв дефіциту людських ресурсів для зaбезпечення іннoвaційнoгo 
рoзвитку нaціoнaльнoї екoнoміки пoтрібне істoтне рефoрмувaння сфери oсвіти 
й нaуки, зoрієнтoвaне нa пoтреби прaктики. Oчевиднo, щo ринoк прaці тa ринoк 
oсвітніх пoслуг нaрaзі функціoнують неузгoдженo. В Укрaїні тільки пoчинaє 
утвoрювaтися ринoк іннoвaційнoї прaці, мехaнізми функціoнувaння якoгo ще не 
відпрaцьoвaні [1].

Варто зaзнaчити суперечність інтересів нaвчaльних зaклaдів тa 
рoбoтoдaвців у сфері підгoтoвки прaцівників іннoвaційнoгo типу, oскільки 
прoдуктoм нaвчaння є квaліфікaція прaцівникa, тoді як пoтребoю рoбoтoдaвця 
є специфічні кoмпетенції. Різниця між здoбутoю квaліфікaцією й пoтрібними 
кoмпетенціями мaє спoнукaти нaвчaльні зaклaди aдaптувaтися дo зaпитів 
бізнес-середoвищa. Людський пoтенціaл мaє рoзглядaтися з пoзицій 
кoмпетенцій прaцівникa, які реaлізуються в прoцесaх ствoрення блaг з метoю 
дoсягнення суспільних тa індивідуaльних цілей. Бaзoю йoгo фoрмувaння 
є сфери нaуки й oсвіти. Суперечливі тенденції рoзвитку цих сфер вимaгaють 
прoведення ефективних регулятoрнo-упрaвлінських зaхoдів з метoю зaбезпечення
їх відпoвіднoсті пoтребaм фoрмувaння висoкoрoзвиненoгo й прoдуктивнoгo 
людськoгo пoтенціaлу, aдеквaтнoгo вимoгaм іннoвaційнoгo суспільствa. 
Нaсaмперед неoбхіднo знaйти фoрми ефективнoгo взaємoзв’язку нaвчaльних 
і бізнес-структур, aбo, ширше, мехaнізму взaємoдії ринку oсвітніх пoслуг 
і ринку іннoвaційнoї прaці [2].

Ocнoвним мeтoдoм пoлiпшeння дeржaвнoгo регулювання iннoвaцiйнoгo
рoзвитку вищої ocвiти пoвиннa cтaти iннoвaцiйнa cтрaтeгiя, якa зa ocнoвну мeту 



84

мaлa б cтaвити нe cтiльки рoзвитoк caмих iннoвaцiй у кiлькicнoму вирaжeннi, 
cкiльки рoзвитoк мiжфункцioнaльних зв’язкiв взaємoдiї «вища ocвiтa – бiзнec –
нaукa – держава – суспільство». Тaкa cтрaтeгiя пoвиннa вирiшувaти ocнoвнi 
зaвдaння тaкoї взaємoдiї, тим бiльшe, щo ocнoвнi eлeмeнти цiєї взaємoдiї тicнo 
пeрeплiтaютьcя тa прoявляютьcя у виглядi caмих eлeмeнтiв ocвiти, дe тaкoж 
приcутнiй бiзнec у виглядi привaтних нaвчaльних зaклaдiв тa нaукa у виглядi 
нaукoвo-пeдaгoгiчних кaдрiв. У прoцeci пoбудoви cтрaтeгiї пoлiпшeння 
дeржaвнoгo регулювання iннoвaцiйним рoзвиткoм вищої ocвiти нeoбхiдний 
кoмплeкcний пoгляд нa iннoвaцiї, якi впрoвaджуютьcя в caмiй cиcтeмi тa їх 
зв’язoк з зoвнiшнiми eлeмeнтaми. При цьoму вкрaй вaжливo oцiнювaти 
тa здiйcнювaти їх пoвнe впрoвaджeння вiд пoчaтку прoeктувaння i cтвoрeння 
тa дo кiнцeвoгo рeзультaту oтримaння вигoди для iнших cуб’єктiв дeржaви [3]. 

Цeнтрaльним eлeмeнтoм мoдeлi cтрaтeгiчнoгo iннoвaцiйного рoзвитку 
вищої ocвiти зi збeрeжeнням iнтeрeciв ocвiти, нaуки тa бiзнecу, нa нaшу думку, 
є iнтeрecи нaceлeння зaгaлoм тa oкрeмoї людини зoкрeмa як cпoживaчa ocвiтнiх 
пocлуг i oб’єктa, щo дoзвoляє дoтримувaтиcь iнтeрeciв iнших учacникiв –
бiзнecу, нaуки, ocвiти тa дeржaви. Для зaбeзпeчeння iнтeрeciв уciх eлeмeнтiв 
мoдeлi дeржaвa пoвиннa прoвoдити cтрaтeгiчнe регулювання рoзвитку cиcтeми 
ocвiти з пocтупoвим змiщeнням влaднo-функцioнaльних пoвнoвaжeнь дo 
мicцeвoгo рiвня. Вiдтaк регулювання нa дaнoму iнcтитуцiйнoму рiвнi пoвиннo 
привoдити дo бaлaнcу iнтeрeciв тa зaбeзпeчувaти coцiaльнo-eкoнoмiчний 
рoзвитoк крaїни чeрeз зaдoвoлeння пoпиту нaукoвих уcтaнoв, зaклaдiв ocвiти 
тa бiзнecу нa ocвiчeнoгo, креативного, виcoкoквaлiфiкoвaнoгo прaцівникa [4].

Ceрeд ocнoвних cтрaтeгiчних прoблeм плaнувaння iннoвaцiйнoгo 
рoзвитку вищої ocвiти зaлишaютьcя кoнцeптуaльнi питaння, якi є нeвирiшeними в 
нaшiй дeржaвi прoтягoм тривaлoгo чacу, зoкрeмa: пoдaльший пeрeхiд дo зaхiднoї
cхeми нaуки при унiвeрcитeтaх; рoзрoбкa прoдуктивних i рeaльних для 
cлiдувaння вeктoрiв взaємoдiї ocвiти, нaуки тa бiзнecу; cтимулювaння рoзвитку 
привaтних нaвчaльних зaклaдiв тa привaтнoї нaуки; рoзвитoк мaлoгo тa 
ceрeдньoгo бiзнecу з aктивними взaємoдiями iз нaукoвими й ocвiтнiми 
уcтaнoвaми зaдля cпiльнoгo прoвeдeння нaукoвих дocлiджeнь як пeрeдумoв 
eфeктивнoгo впрoвaджeння iннoвaцiй.

Рeaлiзaцiя дeржaвнoї cтрaтeгiй iннoвaцiйнoгo рoзвитку вищої ocвiти 
пoвиннa oпирaтиcь нa eкoнoмiчнi тa мaтeмaтичнo-cтaтиcтичнi мeтoди, якi 
дoзвoлять вирoбити прaвильнi cтрaтeгiї нa ocнoвi нaявних cтaтиcтичних 
пoкaзникiв, кoрeгувaти eтaпи пoлiпшeння упрaвлiння цим рoзвиткoм тa 
утoчнювaти oтримaннi рeзультaти для пoдaльшoгo плaнувaння. Пoлiпшeння 
плaнувaнням пoтрiбнo впрoвaджувaти нa кoжнoму eтaпi iннoвaцiйнoгo 
рoзвитку з викoриcтaнням вiдпoвiднoї мoдeлi, якa пoвиннa oхoплювaти вecь 
цeй прoцec – вiд гeнeрaцiї iннoвaцiй дo oцiнки eфeкту вiд їх комерціалізації  
(тaбл. 1).
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Тaблиця 1
Eтaпи iннoвaцiйнoгo рoзвитку вищoї ocвiти тa мeтoди прийняття вiдпoвiдних 

упрaвлiнcьких рішень у кoнтексті зaбезпечення 
якoсті людськoгo пoтенціaлу

Eтaпи cтимулювaння 
iннoвaцiйнoгo рoзвитку

Зaдaчi Мeтoди прийняття упрaвлiнcьких 
рiшeнь

Cтимулювaння гeнeрaцiї 
iннoвaцiй рoзвитку ocвiти

Мeтoд aнaлiзу iєрaрхiй

Вибiр iннoвaцiй для 
впрoвaджeння зa oцiнкoю 
eфeкту вiд викoриcтaння

Мeтoд рoзcтaнoвки прioритeтiв, 
AВC aнaлiз, тeoрiя рiшeнь 

Визнaчeння плaну тa eтaпiв 
впрoвaджeння iннoвaцiй

Тeoрiя рoзклaдiв, iмiтaцiйнe 
мoдeлювaння, плaнувaння

Визнaчeння oбcягу 
фiнaнcувaння, iнвecтицiй 

Динaмiчнe мoдeлювaння, 
oптимiзaцiйнi мeтoди, aнaлiз

Плaнувaння eфeктивнoї 
взaємoдiї cуб’єктiв тa 
oб’єктiв iннoвaцiї

Мeрeжeвe плaнувaння тa 
упрaвлiння

Вибiр чeргoвocтi викoнaння 
рoбiт

Мeрeжeвe плaнувaння

Кoнтрoль зa дoтримaнням 
якocтi впрoвaджeння

Дiaгрaми Пaрeтo

Кoнтрoль зa дoтримaнням 
cтрoкiв впрoвaджeння

Мeрeжeвe плaнувaння, динaмiчнe 
прoгрaмувaння

Oцiнкa eфeкту вiд 
впрoвaджeння iннoвaцiй

Тeoрiя кoриcнocтi, SWOT aнaлiз

Прoгнoз кiлькocтi тa якocтi 
нacтупних впрoвaджeнь

Рeгрeciйний aнaлiз, мeтoд Дeльфi, 
мoдeль Бoкca-Джeнкинca, 

* Джeрeлo: cиcтeмaтизoвaнo aвтoрами

Oтже, для зaбезпечення висoкoї якoсті людськoгo пoтенціaлу неoбхіднo 
викoнaти сукупність нaступних дій: визнaчити перспективи рoзвитку 
людськoгo пoтенціaлу вихoдячи з мoделей ключoвих кoмпетенцій, пoтрібних 
для зaпoвнення мaйбутніх рoбoчих місць іннoвaційнoгo спрямувaння, тa 
переoрієнтaції oсвітніх зaклaдів нa ствoрення підґрунтя для фoрмувaння цих 
кoмпетенцій; рoзширити учaсть держaви тa бізнесу в підгoтoвці фaхівців 
іннoвaційнoгo прoфілю шляхoм підтримки нaпрямів нaвчaння для зaдoвoлення 
мaйбутніх пoтреб ринку прaці; рoзширити прaвa нaвчaльних зaклaдів 
у впрoвaдженні нoвих фoрм нaвчaння, рoзрoбленні іннoвaційних нaвчaльних 
прoгрaм, зaлученні прaктиків для прoведення тренінгів, курсів, мaйстер-клaсів 
тoщo. пoсилити рoль кoнкурснoгo держaвнoгo зaмoвлення в підгoтoвці кaдрів 
для іннoвaційнoї сфери екoнoміки; зaлучaти бізнес-oргaнізaції дo нaвчaльних 
прoцесів через oргaнізaцію бaзи прaктики для студентів технічнoгo нaпряму 
підгoтoвки aбo ствoрення влaсних нaвчaльних підрoзділів.
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ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ І СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
В КРАЇНАХ ЄС ТА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Концептуальною основою управління та регулювання соціальною 
сферою і соціального страхування в країнах ЄС є соціальні моделі державного 
управління. Їх основною парадигмою є те, що держава є відповідальною 
за своїх громадян і зобов'язується їм забезпечити гідний рівень життя.

Ще з другої половини 20 ст. в соціальній політиці більшості Європейських
та розвинених країн світу були помітними тенденції щодо розширення 
соціальних функцій держави, за рахунок надання населенню соціальних послуг 
у забезпеченні зайнятості, можливостей для отримання громадянами освіти, 
необхідної медичної допомоги та соціального патронажу, а також формування 
життєвих умов для інвалідів. Державою реалізуються певні державні програми 
з медичної, соціальної та професійної реабілітації окремих соціальних груп. 
За допомогою подібних програм надається підтримка та створюються необхідні 
життєві умови для інших категорій населення.

Особливістю державної соціальної політики економічно розвинених країн 
є те, що вона захищає громадян не тільки від соціальних ризиків втрати доходу 
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(в зв'язку з хворобою, інвалідністю або старістю), але й на недопущення різкого 
матеріального і соціального розриву між різними верствами населення, а також 
на забезпечення досить високого рівня соціальної підтримки та допомоги 
нужденним верствам населення, надання громадянам доступу до якісних
послуг з охорони здоров'я та освіти.

Найважливішими цілеполагаючимі принципами організації соціально 
справедливого порядку в суспільстві, на думку західнонімецького вченого 
Вольфганга Окенфельза, є солідарність, загальне благо, субсидіарність. Ці 
соціальні принципи складають єдину тріаду, яка тільки в своєму органічній 
єдності може забезпечити відповідну гармонію ринкової економіки і соціальної 
держави [1].

Для реалізації окресленої вище парадигми соціальні моделі державного 
управління використовується бюджетне фінансування соціальних програм, 
впроваджуються всебічні заходи щодо розвитку інститутів обов'язкового, 
добровільного соціального і особистого страхування, а принципи такого управління 
стають центральним суб'єктом з регулювання організації і виконання соціальних 
функцій держави перед своїми громадянами. Вживання таких заходів 
управління стають основною метою держави при впровадженні соціальні 
моделі управління та спрямовані на досягнення високих параметрів життєвого 
рівня населення, а саме:
 забезпечення високого рівня заробітної плати населення (витрати 

суспільства на неї складають 40-60% ВВП);
 збалансування таких систем доходів населення, що дозволять попереджати 

їх високу диференціацію по крайнім доцільним групам (не більше 1: 10);
 забезпечення розвитку систем соціального захисту населення (на рівні не 

менше 20-25% ВВП);
 забезпечення частки соціальних витрат в державному бюджеті на охорону 

здоров'я (7-9% ВВП) і освіту (4-6% ВВП).
Також існують певні принципи, на яких ґрунтується законодавство 

ЄС щодо соціального захисту [2]:
 недопущення дискримінації за національною ознакою
 здійснення соціальних виплат незалежно від місця проживання особи
 недопустимість надання особі однакових виплат у різних країнах — членах
 взаємозалік страхових періодів.
 принцип належності до однієї країни.
 недопущення погіршення становища.

Враховуючи окреслено вище, можна зробити висновок, що стан 
соціальної політики в Україні поки тільки проходить адаптацію до стандартів 
ЄС, яка полягає в реформуванні систем страхування, охорони праці, охорони 
здоров’я, пенсійного забезпечення, пенсійної реформи,  політики зайнятості та  
інших галузей соціальної політики і в поступово має досягнути загально-
європейського рівня соціального забезпечення і захисту населення. 
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Так, система соціального страхування в Україні тільки формується, 
за зразком Німеччини, і належить до континентального типу. Звичайно, при 
перенесенні європейського досвіду розвинених країн з управління системою 
соціального захисту на правове поле України виникають певні складнощі. 

Так, доводиться констатувати, що перехід України до ринкової системи 
господарювання не супроводжувався диверсифікацією системи фінансування 
соціальної сфери. Головним джерелом витрат на соціальні заходи держави був 
та залишається державний та місцеві бюджети. Між тим, таке фінансування 
соціальної сфери в Україні має суттєві проблеми, пов’язані з об’єктивними 
макроекономічними диспропорціями, що залишилися від минулої ловецької 
системи господарювання та накопичились з-за непослідовних реформ за роки 
незалежності, а також продовж реалізації  сучасної соціальної політики 
держави. Такими проблемами є: 
- недостатні розміри фінансування соціальної сфери;
- непослідовність та фрагментарність фінансування;
- неефективна структура соціальних видатків (їх основна вага припадає на 

заробітну плату, що веде до занепаду матеріальної інфраструктури);
- складності при переході до децентралізованого фінансування частини 

соціальних витрат. 
Таким чином, не зважаючи на окреслені вище труднощі щодо 

реформування системи управління соціальною сферою і соціального 
страхування в нашій державі, Україна намагається рівнятися на європейські 
стандарти соціальної політики. Про що свідчить здійснення широкомасштабної 
реформи системи соціального та пенсійного забезпечення, впровадження 
системи адресної допомоги найуразливішим верствам населення та монетизацію 
пільг та ін.

Але, при проведенні окреслених вище реформ в Україні слід пам’ятати, 
що не слід сліпо копіювати в цілому досвід європейських або економічно 
розвинених країн, з їх системою соціального захисту та соціальної політики, 
але його треба повсякчас аналізувати й використовувати для власних потреб 
в галузі соціальної політики, враховуючи власний менталітет та досвід набутий 
за роки реформ та незалежності, щоб зайняти достойне місце серед країн 
європейської спільноти.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В умовах сталого розвитку рентабельність підприємства є необхідною, 
але недостатньою для створення стійкої акціонерної вартості. Реальна мета 
прибутковості - безперервність, що дозволяє компанії виживати, адаптуватися, 
йти в ногу з інноваціями та зростати. Сьогодні фінансові аналітики та інвестори 
починають оцінювати компанії не тільки на основі прогнозованої фінансової 
продуктивності, але й на основі нематеріальних цінностей, таких, як 
інтелектуальні, відносини з клієнтами, репутація та сталий розвиток. Деякі 
компанії здатні створити стійке значення в довгостроковій перспективі через 
нематеріальні сили, такі як бачення, творчість і відданість, які не показуються 
у фінансових звітах. Майбутні фінансові показники є наслідком передового
досвіду у використанні сильних сторін. Таким чином, багато інвестиційних
аналітиків розглядають ці нематеріальні активи як провідні показники значення
на ринку. Важливо відзначити, як показано на рисунку 1, що якість
нематеріальних активів зумовлена, перш за все, досконалістю функцій
персоналу, у певному сенсі, нематеріальні активи - продуктивність персоналу.

Сьогодні немає чіткого переліку усіх нематеріальних активів, саме через 
це різні аналітики описують їх по різному. Розглянемо деякі із них, які 
стимулюють фінансову продуктивність, запропоновані американським 
академіками Робертом Капланом та Девідом Нортоном [1, c.324]: 

перспективи навчання та зростання підкреслюють внутрішню підготовку 
та культуру норми, які постійно оновлюють інформацію щодо активів
підприємства;

перспективи бізнес-процесів підкреслюють операційну досконалість 
у проведенні ключових процесів, які змушують підприємство працювати;

перспектива клієнта підкреслює розуміння та задоволення, що дає змогу 
побачити зміну в потребах та очікуванні клієнтів.

Структура збалансованих показників є надзвичайно надійною та гнучкою, 
але залишає за підприємством вибір індикаторів, які повинні бути 
в межах кожної з цих широких перспектив. Це не явно визначити ключові 
нематеріальні активи, такі як інновації або залучення зацікавлених сторін, які 
можуть бути надзвичайно важливим саме в умовах сталого розвитку 
підприємства.

Іншим підходом нефінансових драйверів вартості можна розглянути 
як активи підприємства. Маркетолог Томас Стюарт [2, c. 12] включає наступні 
категорії нематеріальних активів:

- людський капітал – навички та знання керівництва та працівників;
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- структурний капітал – патенти та патентовані дані, методики 
абопроцеси;

- зв'язок капіталу – взаємодія з клієнтами та постачальниками, а також 
ідентичність бренду.

Рис. 1: Нематеріальні активи є провідними індикаторами майбутньої 
ринкової вартості та керуються, в першу чергу, продуктивністю 

персоналу, а фінансова продуктивність керується головним чином 
операційними лініями

Наразі рішення щодо портфельних інвестицій керуються кореляцією 
наступних драйверів [3, c.29] між нематеріальними активами та ринковою вартістю:

1.Інновації: здатність до інновацій; ефективність розвитку нового 
продукту; отримання та використання знань.

2. Якість: Надійність, гнучкість; логістика та системи якості.
3. Клієнт: відносини з клієнтами, лояльність.
4. Лідерство: можливості управління, досвід та майбутнє бачення;

прозорість, довіра, підзвітність.
5. Альянси: ланцюг постачання; стратегічні мережі; партнерства.
6. Технологія: Процес ноу-хау; інформаційні технології.
7. Рівність бренду: міцність ринкової позиції та іміджу бренду.
8. Співробітник: Набуття таланту, утримання, компенсація.
9. Довкілля: дотримання, управління ризиками, репутація.
Можна грубо показати систему збалансованих показників та інтелектуальний

капітал цих драйверів. Наприклад, навчання та зростання відповідає поєднанню 
інновацій, людського капіталу та лідерства. Аналогічно, капітал відносин 
відповідає поєднанню клієнта та альянсів. Проте, очевидно-збалансованої 
низки показників для певних ключових драйверів, таких як технологія, 
акціонерний капітал підприємства або довкілля немає.

Фінансові ринкиПоточна розцінка Майбутня розцінка

Поточні фінанси Майбутні фінанси

Поточні

нематеріальні

активи

Майбутні

Нематеріальні

активи

Операційні 
лінії

Функції підтримки персоналу
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Основи інтелектуального капіталу чітко визначають два важливих типи 
нематеріальних активів, які є зовнішніми для підприємства, але попри це мають 
не меншу цінність. Вони наступні:

- природний капітал відноситься до екосистеми та природних ресурсів;
- соціальний капітал відноситься до інститутів, відносин і норм, які 

формують соціальні взаємодії та соціальну згуртованість.
Кожен концептуальний підхід в умовах сталого розвитку має свої 

переваги і найважливішим є прийняття компанією такого підходу, який 
ефективно регенерує ентузіазм в робочій силі. Однак, є важливе застереження: 
велика прихильність до певної точки зору може нехтувати активами.

Таким чином, в умовах сталого розвитку акцент на якість і реалізацію 
програм з нематеріальних активів може покращити критичні бізнес-процеси. 
Аналогічно акцент на клієнта може підвищити лояльність клієнтів, але може 
нехтуватись технологія. Доброзичливі прибічники тієї чи іншої точки зору 
часто розглядають її як всебічне, і, як правило, підпорядковують інші ідеї 
як похідні поняття, що робити в жодному разі не можна.

Багато компаній намагаються застосовувати такі методи, як поліпшення 
якості або реінжиніринг для всіх бізнес-процесів.
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АНАЛІЗ РИНКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЗА 2013-2018 РОКИ

До кризи, яка почалася після 2013 року, ринок ресторанного господарства  
активно розвивався, постійно збільшувалася кількість відкритих закладів, 
з’являлись нові типи та гастрономічні напрями [5]. Проте за останні п’ять років 
змінилися зовнішні та внутрішні фактори розвитку економіки України, тому 
актуальним є дослідити як вплинули ці зміни на сучасний стан ресторанного 
господарства України.

Концептуальним засадам розвитку ресторанного бізнесу присвячені праці  
Архіпова В.В., Ахмедова Н.А. Бродіної В.В., Боуена Дж.Т., Григоренка О.М., 



92

Егертона-Томаса К., Карпушенко П.Б., Найдюк В.С, Неіленка С.М., Пересічного М.І., 
П’ятницької Г.Т., Русавської В.А., Сала Я.М., Стефанеллі Дж.М. та ін. Проте 
перманентність інноваційних змін актуалізує потребу безперервності в проведенні 
їх аналізу та оцінюванні впливу на розвиток ресторанного господарства в Україні 
[1, 6, 7].

Метою дослідження є аналіз ринку ресторанного господарства та 
визначення динаміки змін кількості закладів ресторанного господарства за 
типами у період 2013–2018 pp. 

Аналізуючи структуру ринку ресторанного бізнесу в Україні за 2018 рік, 
можна виділити, що в цілому кількість закладів ресторанного господарства 
складає 10994, що на 5050 закладів менше, ніж за 2013 рік [2]. Це пов’язано 
з частковою окупацією території України, адже в інших регіонах України 
продовжують з’являтися нові заклади ресторанного господарства. Актуальним 
є аналіз структури ринку закладів ресторанного господарства за типами. 
Дослідженнями за 2013–2018 роки встановлено, що кількість ресторанів 
збільшилась на 551 заклад (9,1 %), кількість кафе зросла на 10,7 %. Зростання 
кількості ресторанів пов’язана з тим, що вони відкриваються уніфікованого 
напряму та розраховані на демократичні ціни, набуваючи популярності 
у середньостатистичних відвідувачів.

Популяризацією здорового харчування та пришвидшений сервіс 
у ресторанах та кафе вплину на істотне зменшення кількості фаст-фудів на 
19,9%. Зміни в законодавству України в сфері продажу та споживання 
алкогольних напоїв не вплинули на частку барів на ринку ресторанного 
господарства (рис.1). 

Рис. 1. Динаміка ринку ресторанного господарства України за типами закладів

Варто наголосити, що з початку ринкової перебудови в Україні послуги 
ресторанного господарства стали надавати не лише підприємства-юридичні 
особи, а й фізичні особи-підприємці, частка яких у загальній кількості суб’єктів 
господарювання РГ України продовжувала зростати навіть в останні кризові 
роки [3].
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Таким чином на 2018 рік маємо наступну структуру ринку ресторанного 
господарства України: переважають такі типи, як фаст-фуд та кафе, що 
пов’язано з їх ціновою політикою (рис. 2.). Наразі прагнення знизити рівень 
податкового навантаження спонукає на ринку послуг РГ України відкривати 
або малі за розміром підприємства, або діяти в статусі фізичних осіб-
підприємців РГ. На користь останнього свідчить і те, що в умовах так званої 
турбулентності зовнішнього середовища більшість підприємців не бажають 
ризикувати й усвідомлюють і прораховують ризики ймовірних втрат від 
реалізації невдалих проектів великих і середніх за розміром підприємств 
РГ порівняно з малими. Окрім того, береться до уваги й період окупності 
інвестицій у розвиток.

Рис. 2. Структура закладів ресторанного господарства України за типами 

Найбільш динамічними у своєму розвитку є демократичні заклади, що 
мають яскраво виражену спеціалізацію за кухнею, хоча переваги за типом кухні 
є досить неоднозначними в різних регіонах країни. Спостерігається 
прихильність споживачів навіть не до типу кухні, а до певних продуктів 
(конкретний вид риби чи м’яса та ін.), що є улюбленими, незважаючи на те,  
у виконанні якої кухні є ця страва. Тому і спостерігається ріст частки 
ресторанів та кафе (на 9,1 та 10,7 % відповідно).

Також однією з провідних тенденцій є загальносвітова тенденція 
до здорового способу харчування, екологічність вживаних продуктів. Це вплинуло
на зменшення кількості фаст-фудів на 19,9%, серед яких набули розвитку 
салат-бари та спеціалізовані азійські заклади. Як відгалуження від тенденції 
здорового способу життя є впровадження вегетаріанства в закладах 
ресторанного господарства, у вигляді окремих розділів в меню, або ж навіть
створення спеціалізованих закладів для вегетаріанців. 

Також в порівнянні з минулими роками поширення набуває розміщення 
в ресторанах так званої «відкритої кухні», коли гості можуть на власні очі 
спостерігати за технологічним процесом приготування страв. Таке впровадження
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має психологічну основу, адже за допомогою відкритості по відношенню 
до свого гостя заклад вже з самого початку налаштовує аудиторію на те, що 
продукція готується в гарних умовах з продуктів належної якості [3].

Аналіз ринку показує, що за останні 5 років збільшилась частка 
ресторанів та кафе (на 9,1 та 10,7 % відповідно), стрімко знизилась частка 
фаст-фудів на 19,9%, частка барів залишилась на тому ж рівні. Зростання 
кількості ресторанів пов’язана з тим, що вони відкриваються уніфікованого 
напряму та розраховані на демократичні ціни, набуваючи популярності 
у середньостатистичних відвідувачів. Зменшення ж кількості фаст-фудів 
пов’язана перед усім з популяризацією здорового харчування та пришвидшеним
сервісом у ресторанах та кафе.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ

Сьогодні економіка України перебуває в складній економічній ситуації, 
яка зберігає тенденції до погіршення внаслідок окупації Криму і проведення 
військових операцій на сході України. Важливу роль у створенні сприятливих 
умов для розвитку української економіки відіграють іноземні інвестиції.

Інвестиційна діяльність будь-якого промислового підприємства неможлива
без вкладення певної суми коштів, які можуть мати власний та залучений 
характер, тобто без залучення власних та залучених інвестиційних ресурсів. 
Тому питання залучення інвестиційних ресурсів є важливим на будь-якому 
етапі функціонування підприємства: починаючи з етапу створення та закінчуючи
його ліквідацією. Підприємство, яке використовує залучені інвестиційні 
ресурси, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості 
приросту фінансової рентабельності діяльності, проте більшою мірою утворює 
фінансовий ризик і загрозу банкрутства, які зростають при збільшенні питомої 
ваги залучених засобів у загальній сумі капіталу, що використовується.

Саме тому потрібно проаналізувати результати інвестиційної діяльності 
промислових підприємств холдингу. 

Аналізуючи рейтинг найзначніших компаній нашої держави за 2016 рік. 
Загалом у рейтинговий список потрапило 269 компаній, яким присвоювалася 
оцінка від 1 до 269 по кожному критерію. За підсумками проведених 
розрахунків серед холдингів в Україні найбільшими є: «Метінвест», 
«Південний ГЗК», «ПриватБанк», «Київстар», «МТС Україна». Як бачимо 
очолила рейтин холдингова компанія «Метінвест», крім неї також до 
загального рейтингу увійшли такі холдингові групи як «ДТЕК», «Мегаполіс 
Україна», «Індустріальний союз Донбасу», «Миронівський хлібопродукт» [1].

Отож, розглянемо загальну характеристику однієї із найбільших 
українських холдингових компаній «Метінвест». Вона об’єднує в собі 
24 підприємства в Україні, США та Європі. На даному етапі свого розвитку 
компанія пропонує споживачам широкий вибір продукції, а саме: сталеві 
напівфабрикати, залізорудну сировину, коксохімічну та коксову продукцію, 
готовий прокат (електрозварні труби) тощо. Значну частину своєї продукції 
дана компанія експортує в більш як 100 країн світу(країни Європи, СНД, 
Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Китай). Конкурентоспроможність на 
світовому ринку досягається за рахунок відносно низької собівартості 
продукції. Це, в свою чергу, зумовлено тим, що головні виробничі потужності 
знаходяться на території України. Керуючою організацією Групи «Метінвест» 
є ТОВ «Метінвест Холдинг», яке було засноване у 2006 році. Власником цієї 
потужної холдингової компанії є Ринат Ахметов [2].
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Для того, щоб детальніше проаналізувати стан «Метінвесту» 
охарактеризуємо господарську діяльність його вагомих складових, а саме: 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «МК Азовсталь».

«МК Азовсталь» входить до групи «Метінвесту» з 2006 року у складі 
прокату Групи та Дивізіону Сталі. Комбінат характеризується абсолютним 
забезпеченням сировинною базою. У таблиці 2.1 наведемо дані виробництво 
основних видів продукції за 2016-2017 рр.

Таблиця 1.

Виробництво провідних видів продукції «МК Азовсталь»

Вид продукції 2016 р. 
(тис. грн)

2017 р.
(тис. грн)

Відношення
2017 р. до 2016 р.,%

Неперервнолитi сляби (вкл.товар.сляби та 
сляби для подаль.виробництва лист.гар. 
i холоднокат.виробiв

24231853 39214054 61,83

Листові гарячекатані і холоднокатані 
вироби з нелегованої та легованої сталі 

7782913 13895949 78,54

Сортовий та фасонний прокат 4373626 7395264 69,09

З табл. 1 можна зробити висновок, що в середньому у 2017 році 
виробництво основних видів продукції у грошовому вимірі збільшилось 
на 61,83%.

Головним фактором формування збутової політики є кон’юнктура на 
міжнародному ринку. Реалізація продукції здійснюється за трьома напрямками: 
ринок далекого зарубіжжя, ринок України та ринок Росії і країн СНД. 
Головними торговельними партнерами у 2017 році стали Італія, Індія, Росія, 
Південна Корея, Індонезія, Польща [1].

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» сьогодні 
є одним із найбільших металургійних підприємств. Основний вид продукції -
холоднокатаний і гарячекатаний сталевий лист. «ММК ім. Ілліча» увійшов до 
складу Групи «Метінвест» у 2010 році. Варто відзначити, що якість продукції 
комбінату підтверджується 50 сертифікатами якості, які надані міжнародними 
класифікаційними та сертифікаційними організаціями, а також і українськими 
сертифікаційними організаціями. 

Інформацію про виробництво основних видів продукції «ММК ім. Ілліча»
наведемо у наступній таблиці.
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Таблиця 2.
Виробництво основних видів продукції «ММК ім. Ілліча»

у 2016-2017 рр.

Вид продукції 2016 р., тис. т 2017 р., тис. т Відношення 
2017 р. до 2016 р., %

Агломерат 11888804,7 19257512.08 61,98%

Чавун 20191742,6 34723411.78 71,97%

Сляб литий 19256278,5 32672618.17 69,67%

Прокат г/к тонкий 10114424,2 16027444.1 58,46%

Х/к прокат 4984432,08 4212936.19 84,52%

Прокат оцинкований 4005780 6189677.15 54,52%

Прокат г/к товстий 11536580,4 15638607.92 35,56%

Отож, з табл.2 бачимо, що в середньому приріст виготовлення основних 
видів продукції склав 61,98%. В 2017 році збут продукції відбувався за такими 
напрямками: країни Азії(10%), ЄС(17%), Африки та Америки(9%), країни 
близького зарубіжжя (7%) [1].

Для того, щоб оцінити ефективність діяльності «ММК ім. Ілліча» та «МК 
Азовсталь визначимо їх основні фінансово-економічні показники, а саме: 
коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт платоспроможності, 
коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності 
діяльності, коефіцієнт рентабельності продукції. В табл. 3 систематизовано 
вказані фінансово-економічні показники по обох підприємствах.

Розрахувавши вищезазначені фінансові показники можна зробити 
наступні висновки. Згідно з коефіцієнтом платоспроможності підприємства 
характеризуються тим, що у них недостатньо власних засобів для ведення 
діяльності. Показники усіх видів рентабельності незадовільні. Загалом стан цих 
підприємств характеризується несприятливим економічним становищем, але 
разом з цим наявним економічним потенціалом, для підвищення показників.

Таблиця 3.
Порівняльний аналіз основних фінансово економічних показників 

ПАТ «МК Азовсталь» та ПАТ «ММК ім. Ілліча»
Показник ПАТ «МК

Азовсталь»
ПАТ «ММК ім.

Ілліча»
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,0388 0,0489

Коефіцієнт платоспроможності 0,5596 0,6822

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,0204 0,0332

Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,0171 0,0146

Коефіцієнт рентабельності продукції 0,0122 0,0053
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Група «Метінвест» стала основною компанією в металургійній сфері 
України. Сприяння розвитку цієї галузі економіки є доволі пріоритетним 
питанням, адже сировинний потенціал, дає перспективу посісти почесне місце 
серед металургійних компаній у Європі та світі.

Отож, щоби поліпшити діяльність даних компаній необхідне здійснення 
певних дій на як на рівні держави, так і на рівні підприємств. Потрібно 
розглянути їх більш детальніше.

На рівні держави необхідно застосовувати такі заходи як:
– запровадження обов’язкових відрахувань підприємств для 

проведення модернізації, втілення інновацій, більшої екологізації 
виробництв;

– введення державних стандартів, які будуть відповідатимуть 
світовому рівню;

– на рівні промислових підприємств:
– забезпечувати достатній обсяг капіталовкладень в інновації;
– участь у державних та міжнародних інноваційних проектах, обмін 

технологіями, проведення у рамках корпорацій експорту технології;
– впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій;

Отже, зважаючи на те, що діяльність холдингової Групи «Метінвест» на 
даний момент часу стала основою для української економіки, її модернізація 
є важливим елементом економічного зростання та забезпечення державної 
економічної безпеки. Проте в нашій державі уже тривалий термін зберігаються 
негативні тенденції у розвитку і функціонуванні, які стали ще гіршими у зв’язку
зі складною політичною ситуацією на східній території України. А це означає, 
що існуючі проблеми вимагають залучення інвестицій для їх подолання.
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СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ

У досягненні ефективності управління конкурентоспроможності більше 
переваг в формуванні стратегії на регіональному рівні ніж на національному 
оскільки регіоном враховується всі переваги та перспективи розвитку, 
а державою це здійснюється поверхнево. Розробка підходів до формування 
стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону стикається 
з найбільшою складністю – вибір здійснення політики управління даної 
регіональної сфери та наповнення її механізмів і технологій досягнення 
відповідних цілей. Суб’єктам управління такий підбір відповідної політики 
підвищення конкурентоспроможності регіону рекомендовано здійснювати 
опираючись на наукові розробки та пропозиції, що мають в своїй основі 
науково-економічні аргументи і досліджений світовий досвід. 

Регіональні стратегії розвитку можуть бути базою для розробки 
середньострокових і щорічних програм економічного і соціального розвитку 
регіонів укладення угод між центральними законодавчими і виконавчими 
органами влади та органами регіональної виконавчої влади і місцевим 
самоврядуванням дає змогу визначити розвиток критеріїв визначення 
депресивних територій [1]. Стратегічне управління територіальним розвитком 
будується на основі вищезазначених документів, управлінці організацій та 
органів влади, використання яких дає змогу приймати правильні управлінські 
рішення. При цьому стратегія може змінюватись в залежності від 
альтернативних напрямків розвитку регіону. 

Від адекватного підбору регіональної політики, щодо управління 
конкурентоспроможністю залежить:

– відповідність типу політики до рівня регіональної конкурентоспроможності, 
що здійснює індивідуальний регіональний підхід;

– відповідні заходи реалізації політики які адекватні регіональному стану 
конкурентоспроможності;

– відповідна система інструментів та технологія підвищення регіональної 
конкурентоспроможності з ефективністю впливу;

– врахування функціональної приналежності та необхідності в реалізації 
регіональних суб’єктах економічного та не економічного населення, 
організацій, тощо.

– можливість впровадження інноваційний заходів для їх випробування на 
регіональному рівні з подальшою пропозицією для національної економіки; 

– підвищення споживання інновацій для регіональних потреб управління 
та на економічно- соціальному рівні;

– розгалуження і кооперування ієрархії суб’єктів територіального управління
над визначеними цілями стратегічного та тактичного рівня. 
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Політика конкурентоспроможності регіону не може бути спільною для 
всіх регіонів України. Зважаючи на різний стан регіональної економіки, 
напрямки розвитку, економічні передумови та конкурентні переваги та способи 
їх отримання для регіонів необхідно обирати максимально відповідний тип 
політики. Така відповідність наддасть можливість розглядати регіон як окремий 
індивідуальний суб’єкт економічної національної системи, а адаптивні під його 
рівень конкурентоспроможності заходи матимуть ефективний вплив. 

Основний принцип вибору політики підвищення конкурентоспроможності
регіону полягає у наступному: чим вищі показники рівня конкурентоспроможності
регіону, тим менш активніше необхідно застосовувати інструменти активізації 
та стимулювання і навпаки, – чим нижчі показники, тим більший вплив 
економічна сфера регіону потребує від суб’єктів регіонального управління. 
Крім того пакет заходів здійснюється в залежності від попереднього досягнення 
регіоном конкурентоспроможності. Вибір політики підвищення конкуренто-
спроможності регіону повинен враховувати і рівень інноваційно – інвестиційної 
діяльності регіонів на сучасному етапі. Таке економічне поєднання дозволить 
сформувати систему взаємодоповнюючих заходів, а їх ефективність підвищить 
регіональну соціально – економічну життєдіяльність регіону.

У відповідності до рівнів конкурентоспроможності та інноваційно –
інвестиційної діяльності здійснюється групування регіонів та підбір типу 
політики підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Для цього 
виділимо два типи політики підвищення конкурентоспроможності регіону: 
основні та додаткові. Основні типи політики направлені на загальноекономічне 
підвищення конкурентоспроможності регіонів, а додаткові типи політики 
впливають на інноваційно – інвестиційної діяльності регіону. Забезпечення 
взаємозв’язку основних і додаткових типів політики здійснюється суб’єктами 
регіонального управління. Розроблення та реалізація такої комплексної 
політики регіону має здійснюватися злагоджено та координуватись всією 
ієрархією регіональних органів влади.

До основних типів політики підвищення конкурентоспроможності регіону 
запропоновано: рефокусна, дуалістична та директивна [2]. До додаткової
політики, що здійснюється через вплив на його інноваційно – інвестиційну 
діяльність виділяємо за мірою впливу на цю сферу: помірну, інтенсивну 
та екстенсивну. Поєднання основної та додаткової політики підвищення 
регіональної конкурентоспроможності формує змістовне наповнення стратегії 
ефективного регіонального управління конкурентоспроможності регіону на 
стратегічному та тактичному рівні. 

При реалізації додаткових політик значна увага надається неекономічним 
факторам впливу. Наприклад здійснювати популяризація інноваційної 
діяльності, суб’єктів їх створення та споживання, підвищення інформаційної 
обізнаності населення регіону до інноваційного споживання регіоном та 
значення для регіонального розвитку. Регіону посилу створити інформаційний 
простір як загального так і індивідуально орієнтованого на групи населення. 
Все це здійснюється з метою підвищення запитів в населення до інноваційного 
продукту та підвищення їх життєдіяльності з їх споживанні. Більш складнішим 
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є заходи з підвищенні інтелектуалізації населення і-за своєї комплексності 
та охопленості, однак без такого впливу неможливий розвиток інноваційно –
інвестиційної діяльності в регіоні та держави в цілому. Переваги регіонального 
рівня здійснення такого впливу є в можливостях та доступі до регіональних 
засобів масової інформації та регіональна обізнаність економічної 
і менталітетної особливості населення.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
В умовах поступового становлення і розвитку інформаційної  економіки 

нагальною постає необхідність забезпечення країни у висококваліфікованих 
кадрах та постійне підвищення їх професіоналізму. Незаперечним є той факт, 
що результати діяльності будь-якої сфери насамперед залежать від певного 
рівня підготовки її робітників, тобто від якості освіти в країні, її спроможності 
задовольняти потреби національної економіки, всього суспільства та кожної 
особистості. Розуміння трансформаційних процесів у сфері вищої освіти як 
процесу передбачає ідентифікацію причин та закономірностей її функціонування
з подальшими змінами у зв’язку з:

– відповідними внутрішніми структурними реформами, які виникають на 
базі зміни системи взаємовідносин між всіма інституціями, що забезпечують 
інноваційний розвиток сфери вищої освіти;

– зовнішніми змінами у відповідній системі відносин, які спричинені 
макроекономічними факторами й процесами, а саме інтеграційними 
орієнтирами та інструментами державного регулювання, ґрунтуючись на 
концептуальних засадах відкритості сфери вищої освіти;

– вплив глобальних факторів та процесів, які відповідають новим 
викликам формування інформаційної економіки [1; 2].

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п
http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/53.pdf
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Такий теоретико-методологічний підхід дозволяє визначити  всю глибину 
відповідних трансформаційних закономірностей інноваційного розвитку сфери 
вищої освіти. Тому виникає необхідність визначення, якими повинні бути 
трансформаційні зміни в сфері вищої освіти для того щоб не допустити 
відставання від національних потреб та глобалізаційних викликів у контексті  
забезпечення максимальності стимулювання впливу сфери вищої освіти на 
соціально-економічні процеси в сучасній інформаційній економіці країни. 
Схематично логічність трансформації сфери вищої освіти у напрямку 
забезпечення її інноваційного розвитку представлено на рис. 1.

Трансформація сфери вищої освіти це перш за все зміна його структури 
у відповідності до логіки культури [3]. З рис. 1 бачимо, що основною ціллю 
відповідного процесу трансформації сфери вищої освіти у напрямку 
забезпечення її інноваційного розвитку у інформаційній економіці має бути 
оптимізація можливих стимулюючих впливів на функціонування сфери вищої 
освіти та соціально-економічний розвиток країни.

Рис. 1. Логічність трансформації сфери вищої освіти у контексті 
її інноваційного розвитку в інформаційній економіці*

*Джерело: розроблено  автором 
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Саме тому, на нашу думку, якісні модернізаційні зміни насамперед 
повинні розпочинатись в сфері вищої освіти. На сьогоднішній день це 
є актуальним завданням для України, яка за роки своєї незалежності була 
орієнтована у більшості на деструктивні явища і процеси. Маючи можливість 
забезпечувати інноваційний розвиток сфери вищої освіти, можна досягти 
значних позитивних зрушень у всій соціально-економічній системі  країни на 
довгострокову перспективу враховуючи територіальну та культурну специфіки. 
Тому основною тезою в напрямі обґрунтування заходів  трансформації сфери 
вищої освіти у контексті її інноваційного розвитку повинно бути забезпечення 
її стимулюючих впливів на модернізацію країни у довготривалій перспективі та 
із врахуванням стратегічних орієнтирів відповідного інноваційного розвитку 
(забезпечення відповідності концепції стійкого розвитку країни із формуванням 
сприятливих передумов для якісного життя населення) [4].

Інноваційний розвиток сфери вищої освіти може відбуватись не тільки 
заплановано. Допускаються відповідні трансформаційні зміни як закономірні 
процеси, які спричинені помірними зовнішніми  впливами та певними 
еволюційними зрушеннями в межах внутрішньої інфраструктури. Тобто такі 
зміни в ефективно функціонуючій системі  відбуваються автоматично 
у відповідності до нових викликів прогресу. За умов проведення деструктивних 
впливів, які спричинені насамперед потужними інституційними змінами, 
трансформація також може мати негативний характер, призводячи до змін 
у розвитку сфери вищої освіти. 

Таким чином, при інноваційному розвитку сфери вищої освіти варто 
відстежувати її результативність із неприпустимістю: 1) негативних деформації 
розвитку сфери вищої освіти, що означає формування певного деструктивного 
середовища в освітньому процесі та інституційних відносин, які ґрунтуються на 
суб’єктивній взаємовигоді, та невідповідності встановленим цілям 
інноваційного розвитку сфери вищої освіти та національним інтересам; 
2) значного відриву від дотримання національних особливостей, які виникають 
в силу:

– вимушеної стандартизації освітнього процесу враховуючи прагнення 
швидкої інтеграції у міжнародний (насамперед європейський) освітній простір;

– непродуманого, штучного насадження досвіду країн світу щодо 
розвитку їх сфери вищої освіти, які для них є успішними, однак  у вітчизняних 
реаліях призводять до руйнації специфічного вітчизняного  інституційного 
середовища;

– процес віртуалізації освітнього процесу з метою прискорення 
результатів, однак призводить зазвичай до отримання менш якісного рівня 
засвоєння знань (наприклад формалізм проведення дистанційного навчання), 
відсутність науково обґрунтованого усвідомлення їх особливостей та 
специфічності відносно окремих закладів сфери вищої освіти;

- отримання ціннісних деформацій як результат більш вільного доступу 
до отримання знань та інформації із відповідним формуванням міграційних 
орієнтирів, підвищенням просторової мобільності, сприйняття і пізнання 
способу життя інших країн тощо [5].
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Отже, глобальні тенденції розвитку освітніх систем, у тому числі в сфері 
вищої освіти, створюють передумови для вивчення, узагальнення й поширення 
результатів досвіду розроблення й реалізації стратегічних рішень на рівні вищої 
освіти різних країн світу. Реакція сфери вищої освіти на виклики глобалізації 
полягає, насамперед, у зростанні якості освітнього продукту (сукупності 
освітніх послуг) відповідно до світових стандартів, широкому впровадженні 
сучасних освітніх технологій, орієнтації навчальних програм на запити
роботодавців, урахуванні стандартів та принципів, зафіксованих у документах 
міжнародного рівня. Тому інноваційний розвиток вищої освіти, насамперед 
через модернізацію її інститутів, стає основою динамічного зростання країни, 
фактором добробуту громадян та необхідною умовою формування 
інформаційної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Bradley J. Integrity in higher education marketing? A typology of 

misleading data-based claims in the university prospectus. International Journal for 
Educational Integrity. 2013. № 2. P.74-88.

2. Шecтaковcькa Т.Л. Концeптуaльнi зacaди функцiонувaння 
оргaнiзaцiйно-eкономiчного мeхaнiзму розвитку нaцiонaльної cиcтeми оcвiти. 
Нaуковий вicник Полiccя. Чeрнiгiв: ЧНТУ. 2015. №1(1).  C. 34-41.

3. Карзун І. Г. Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку 
системи закладів вищої освіти України. Держава та регіони. Серія: 
Економіка та підприємництво. 2016. №3 (90). С. 3–7.

4. Холявко Н. І. Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України. 
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10(1). 
С. 173-181.

5. Mаrgаsоvа V., Tkаlеnkо N., Rudеnkо О., Уаkubеk Р. Rеsіlіеnсе іndісаtоrs 
fоr mеаsurіng sustаіnаblе іnnоvаtіоn dеvеlорmеnt. Jоurnаl оf Lіfе Есоnоmісs. 2017.
№12(4). Р.35-48.

Тимошенко О.В., докт.екон.наук, доцент,
Гудима Л.О., магістрант,

Київський національний університет 
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

СУЧАСНІ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В умовах безперервного розвитку вітчизняної економіки для 
підприємницьких структур досить актуальним є дослідження сучасних 
стратегій і механізмів залучення фінансових ресурсів. Важливою на сьогодні 
є проблематика вибору найбільш оптимальної  форми фінансування 
підприємств, що забезпечить стійкий розвиток, високу рентабельність та 
досягнення основних цілей. Таким чином, варто розглянути нові модернізовані 
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форми фінансування підприємств, оцінити найбільш ефективні з точки зору 
обсягів та умов залучення грошових коштів, і в той же час, найменш ризиковані 
джерела фінансування, дослідити нинішній стан та тенденції фінансового 
забезпечення на українському ринку.

Досліджуючи тенденції розвитку фінансування вітчизняних підприємств, 
варто відмітити, що найбільш поширеними в економічній системі України на 
сьогодні є такі форми фінансового забезпечення, як: самофінансування, що 
означає забезпечення фінансових потреб за рахунок власних ресурсів; 
кредитування – одна із форм фінансового забезпечення відтворювальних 
витрат, при яких витрати суб’єкта господарювання покриваються за рахунок 
банківських кредитів на засадах платності, строковості й повернення; 
та державне фінансування, що розуміється як метод безповоротного надання 
фінансових ресурсів суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджетних 
і позабюджетних фондів. Також заслуговує уваги така форма фінансового 
забезпечення, як інвестування – «вкладення коштів у певні об’єкти з метою 
отримання прибутку й розширення обсягів діяльності підприємства» [1, с. 39–44].

Розглянемо розподіл капітальних інвестицій підприємств за джерелами 
фінансування за 2013-2017 рр.

Таблиця 1
Капітальні інвестиції підприємств за джерелами фінансування 

за 2013–2017 рр.

Капітальні інвестиції  у фактичних 
цінах, млн. грн.

Абсолю
тне 

відхиле
ння 

2013/
2017

Темпи 
приросту, 

%
2013/
2017

Структура, 
%

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2017
Усього 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 198588,1 79,48 100 100
у тому числі за 
рахунок:
коштів державного 
бюджету

6174,9 2738,7 6919,5 9264,1 15295,2 9120,3 147,7 2,48 3,41

коштів місцевих 
бюджетів

6796,8 5918,2 14260,0 26817,1 41565,5 34 768,7 511,54 2,72 9,27

власних коштів 
підприємств та 
організацій

165786,7 154629,5 184351,3 248769,4 310061,7 144275 87,02 66,35 69,14

кредитів банків та 
інших позик

34734,7 21739,3 20740,1 27106,0 29588,9 -5145,8 -14,8 13,9 6,6

коштів іноземних 
інвесторів

4271,3 5639,8 8185,4 9831,4 6206,4 1935,1 45,3 1,7 1,38

коштів населення на 
будівництво житла

24072,3 22064,2 31985,4 29932,6 32802,5 8730,2 36,27 9,63 7,31

інших джерел 
фінансування

8036,7 6690,2 6674,7 7495,5 12941,3 4904,6 61,03 3,22 2,89

Джерело: складено автором на основі даних [4].
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Виходячи з аналізу фінансування підприємств, можна зазначити, що 
переважна більшість грошових коштів залучена за рахунок самофінансування 
підприємств, частка яких у 2017 р. склала 69,14%, що на 2,79% більше 
в порівнянні з 2013 роком (66,35%), темп приросту за аналізований період 
становить 87,02%. Частка капітальних інвестицій з державного бюджету за 
останні роки підвищилась і в 2017 році складала 3,41%, що на 0,93% перевищує 
частку в 2013 році (2,48%), темп приросту дорівнює 147,7%. На сьогодні 
спостерігається низька активність комерційних банків у сфері кредитування 
підприємств, що спричинено низькою кредитоспроможністю позичальників, 
високими ставками по кредитам, зростанням суми простроченої кредиторської 
заборгованості, великими фінансовими ризиками. Використання кредитних 
коштів банків та інших позик скоротилося на 14,8% (частка у 2017 році 
становить 6,6% від загального обсягу). 

За нинішньої нестабільної економічної ситуації виникає необхідність  
проведення реорганізації фінансового забезпечення підприємств, що дозволить 
досягти беззбиткової діяльності за найкоротший час і гарантує можливість 
стійкого розвитку підприємства, тож пошук найбільш ефективних схем 
фінансування є першочерговим завданням. Для сучасного менеджменту 
організацій обов’язковим є формування власних стратегій фінансового 
забезпечення, спираючись не тільки на класичні, давно відомі моделі та 
механізми вирішення проблем нестачі фінансових ресурсів, дуже важливо бути 
в курсі останніх наукових і практичних розробок у сфері питань пошуку джерел 
фінансування бізнесу. 

Вагомим внеском в розвиток фінансового забезпечення вітчизняних 
підприємств для  реалізації інноваційно направлених економічних, соціальних, 
екологічних проектів може стати популяризація альтернативних і гібридних 
джерел фінансування, таких як лізинг, форфейтинг, факторинг, венчурне 
фінансування, ЕСА-фінансування, LBO-фінансування, кредитні ноти, 
єврооблігації, тощо, тож розглянемо детальніше деякі з них. [2, с. 562–566].

Таблиця 2
Сутність джерел фінансового забезпечення 

сталого розвитку підприємств

Толінг

Термін «толінг» бере початок від англ. “tolling”, і визначається як оплата 
за послугу з перероблення давальницької сировини готовою продукцією.
Толінгові або давальницькі операції передбачають процес ввезення на 
територію країни іноземними замовниками сировини задля її переробки 
без сплати податків та митних платежів і подальшого вивезення готової 
продукції до країни-експортера. 

Факторинг Факторинг – це банківський довгостроковий договір, за яким клієнт 
передає компанії-фактору(посереднику) дебіторську заборгованість 
підприємства, останній при цьому бере на себе зобов’язання сплати 
коштів та відповідає за ризики неплатежу по кожному рахунку.

Лізинг Лізинг передбачає банківську послугу, за якої одна сторона
(лізингодавець) передає іншій (лізигоодержувачу) у тимчасове  право 
користування майно з подальшим переходом у право власності за умови 
сплати останнього лізингового платежу.
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Форфейтинг Одна з форм коротко- та середньострокового кредитування, яка 
відноситься до міжнародних кредитно-розрахункових операцій і має на 
увазі купівлю форфейтером (комерційним банком чи спеціалізованою 
компанією) в експортера боргових зобов’язань, погоджених з імпортером.

Венчурне 
фінансування

Це один із інструментів фінансування інноваційної діяльності, основним 
спрямуванням якого є одержання прибутку від вкладення інвестицій 
у ризикові підприємства, що займаються реалізацією інноваційних ідей 
та проектів. 

Синдиковані 
банківські 
кредити

Кредит, наданий одному позичальнику кількома кредиторами (синдикатом
кредиторів), як правило, у межах однієї кредитної угоди з розподілом 
часток кредиту між учасниками синдикату, сума та ризики якого 
розподіляються між банками-учасниками. Використовується у випадках, 
коли одному позичальнику надається велика сума кредиту, при чому один 
банк не може забезпечити його потреби необхідним обсягом ресурсів або 
для одного банку небажана така концентрація ризику кредитного портфеля.

ЕСА-
фінансування 

У країнах Європейського Союзу (ЄС) широке поширення отримала 
державна підтримка експорту продукції, особливо важкого і 
наукомісткого машинобудування, приладобудування. ЕСА-фінансування 
відбувається  із залученням кредитних експортних агенств (Export Credit 
Agency), основне призначення яких – кредитувати на вигідних умовах 
покупців продукції поза межами ЄС.

LBO-
фінансування 

LBO-фінансування (Leveraged Buy Out) – форма залучення позикових 
ресурсів, поширена в зарубіжній практиці, яка спеціалізується на 
здійсненні операцій зі злиття та поглинання і полягає в купівлі 
контрольного пакету акцій корпорації з допомогою кредиту.

Мезонінне 
фінансування

Один із інструментів залучення позикових коштів для потреб 
розширеного відтворення коли власник ресурсів (інвестор) направляє їх на 
розвиток компанії-реципієнта без входження до її капіталу, а в обмін на 
боргові зобов'язання та опціон з правом придбання акцій позичальника в 
майбутньому за визначеною ціною.

Кредитні ноти 
(credit linked 
notes – CLN)

CLN визначаються як боргові вимоги, які погашаються в залежності від 
того відбулася «кредитна подія» чи ні. Погашення відбувається у 
встановлений строк як різниця між номінальною ціною та збитками, тобто 
реальна (зменшена) вартість боргової вимоги. Якщо "кредитна подія" не 
здійснювалася, погашення кредитної ноти відбувається за її номінальною 
ціною.

Єврооблігації Фінансові інструменти представлені цінними паперами, номіновані в 
іноземній валюті (доларах США або євро), які обертаються на 
міжнародному фондовому ринку, як правило, у значних (понад 100 млн. 
дол. США) обсягах і на довгостроковій основі, та розміщення яких 
здійснює міжнародна фінансова установа (інвестиційний банк) або група 
(синдикат) таких установ.

Імпакт-
інвестування

Імпакт-інвестування – це інвестиції в компанії, організації та фонди 
з метою створити вимірюваний соціальний або екологічний вплив разом 
з тим отримавши прибуток.
Принципи імпакт-інвестування:
– очікування отримати прибуток;
– потреба вирішувати соціальні чи екологічні виклики;
– зобов’язання щодо вимірювання та звітування відносно 
передбачуваного соціального впливу та впливу на навколишнє 
середовище.
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Неабиякої значимості за останні роки набуває досягнення позитивного 
соціального ефекту, що можливо за рахунок соціальної відповідальності 
бізнесу. Торкнувшись теми соціально-відповідального інвестування, варто 
зазначити, що  сьогодні набирають розповсюдження проекти, що передбачають 
нові механізми фінансування, зокрема імпакт-інвестиції та фінансування 
соціально значущих проектів на засадах венчурної філантропії. Зазвичай, 
обидва види інвестицій спрямовані на отримання фінансового прибутку, разом 
із тим маючи позитивний вплив на середовище. Сфера імпакт-інвестицій зараз 
перебуває на стадії розвитку. За 2019 рік передбачається збільшення активів до  
500 млрд. дол. – з 50 млрд. у 2009 році. За деякими прогнозами розмір активів 
сягне в кінцевому підсумку вже 3 трлн. дол. [3, с. 5].

Підводячи підсумки проведеного дослідження, зауважимо, що структура 
фінансового забезпечення українських підприємств на сьогодні не 
є оптимальною. Здебільшого фінансове забезпечення підприємств відбувається 
за рахунок власних коштів підприємств, спостерігається скорочення 
державного фінансування та банківського кредитування. Враховуючи 
обмеженість залучення фінансових ресурсів з інших джерел, стратегічним 
завданням менеджменту кожного підприємства має бути розробка комплексної 
системи заходів щодо пошуку альтернативних форм фінансового забезпечення 
підприємств, що, у свою чергу, розширить їх джерела фінансового 
забезпечення, підвищить ефективність використання фінансових ресурсів та 
сприятиме сталому розвитку економіки в цілому. 
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CТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
У СВІТОВИХ ВИМІРАХ

Енергія є основою забезпечення промислового виробництва, надання 
послуг в транспортній сфері,функціонування житлово-комунального 
господарства, створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, 
а енергетика – галузь, що в значній мірі визначає рівень соціально-
економічного розвитку

країни. У значній мірі розвиток як світової енергетики, так і енергетики 
України, у першій половині ХХІст. визначає  Паризька кліматична угода 
ООН (прийнята в Парижі консенсусом 12 грудня 2015 р. та підписана 
22 квітня 2016 р).Важливо оцінити розвиток енергетики України згідно вимог 
сталого розвитку. 

Термін «сталий розвиток» (sustainable development) набув широкого 
поширення у 1987 р. після того, як Міжнародна комісія з навколишнього 
середовища і розвитку ООН опублікувала доповідь «Наше спільне майбутнє». 
У цій доповіді сталий розвиток визначається наступним чином: «Людство 
здатне надати розвитку сталий і довготривалий характер з тим, щоб він 
відповідав потребам нині живих людей, не позбавляючи майбутні покоління 
можливості задовольняти свої потреби.». [4] 

Сталий розвиток енергетики прийнято характеризувати сумою 
економічних, екологічних та соціальних компонентів. Його доцільно 
розглядати на 3 рівнях: 

1. на рівні держави; 
2. на рівні галузей енергетики; 
3. на рівні підприємств енергетики .
Сталий розвиток енергетики держави являє собою здатну до 

саморегулювання систему забезпечення енергетичної безпеки. Основою його 
керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які 
дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, 
з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш 
оптимальний. З точки зору енергетичного сектора важливо проаналізувати Ціль 
Сталого Розвитку: Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких 
і сучасних джерел енергії для всіх. (вона включає такі підпункти)

1. До 2030 року забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного 
і сучасного енергопостачання; 

2. До 2030 року значно збільшити частку енергії з відновлюваних джерел 
у світовому енергетичному балансі; 

3. До 2030 року подвоїти глобальний показник підвищення 
енергоефективності; 
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4. До 2030 року розширити інфраструктуру і модернізувати технології 
для сучасного та сталого енергопостачання всього загалу у країнах, що 
розвиваються, зокрема у найменш розвинених країнах, малих острівних 
державах, що розвиваються, і країнах, які не мають виходу до моря, 
з урахуванням їх відповідних програм підтримки. [3]

Власне цілі прийняті на тлі серйозного дисбалансу в розвитку світової 
енергетики: понад мільярд людей на планеті не забезпечені електроенергією 
в достатньому обсязі, а потенціал підвищення ефективності енергоспоживання 
будівель, транспортної системи і виробничих процесів залишається в значній 
мірі неосвоєних. Експерти визначили, що коли Ціль не буде досягнута, буде 
вкрай складно забезпечити доступ до якісної охорони здоров'я і освіти, 
гендерна рівність, нові робочі місця, економічне зростання, сталий споживання 
або ефективну боротьбу зі змінами клімату, які ставлять під загрозу досягнення 
всіх цілей. [2]

На початку ХХІ ст. для координації енергетичної політики нашої держави 
була розроблена Енергетична стратегія України до 2030 року (затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 15 березня 2006 р. № 145). У цій 
Стратегії визначено загальний потенціал енергозбереження за рахунок 
технічного (технологічного) та структурного факторів в економіці України 
у 2030 р У 2010 році було затверджено Державну цільову економічну програму 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2017 роки . [1]

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 
внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. 
№ 243 та від 17 жовтня 2011 р. № 1056, зокрема, термін дії Державної цільової 
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 
подовжено до 2020 року включно. [5]

На мою думку в Україні слід врахувати, що нова економіка майбутнього –
це не поступальний розвиток старої промисловості, що базується переважно 
на силових енергетичних процесах, а поєднання великих установок , силових та 
інформаційних процесів, фізичних та інтелектуальних систем. На зміну 
індустріальній енергетичній цивілізації, пов'язаної з використанням переважно 
силових процесів, приходить новий енергоінформаційний електричний світ, 
заснований на широкому використанні інтелектуальних соціо-фізичних систем. 

Одним із основних недоліків України є відсутність дієвої комплексної 
енергетичної політики, а висока залежність від вугілля, природного газу та 
ядерної енергії як первинних джерел енергії,при цьому слід враховувати, що 
вплив окремих негативних факторів буде зростати. Україна має видобудувати 
сучасну систему розвитку власної енергетики, виходячи з пріоритетності 
національних інтересів та покладаючись максимально на власні сили.  Країні 
необхідно зменшити рівень використання імпортних енергоносіїв, особливо 
імпорт природного газу, а також звернути увагу на екологічну стійкість 
України. .Потрібні ефективні реформи у таких сферах як газова та нафтова 
галузі, нафтопереробка, електроенергетика. 
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ІНФЛЯЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР 
ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

НА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Перед тим, як розробити ефективний план роботи будь-якого 

підприємства, треба ретельно проаналізувати всі чинники, які можуть впливати 
на неї. Не виключенням являється зовнішнє середовище підприємства. Часто 
його досліджують недосконало, або навіть нехтують ним, що є недопустимою 
помилкою при веденні бізнесу. 

Взагалі, фактори зовнішнього середовища – складні економічні процеси, 
на дослідження яких потрібен час, і кожен з яких впливає на роботу 
підприємства по-різному. Існує два рівні такого середовища: макрорівень та 
мікрорівень. До першого відносяться технологічні, правові, політичні, соціальні 
та економічні фактори. 

Щоб детально здійснити аналіз економічних факторів впливу, їх доцільно 
систематизувати в такому вигляді:

 Динаміка змін в економіці.
 Зміни ставки НБУ.
 Інфляційні процеси.
 Основні зовнішні витрати.
 Економічні стратегічні союзи [1].

Інфляція – явище, яке становить загрозу в залежності від розміру та 
періоду, за який воно цей розмір набуло. Підприємству цей процес може 
принести як невеликі збитки, так і банкрутство. Незначний рівень інфляції 
може позитивно впливати на підприємство, змушуючи власників грошей 
вкладати їх в певні прибуткові справи, так як гроші без руху знецінюються. 

http://www.worldenergy.org/wp-
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN38530.html
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Висока інфляція виступає несприятливим явищем для підприємства, 
знецінюючи його доходи та надходження. [3] Саме тому в умовах нестабільної 
економічної ситуації питання аналізу інфляційних процесів набуває 
першочергового значення. 

Основними наслідками інфляції для підприємства є наступні:
 суттєве збільшення вартості ресурсів;
 підвищення цін на продукцію (товари, роботи, послуги);
 зменшення реальних доходів підприємства;
 скорочення кредитних активів та підвищення цін на кредитні 

послуги;
 знос технічного обладнання внаслідок гальмування науково-

технічного прогресу;
 зміна співвідношення доходів та видатків, що відображається на 

прибутковості, стані грошових потоків і, як наслідок, на діловій 
активності підприємства;

 зростання вартості підприємства.
Інфляція негативно впливає на доходи та надходження підприємства. 

Відстрочка певного роду платежів призводить до того, що фірма отримує 
неповний запланований дохід. Так як витрати на оплату праці, амортизацію, 
сировину та інші елементи собівартості продукції, вирахувані в попередньому 
періоді, не відповідають їх вартості в поточному періоді, підприємство не може 
обійтись без додатково залучених коштів.

Ці проблеми тягнуть за собою ряд наступних: залучення зовнішнього 
капіталу, на який в цей час зростають відсотки. Виникають труднощі 
з довгостроковим кредитуванням, що пов’язано зі ступенем ризику, з яким 
працює банк. До того, в умовах інфляції виникають проблеми під час процесу 
оцінки інвестиційних можливостей підприємства. 

Також у поточній діяльності інфляційні процеси впливають на прибутки 
й витрати. Так, якщо між оплатою продукції та її відвантаженням є певний 
проміжок часу, то за цей період цінність прибутків зменшується. Таким чином 
підприємство намагається уникнути збитків, беручи плату за продукцію при 
відвантаженні, або взагалі наперед. Це спричинює втрату своїх позицій серед 
конкурентів, оскільки запорукою збільшення продажів є надання товарного 
кредиту. 

В умовах високого рівня інфляції є вірогідність подачі недостовірної 
інформації у фінансовій звітності підприємства, що призводить до прийняття 
некоректних управлінських рішень.

На основі вищезазначених проблем в умовах інфляції, рекомендовані 
наступні фінансові рішення:

1. Постійне здійснення контролю за витратами на короткотерміновий 
період.

2. Не приймати проекти з довгою окупністю.
3. Сприяти підвищенню продуктивності праці, впроваджуючи нові 

технології.



113

4. Раціональне управління активами підприємства.
5. Дотримуватись ведення правильної фінансової політики (мінімізація 

дебіторської заборгованості, використання кредиторської).
6. Приймати коректні управлінські рішення [2, с. 183].

За даними державної служби статистики України [4] 
індекс інфляції за 2013-2018 рр. має такий вигляд:

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8

Згідно даних, наведених в таблиці, прослідковується тенденція до 
зниження показника інфляції, яка веде за собою позитивні наслідки для 
здійснення підприємницької діяльності. Але ситуація в країні залишається 
нестабільною. 

Отже, інфляція є важливим економічним фактором впливу зовнішнього 
середовища на планування діяльності підприємства. І кожне підприємство 
може стикнутися з цією проблемою. Важливо наперед відстежувати можливу 
загрозу інфляційних процесів і розробити оптимальну стратегію, щоб 
в майбутньому мінімізувати збитки, які потягне за собою інфляція. Саме тому 
потрібно регулярно слідкувати за факторами впливу зовнішнього середовища, 
задля уникнення непередбачених ситуацій, які можуть негативно вплинути на 
ведення бізнесу.
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Секція 9
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Булига К.Б., канд. техн.наук, доцент,
Бурковський М.О., магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»,
м. Київ, Україна

МОНІТОРИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ 
Сучасна третя хвиля інтернету [1] потребує від будь-якого бізнес-проекту 

використання інформаційних технологій з максимальним впровадженням веб-
сервісів. Партнерські маркетингові програми (ПМП), або в англомовній 
редакції  – афілійовані компанії [2], передбачають можливість створення 
безмежних партнерських мереж з різними методами формування рекламного 
простору, товарами та послугами, методами оплати тощо. У даній схемі 
об’єктом купівлі-продажу стає вже в більшій мірі не сам товар, а інформаційно-
рекламні потоки, що переглядають користувачі, або так званий «рекламний 
трафік» [3]. Мережі направлені на оптимізацію і перепродаж потоків з метою 
досягти найбільш ефективного цілеспрямування реклами – високої конверсії, 
тобто проценту покупок з унікальних переглядів реклами одного товару, 
послуги чи тематичної групи товарів/послуг. Ця схема виявила себе, як 
найбільш зручна та перспективна в плані організації, та гнучка в аспекті 
швидкого маневрування ресурсами, дослідження та підключення нових 
комерційних схем, інших афілійованих мереж [4]. 

Для правильної організації ПМП важливо надати кількісну оцінку  
рекламного трафіка [5]. Значна трудомісткість такої оцінки вимагає створення 
автоматизованої системи, яка стане основою для доцільного прийняття бізнес-
рішень, а саме: залучення або відмова від партнерства,  перерозподіл трафіку, 
зміна тарифів, зміна тематики трафіку залучення нових та реформування 
існуючих схем роботи. Для успішного прийняття таких рішень необхідно на 
основі моніторингу основних параметрів трафіка виконати поточну 
і довгострокову аналітику та прогнозування.

У роботі пропонується автоматизована система моніторингу економічної 
статистики заснована на дискретній статистичній моделі, яка дозволяє 
оперативно відслідковувати аномальні зміни у таких показниках трафіка, що 
циклічно повторюються, але мають значний ступінь коливань у оперативному 
проміжку часу. Даний підхід дозволяє за допомогою прогнозу на кінець 
більшого терміну визначити суттєвість змін у потоках. 

Алгоритм роботи автоматичної системи моніторингу (АСМ). Автоматична
система моніторингу діє на основі середніх значень для поточного значення 
протягом останніх n днів. Оскільки величини, що досліджуються, є залежними 
від добової активності користувачів Інтернет по всьому світу, вони мають 
властивість циклічно повторюватися день у день. На основі цього 
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спостереження система за один цикл розраховує прогнози на кінець дня для 
поточної години та минулої, порівнює їх, та сигналізує у випадку значного 
відхилення.

Логіка системи працює наступним чином: якщо в попередню годину 
значення FVF - Full Value Forecast (прогноз повного значення) було вище ніж 
нижній інтервал, який із 80% достовірністю може перевищувати середнє 
значення FVFmin цієї години, то відбувається сигнал тривоги і запускається 
бібліотека, відповідна за сигналізування, визначається степінь падіння, групи 
користувачів, що отримують сигнал, методи сигналізування. У межах даної 
роботи розглянуто лише один метод – електронний лист на вказаний e-mail.

Таким чином було розроблено сигнальну статистичну систему на основі 
моделі стандартного відхилення звичайного розподілу. Система розраховує 
коефіцієнт, що показує середній процент величини, що підлягає моніторингу, 
на даний момент часу (погодинний дискретний період) порівняно з цілим днем, 
для останніх n днів. На основі коефіцієнту через пропорцію визначається 
прогноз на кінець дня, та порівнюється з таким же прогнозом за минулий 
дискретний період (минулу годину). Якщо величина прогнозу менша за 
мінімальну минулої години (з вірогідністю 80%) то система сигналізує про 
критичне відхилення.

Вхідними даними моделі є:
1) Суми величини, що відстежується до поточної години за останні 

n+1 днів(поточний включено);
2) Суми величини, що відстежується до минулої години за останні 

n+1 днів (поточний включено);
3) Суми величини, що відстежується за останні n днів.
Проміжні дані:
1) Прогноз на кінець дня поточної години;
2) Мінімальна планка прогнозу на кінець дня минулої години.
Вихідні дані: результат бульового типу, що має значення true в разі 

критичного відхилення прогнозу поточної години від минулої, тобто поточний 
прогноз менше за мінімальну планку прогнозу минулої години. В іншому 
випадку результат є false.

Реалізація алгоритму. Для реалізації моделі було використано мову PHP5, 
установлену як модуль web-сервера Apache. Модуль АСМ складається 
з 3-х базових бібліотек:

1. stat.lib.php – не є специфічною для даної задачі, розроблена для 
спрощення обчислень статистичних величин і містить клас selection (вибірка) 
що за умовчуванням обчислює середнє виборки, – average, та дисперсію 
вибірки, – dispersion, методами відповідно avg та dispersion. 

2. alarm.lib.php – бібліотека спеціально розроблена для обчислення 
прогнозу з використанням формул алгоритму на основі середнього відношення 
поточної величини до повної величини. Містить клас FVForecast, що 
складається з:

1) конструктора FVForecast, на вході приймає масиви поточних значень 
та повних значень,
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2) службової функції array_bcdiv – ділить масиви, повертає отриманий 
масив відношень,

3) функція FVFmin – обчислює та встановлює нижню планку прогнозу,
4) функція FVFmax – обчислює та встановлює верхню планку прогнозу 
3. asm.php – в даній реалізації не є власне бібліотекою, а лише об’єднує 

в собі логіку АСМ та виконання вищезгаданих бібліотек.
Оскільки PHP – це мова генерації web-сторінок, то результат роботи 

програми виводиться в браузері і в сигнальному листі від системи.
Створена в рамках даної роботи автоматична сигнальна система діє на 

основі порівняння прогнозів на кінець дня для поточної та минулої годин, що 
дозволяє нехтувати відхиленням показників в погодинному розрізі. Прогноз 
базується на середньому відношенні поточного значення показника до повного 
на протязі попередніх n днів. Для реалізації використана мова програмування 
web-сторінок PHP, функції розрахунків з довільною точністю бібліотеки 
BCMath [6] та допоміжні бібліотеки функцій. Вивід розрахунків система 
здійснює в потік стандартного виводу (в браузер), а також у випадку 
критичного відхилення основного показнику – сигналізує електронним листом 
на заданий e-mail/ 
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ефективного розвитку виступає надання конкурентоспроможних послуг. Варто 

http://actionpay.org
http://bolibrukh.com/vydy-trafiku.html
https://webpromoexperts.com.ua/blog/kpi-v-
http://www.php.su/functions/


117

зазначити, що для забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
готельного бізнесу необхідно: проведення досліджень щодо формування 
принципів управління готельним бізнесом; застосування в процесі розроблення 
та прийняття управлінських рішень наукових підходів; орієнтація розвитку 
готельного бізнесу на інновації; формування рівня ціни та якості послуг [1, c. 219].

Завдяки продуктивної, бездоганної роботи на ринку та надійної репутації 
досягається конкурентоспроможність підприємства. Щодо суті поняття 
«конкурентоспроможність», то це – багатоаспектне значення, що демонструє 
відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки 
своїми якісними, економічними, технічними, естетичними характеристикам, 
але й комерційними та іншим умовами його реалізації (терміни постачання, 
ціна, канали збуту, сервіс, реклама) [2, c. 54].

Суттєві конкурентні переваги має підприємство, яке тривалий період часу 
функціонує на ринку перед тим підприємством, яке тільки входить на цей 
ринок або працює на ньому короткий проміжок часу.

В сучасних умовах конкурентні переваги отримують ті виробники, які 
домагаються скорочення витрат, яке, в свою чергу, забезпечується за рахунок 
постійного оновлення технологій. Визнаний авторитет у галузі проблем 
конкуренції М. Портер, чиї висновки базуються на результатах великомасштабного
дослідження процесів одержання і збереження конкурентної переваги, вважає, 
що: «фірми обходять своїх конкурентів якщо мають міцну конкурентну 
перевагу. Конкурентна перевага поділяється на два основних види: більш 
низькі витрати і диференціація товару. Низькі витрати відбивають здатність 
фірми розробляти, випускати і продавати порівнянний товар з меншими 
витратами, ніж конкуренти » [3].

Це означає, що передумови для забезпечення низьких витрат повинні 
створюватися на всіх стадіях виробничого циклу, у тому числі на стадіях НДР 
і ДКР. Диференціація товарів - це здатність забезпечити покупця товаром нової 
якості який володіє унікальною і більшою цінністю у вигляді особливих 
споживчих властивостей або після продажного обслуговування. При цьому 
М. Портер виділив три підстави нової теорії конкурентоспроможності однією 
з яких є – нововведення. У широкому сенсі слова воно включає нові технології, 
нові здібності і методи ведення справ. При цьому в главу кута повинні бути 
поставлені «удосконалення і оновлення технологій».

На думку І. І. Дахно, конкурентні переваги – це активи, якими володіє 
підприємство й які допомагають перемагати в конкурентній боротьбі [4, c. 162].

Завдання зміцнення національної конкурентоспроможності в умовах 
структурної трансформації і глобалізації світового господарства потребують від 
менеджменту вітчизняних підприємств готельного  господарства вироблення 
принципово нових підходів до співпраці підприємств індустрії гостинності 
з суб'єктами інноваційної інфраструктури. 

Так у практиці світового бізнесу широке застосування отримав 
інноваційний менеджмент як спеціальна галузь знань у сфері управління 
інноваційною діяльністю і досягнення цілей розвитку. Методичною основою 
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інноваційного менеджменту є системний підхід до завдань управління, 
програмно – цільова методологія та концепція управління проектами.

Інноваційний менеджмент – це «самостійна область економічної науки 
і професійної діяльності, спрямована на формування і забезпечення досягнення 
будь-якою організаційною структурою інноваційних цілей шляхом 
раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів» [5]. 

Сьогодні використання наукових методів інноваційного менеджменту 
стає важливим фактором успішного розвитку підприємств готельного  
господарства.

Інноваційний менеджмент як апарат управління інноваціями передбачає 
структурне оформлення інноваційної сфери. Поняття інноваційного 
менеджменту як апарату управління інноваціями в умовах підприємств 
готельного  господарства полягає у наступному:

– система управління інноваціями яка володіє ієрархічною структурою 
і складається зі спеціалізованих органів управління;

– інститут менеджерів – керівників різних рівнів, наділених особливими 
повноваженнями в прийнятті і реалізації управлінських рішень та, які 
несуть певну відповідальність за результати інноваційної діяльності 
підприємств.
Враховуючи наведене вище можливо визначити функції інноваційного 

менеджменту та підрозділити  їх на основні і забезпечуючи.
Основні (предметні) функції інноваційного менеджменту є загальними 

для всіх видів та умов здійснення інновацій, до їх числа належать: формування 
цілей, планування, організація і контроль. Ці функції відбивають зміст 
основних стадій процесу управління інноваційною діяльністю і виділяють 
предметні галузі управлінської діяльності на всіх ієрархічних рівнях. 
Забезпечуючи функції інноваційного менеджменту включають управлінські 
процеси та інструменти, які сприятимуть ефективному здійсненню основних 
(предметних) функцій. Розглянемо забезпечуючи функції інноваційного 
менеджменту.

1.Соціально-психологічні функції:
– делегування – комплекс управлінських рішень, спрямованих на раціональний

розподіл робіт з управління інноваційними процесами та відповідальності за їх 
здійсненням між працівниками апарату управління;

– мотивація – система моральних і матеріальних стимулів для працівників 
підприємства в ефективній,  продуктивній, індивідуальній та колективній 
праці; планування, організація та забезпечення підвищення професійного 
рівня співробітників підприємства.
2. Процесуальні функції:

– рішення – сукупність правил, пов'язаних з підготовкою, забезпеченням, 
визначенням послідовності та реалізації управлінських рішень, а також їх 
дотримання;

– комунікації – підготовка, отримання, переробка і передача інформації для 
успішного просування інновації.
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Предметні, соціально-психологічні та процесуальні аспекти управління, 
взаємно доповнюючи один одного, створюють цілісну систему функцій 
інноваційного менеджменту, що дозволяє диференціювати методи і прийоми 
управлінського впливу на інноваційні процеси.

Саме в рамках інноваційного менеджменту вивчаються і формуються 
основні закономірності організації і управління інноваційною діяльністю, 
проводяться прогнозно-аналітичні дослідження, формується інноваційна 
політика підприємства, розробляються нормативно-методичні матеріали для 
інноваційної сфери, здійснюється економічна оцінка нових технологій, ведеться 
облік та звітність по НДДКР та інновацій.

У даний час система інноваційного менеджменту в умовах підприємств 
готельного господарства України характеризується наступними проблемами:

– недооцінка загальної проблеми управління інноваційною діяльністю на
всіх рівнях індустрії гостинності;

– відсутністю в підприємствах готельного  господарства системи 
перспективного планування в інноваційній сфері;

– недостатністю проведення ґрунтовних прогнозно-аналітичних досліджень 
в інноваційній сфері як необхідного етапу розробки науково-технічної 
політики підприємств готельного господарства і в цілому індустрії 
гостинності;

– недостатньою економічною обґрунтованістю і глибиною аналітичної 
опрацьованості рішень, що приймаються в інноваційній сфері;

– недостатнім нормативно-методичним забезпеченням інноваційної 
діяльності в умовах підприємств індустрії гостинності.
Зазначені проблеми дозволяють зробити висновок, що переорієнтація 

системи управління підприємств готельного  господарства і в цілому індустрії 
гостинності на інноваційний шлях розвитку вимагає комплексного економіко-
правового вдосконалення інноваційного менеджменту. Основними напрямками 
діяльності по вдосконаленню і перетворенню системи управління науково -
технічним розвитком підприємств готельного  господарства і в цілому індустрії 
гостинності є прогнозно-аналітична робота, яка служать найважливішим 
і необхідним напрямком інноваційної діяльності та інформаційною базою 
підготовки науково обґрунтованих рішень у формуванні перспективних планів 
і завдань комплексного розвитку підприємств. 

Необхідність створення і вдосконалення системи управління інноваційною
діяльністю та її переведення на інтенсивний шлях розвитку вимагає високого 
рівня освіти фахівців, які повинні оволодіти новими технологіями і технікою, 
методами управління інноваційними процесами, методами прогнозування, 
планування і аналізу.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що успішний 
інноваційний розвиток підприємств готельного  господарства неможливо 
здійснити без чіткої відкладеної системи планування, прогнозування та 
управління інноваційною діяльністю. При цьому необхідними умовами для 
створення ефективної системи управління інноваційними процесами є:
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– висока зацікавленість вищого керівництва підприємств в інноваціях;
– відповідна підготовка і дисципліна фахівців на всіх рівнях управління;
– чітке нормативно-методичне, економічне, правове і організаційне 

забезпечення системи управління інноваційною діяльністю (інноваційного
менеджменту).
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НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах розвитку глобалізації економіки та зменшення вартості 
інформації стає все складніше функціонувати підприємствам без впровадження 
інновацій. Підприємства які не змінюють свою бізнес-модель згідно умов ринку 
рано чи пізно втратять свою позицію та будуть заміщені більш гнучкими 
підприємствами. Одним із шляхів збільшення гнучкості є впровадження 
стратегії диверсифікації. Дана стратегія впроваджується з метою збільшення 
об’єму продажів та захоплення нових ринків. 

Стратегія диверсифікації може використовуватися як на рівні ділової 
стратегії, так і на корпоративному рівні. На діловому рівні бізнесу стратегія 
може бути пов’язана з орієнтацією на захоплення нового сегменту ринку. Для 
корпоративного рівня може бути впроваджений абсолютно новий бізнес, 
з урахуванням системного підходу. Різні типи стратегій диверсифікації 
включають модернізацію та розробку нових продуктів, оновлення ринку, 
ліцензування нових технологій, альянс із різними компаніями. Мета 
диверсифікації полягає в тому, щоб розширити вплив компанії на ринок, який 
відрізняється від нинішнього.
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Типи стратегій диверсифікації за Ф.Котлером. Існують три основні типи 
стратегій диверсифікації – концентрична, горизонтальна та конгломерат. 
Концентрична (вертикальна) диверсифікації впроваджується якщо існує 
подібність між галузями з технологічної сторони. Перевагою даного типу є те, 
шо компанія може  застосовувати свої технологічні знання як основу для 
розвитку нового продукту, який врешті стане доповненням до базового 
продукту компанії. Даний тип диверсифікації є найлегшим з точки зору її 
впровадження, адже вже наявні налагоджені зв’язки з постачальниками та 
потенційна клієнтська база. Метою концентричної диверсифікації є досягнення 
стратегічної синергії. По суті, синергія - це здатність двох або більше частин 
організації досягти більшої загальної ефективності разом, ніж це було б за 
рахунок окремих складових. 

Горизонтальна диверсифікація відображається у впровадженні нових 
продуктів, які не пов’язані  безпосередньо з основними продуктами компанії 
але можуть бути корисними цільовій аудиторії компанії. Фактично це випуск 
абсолютно нових для компанії продуктів, але для вже існуючих клієнтів. Ця 
стратегія є більш ефективною, оскільки поточні клієнти є лояльними до 
існуючих продуктів, отже не потрібно витрачати значні кошти на рекламу та 
PR. Даний тип стратегії диверсифікації є ефективним в разі наявності значної 
кількості постійних клієнтів компанії з частою повторною покупкою клієнтами. 

Конгломератна або бічна диверсифікація – вихід компанії на абсолютно 
нові ринки, з новим продуктом для нової цільової аудиторії. Даний тип 
диверсифікації є унікальним для поточного бізнесу з точки зору операційної 
діяльності та може виявитися досить ризикованим. Проте це також може 
виявитися доволі успішним рішенням, оскільки відбувається захоплення нових 
ринків. Рекомендованим розміром виділення інвестицій є 2% від активів 
існуючого підприємства. 

Диверсифікація конгломератів відбувається тоді, коли фірма 
диверсифікується в областях, які не пов'язані з її поточним напрямом 
діяльності. Синергія може бути результатом застосування управлінського 
досвіду або фінансових ресурсів. Однією з найпоширеніших причин стратегії 
диверсифікації конгломератів є те, що можливості в поточній сфері діяльності 
компанії обмежені. Пошук привабливої інвестиційної можливості вимагає від 
фірми розглянути альтернативи в інших видах бізнесу. Фірми можуть також 
проводити стратегію диверсифікації конгломератів як засіб підвищення темпів 
зростання фірми. Ріст продажів може зробити компанію більш привабливою 
для інвесторів. Розвиток компанії може також збільшити владу та престиж 
керівників фірми. Зростання конгломератів може бути ефективним, якщо 
в новій області є більші можливості для зростання, ніж наявні в існуючій сфері 
бізнесу [1, с. 532].

Переваги та недоліки диверсифікації. Використовуючи стратегію 
диверсифікації діяльності підприємства дійсно можна досягти нового 
потенціалу на ринку. Це допомагає компанії збільшити кількість своїх клієнтів 
за рахунок залучення нових і збереження лояльних. Крім того, дана стратегія 
розширює портфель продуктів бізнесу, випускаючи продукти, які доповнюють 
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існуючі продукти на ринку. Тим не менш, компанія повинна наймати 
спеціалістів або мати достатню кількість знань про диверсифікацію, оскільки 
дана стратегія також пов’язана з великою кількістю ризиків. Управлінський 
персонал компанії повинен бути проінформований про стратегію та процеси, 
яких необхідно дотримуватися, які показники необхідно відслідковувати та на 
що в першу чергу звертати увагу. 

Відсутність інформації та знань про останні тенденції на ринку, а тим 
більше їх ігнорування може привести до занепаду компанії. Специфіка ведення 
діяльності у новій сфері бізнесу може суттєво відрізнятися від основної 
діяльності компанії. Це в свою чергу потребує постійного аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовища нового виду діяльності. Також з виходом на новий 
ринок важко відслідковувати дії конкурентів з статистичної точки зору, 
оскільки власної зібраної інформації ще не достатньо, а в статистичних 
збірниках вона може бути відсутня. Ефективність проведення рекламної 
компанії також зазвичай буде гіршою, в порівнянні з ефективністю основної 
діяльності, оскільки ще не проведена достатня кількість ітерацій, які 
б дозволили прогнозувати та фінансувати найперспективніші джерела. 

Стратегія диверсифікації діяльності компанії неминучу пов’язана 
з ризиком від її впровадження, однак поряд з високим ризиком диверсифікація 
є стратегією росту компанії та може значно розширити ринку збуту, а також 
дозволить досягти компанії ефекту синергії від різних видів діяльності. 
Залежно від фінансової та управлінської забезпеченості компанії доцільно 
обрати той чи інший тип диверсифікації з урахуванням рівня ризикованості від 
її впровадження. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринку, що динамічно розвивається, підприємства готельного 
господарства повинні бути здатними пристосуватися до мінливості його впливу. 
Аргументовано, що в процесі формування стратегії розвитку домінуючим 
елементом повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує підприємство 
до постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в усіх аспектах 
діяльності. З цих позицій формування стратегії розвитку підприємства 
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визначено як системний процес, який дозволяє на засадах стратегічного 
мислення, як домінуючої логіки, проаналізувати умови, в яких функціонує 
галузь (підгалузь); визначити місію, цілі і завдання підприємства, розробити 
головні напрями та заходи збалансованості його розвитку в умовах динамічної 
зміни зовнішнього середовища при максимальному використанні всіх наявних 
ресурсів підприємства. 

Теоретично визначено, що суттєвий вплив на розвиток підприємств має 
сукупність факторів макро-, та мікросередовища. Стосовно будь-якого 
готельного підприємства вони відіграють неоднакову роль і можуть впливати 
на його діяльність позитивно, негативно або залишитися нейтральними, що 
залежить від рівння розвитку конкретного підприємства ,  впливу від цих 
факторів  залежать від сформованої місії , цілей підприємства, розробленої  
організаційної структури,наявних  виробничих і сформованих  комерційних 
зв’язків.

Важливе значення у розробці стратегії управління підприємствами 
готельного господарства в умовах ринкових відносин матиме висвітлення 
питання їх конкурентоспроможності, тому що ключове питання в умовах 
ринку – це здатність підприємств успішно конкурувати. Конкурентоспроможність
підприємств готельного господарства визначають як порівнювальні переваги 
конкуруючих підприємств, які діють на ринку готельних та туристичних послуг 
України.  

Ситуація в Україні на даний час характеризується політичною  
нестабільністю, недосконалістю виробничої та соціальної інфраструктури, 
недостатнім інформаційним забезпеченням та корупцією, всі ці фактори 
негативно впливають  на економічний стан підприємства, а обґрунтування його 
розвитку на довгострокову перспективу, з вдало розробленою стратегією, 
сприятиме покращенню становища підприємства. Розроблення стратегії 
підприємства  спрямоване на отримання прибутку, створення умов для його 
розвитку і можливостей «виживання»  в сучасних умовах  ринку [1].

Ринкове середовище, в якому діють підприємства України, як зазначалося 
вище характеризується нестабільністю і непередбачуваністю. А будь-який 
ринок характеризується динамічними змінами в середовищі тому слабкою 
передбачуваністю умов росту і розвитку підприємства, непередбачуваність 
середовища є до певної міри,  навіть загрозлива. 

Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства 
і являє собою таке поєднання (відповідність) ресурсів і навичок організації, 
з одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з навколишнього 
середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні і майбутньому, при яких 
організація сподівається досягти своєї основної мети. Така стратегія часто 
зветься «діловою стратегією підприємств»" на відміну від функціональної чи 
специфічної, котрі базуються на функціональних (специфічних) цілях фірми.  

Під діловою стратегією розуміють стратегію розвитку чи діяльності 
підприємства на певному товарному ринку. Дана стратегія фокусує увагу на 
покращенні конкурентної позиції фірми. Конкурентні переваги дають 
підприємству можливість мати рентабельність вищу середньої для фірм даної 
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галузі чи даного ринкового сегменту (що забезпечується більш високою 
ефективністю використання ресурсів) та завойовувати міцні позиції на ринку.   
Вважається, що переваги забезпечуються шляхом пропозиції споживачам благ, 
котрі мають для них більшу цінність: за рахунок реалізації продукції за 
нижчими цінами (а можливо і навпаки - для престижної продукції), пропозиції 
товарів вищої якості чи з переліком послуг.

При розробці стратегії конкуренції необхідно, з однієї сторони, мати чітке 
уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємства , його позицію 
на ринку, а, з іншої сторони, розуміти структуру національної економіки 
в цілому та структуру галузі, в котрій працює підприємство. Основні шляхи 
визначення конкурентних переваг показані на рисунку 1.

Рис. 1. Визначення конкурентних переваг

Розробка бізнес стратегій розвитку підприємств стає усе більше 
актуальним для українських підприємств, які поставлені в умови твердої 
конкуренції як між собою, так і з іноземними корпораціями. Хоча стратегічне 
планування саме по собі не забезпечує успіху, проте воно створює умови для 
виникнення ряду важливих і часто істотних сприятливих факторів для 
організації. 

Таким чином, можна зробити наступні  висновки стосовно розробки та 
подальшого розвитку стратегії підприємства. Стратегія підприємства 
складається з дій і підходів управлінського персоналу для досягнення 
визначеної мети діяльності; стратегія забезпечує (має забезпечувати) 
спрямованість і адаптованість дій підприємства в ринкових умовах; створення 
стратегії – це перш, насамперед, підприємницька діяльність; розробник 
стратегії більшою мірою має бути зорієнтований на зміни зовнішнього 
середовища, ніж на вивчення внутрішніх проблем підприємства; стратегія 
динамічна та в процесі розвитку підприємства; стратегії підприємства частково 
видимі, а частково приховані від стороннього погляду. Розробка стратегічного 
бачення і місії підприємства, визначення мети і вибір стратегії є головними 
завданнями вибору напряму розвитку організації [9].

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається трансформація всього 
комплексу економічних, громадських, владних відносин. І дуже важливо, щоб 
ці зміни проходили найбільш ефективним шляхом, із урахуванням чітко 
визначених, науково обґрунтованих пріоритетів. Сьогоднішні тенденції, які 
спостерігаються в зовнішньому середовищі й усередині нашої країни, 
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зумовлюють необхідність і доцільність стратегії розвитку діяльності 
підприємств, організацій, органів влади та місцевого самоврядування України.

Чим краще стратегія пристосована до зовнішнього оточення та 
внутрішнього стану компанії, тим менше необхідності в значних змінах її 
стратегії. З іншої сторони, якщо сьогоднішня стратегія не надто відповідає 
вимогам майбутнього, то основним завданням для менеджерів повинна стати 
розробка нової стратегії
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ІННОВАЦІЙНИЙ АУТСОРСИНГ 
В МАЛОМУ І СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ

Інноваційна діяльність малих і середніх підприємств (МСП) створює 
стійку базу для формування адаптивності МСП до чинників вищого оточення. 
Послідовно і безперервно впроваджуючи інноваційні розробки МСП 
придбавають додаткові конкурентні переваги, що забезпечуються новаторським 
характером стратегічних планів, гнучкістю і мобільністю тактичних рішень [6]. 
Інноваційні властивості малих і середніх підприємств перетворять їх в організації
підприємницького типу, т. до. підприємництво розглядається сучасною наукою 
як господарська діяльність, що базується на підприємницьких ініціативах 
і відповідальності підприємця.

Інноваційна активність МСП завжди зв'язана зі змінами. У концепції 
управління змінами саме адаптивність до динаміки зовнішніх умов, 
здійснювана на основі інноваційної активності, є найбільш важливою якістю 
для суб'єкта господарювання з точки зору ефективного управління. Рівень 
ефективності управління визначається, в першу чергу, мірою адаптації до 
обставин, що міняються. У пристосуванні бізнесу до постійних трансформацій 
велика роль варіативної управлінських рішень, т. е. багатоваріантності вибору 
в ході їх прийняття. Причому конкретна дія, що управляє, реалізується по 
сукупності змін, що формуються в стані окремих елементів господарюючого 
суб'єкта і обумовлюваних проявами зовнішніх і внутрішніх чинників. Цим 
досягається мінімізація негативних наслідків при адаптації до середовища, що 
змінюється, і виникаючих нових вимог. Подібне представлення називається 
управлінням по змінах. Чим більше бізнесу-одиниці (розгалуджень її 
організаційної структури), тим складніше і менш однозначні відношення 
з приводу здійснення трансформацій, що становлять зміст управлінських дій. 
Підвищується не лише неоднозначність і складність їх оцінки, але і трудність 
в прогнозованості, їх сукупна залежність від різних чинників і дій. Очевидно, 
що подібні обставини на малих і середніх підприємствах проявляються 
помірніше, ніж на великих. Саме тому середній і малий бізнес є прийнятнішою 
сферою для використання концепції управління по змінах.

Аналіз сучасних методів управління дозволяє в якості найбільш 
відповідної методологічної основи (для ефективної реалізації внутріфірмових 
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змін в підприємницьких структурах середнього і малого бізнесу) розглянути 
системноконструктивістський підхід [8, 9]. У його рамках господарюючий 
суб'єкт представляється як єдина система, що складається з мережі різнобічно 
пов'язаних між собою елементів. Взаємовплив останніх приводить до появи 
нових якостей системи, які ні в якому разі не можуть бути продуктом простого 
підсумовування властивостей окремих частин. В ролі структурних складових 
при системно-конструктивістському підході розглядаються різноманітні подієві 
явища, що відбуваються у рамках одного господарюючого суб'єкта. Це можуть 
бути дії технологічного, організаційного, фінансового, правового, екологічного, 
комунікаційного характеру. У найбільш загальному вигляді їх можна 
підрозділити на матеріальні і нематеріальні складові. Перші охоплюють ті 
структурні частини і елементи, які здійснюють або ототожнюють собою 
матеріалізацію господарської діяльності у рамках комерційної організації. 
Другі ж охоплюють різні причинні (мотиваційні) стосунки. У рамках 
системноконструктивістського підходу зміни грають роль ключового 
інструментарного компонента методичного забезпечення внутріфірмового 
управління. Вони не обов'язково повинні торкатися тільки принципових питань 
діяльності комерційної організації (наприклад: освоєння нових технологій 
виробництва, випуску нового продукту і т. п.). В якості таких можуть виступати 
і менш глобальні зміни: нововведення в кадровій політиці; нові форми роботи 
з клієнтами; доповнення в системі оплати праці працівників; інші маршрути 
доставки продукту; трансформації технологічного процесу в окремих операціях 
[4] чи використання операційного аналізу як методу оцінки ефективності 
управлінських рішень в процесі планування господарської діяльності малих 
підприємств [12]. Обидві ці групи модифікацій при своїй реалізації призводять 
до зміни стану бізнес-суб'єкта або окремих його структурних елементів. 
Системноконструктивистський підхід до управління змінами в МСП 
і концепція інноваційного розвитку підприємств цього типу пред'являють 
особливі вимоги внутріфірмовому управлінню в малому і середньому бізнесі. 
Ці вимоги включають: необхідність наслідування логіки модельних побудов 
в області управління МСП, включаючи наступну послідовність - "концепція -
стратегія - програма - план - тактичні і оперативні рішення по його реалізації"; 
необхідність поповнення знань про стан інноваційного середовища, розвитку 
служб моніторингу; вивчення сучасних управлінських концепцій і, зокрема, 
подієвого підходу, що формує системно-конструктивістські представлення; 
необхідність розробки управлінського інструментарію, що відповідає цим 
концепціям; наслідування принципів теорії життєвого циклу продукції, 
організованого на основі моніторингу життєвого циклу; необхідність 
впровадження безперервних систем навчання персоналу МСП; проведення 
відповідних організаційних змін, що дозволяють повноцінно реалізовувати 
функцію управління змінами відповідно до принципів управління і маркетингу; 
необхідність формування організаційної культури, стимулюючої інноваційну 
активність персоналу МСП. 

Забезпечити дотримання цих вимог можна на основі інноваційного 
аутсорсингу, який припускає передачу частини функцій, пов'язаних з розвитком 
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інновацій, стороннім організаціям. Аутсорсинг знижує необхідність інвестування
на підтримку другорядних функцій і в розвиток напрямів, що не забезпечують 
основну долю прибутку компанії. Очевидно, що аутсорсинг не розглядається як 
спосіб рішення проблем компанії - будь то проблеми управління, впровадження 
нових технологій або фінансові утруднення [10 с.118]. До основних 
особливостей інноваційного аутсорсингу слід віднести наступне:

1) у рамках інноваційного аутсорсинга можна здійснювати усі функції 
в області розвитку інновацій в організації. У реалізації деяких з них доцільно 
поєднувати зусилля зовнішніх консультантів організації, використовуючи 
комбіновану модель інноваційного аутсорсинга. 

2) комбінована модель інноваційного аутсорсинга може бути використана 
в тих випадках, коли для реалізації функції розвитку інновації або потрібні 
глибоке значення потенційних можливостей персоналу малої або середньої 
організації, або можливе звернення до організацій іншого типу (наприклад, 
рекламним). До функцій, рекомендованих до реалізації у рамках комбінованої 
моделі відносяться: впровадження інновацій на ринок; проведення 
інформаційно-маркетингової компанії або агресивних рекламних дій (на тих 
стадіях життєвого циклу, де вони доцільні); элиминирование ("висновок") 
інновації. 

3) в області управління інноваціями у рамках інноваційного аутсорсинга 
доцільно проводити наступні дії: організація і управління перманентним 
інноваційним процесом у рамках якого поєднуються функції аналізу, 
прогнозування, планування, координації і контролю стосовно забезпечення 
спадкоємності, послідовності і безперервності інновацій; створення і забезпечення
функціонування системи управління змінами на малих і середніх 
підприємствах; моніторинг інноваційного середовища; розробка і використання 
управлінського інструментарію, що відповідає положень системно-
конструктивістського підходу; впровадження систем навчання персоналу 
в області розвитку і управління інноваціями, формування організаційної 
культури інноваційного типу; забезпечення готовності управлінського 
персоналу до появи унікальних управлінських проблем; організація 
інформаційного забезпечення функції управління інноваціями в малому 
і середньому бізнесі; використання мотиваційних складових в управлінні 
інноваційним розвитком і, зокрема, засобів внутрішньоорганізаційного 
маркетингу і ряд інших.

4) при виконанні функцій управління інноваціями також може бути 
використана комбінована модель інноваційного аутсорсинга. По суті, кожна 
з викладених управлінських функцій може бути реалізована на основі 
комбінації зусиль зовнішніх фахівців і працівників малої або середньої 
організації. Проте слід підкреслити, що в якості зовнішніх консультантів 
в даному випадку мають бути притягнені фахівці в області управління 
організацією (в сукупності усіх його складових), а також фахівці в управлінні 
і організації інноваційних процесів.

5) комбінована модель інноваційного аутсорсингу може знайти 
застосування і в області розвитку інновацій і в області управління інноваціями. 
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Але її конфігурація може бути різною. У першому випадку вона складається 
з двох елементів: фахівців інноваційного консалтингу (зовнішніх 
консультантів-інноваторів); фахівців організації, зайнятих інноваційною 
проблематикою. 

За результатами дослідження можна дійти до висновку, що основним 
принципом формування і реалізації комбінованої моделі інноваційного 
аутсорсингу є принцип повного використання інтелектуального потенціалу 
МСО, властивого організаціям даного типу і що потребує залучення зовнішніх 
фахівців для успішної реалізації. Ця теза обумовлена реаліями сьогоднішнього 
дня, і зокрема вектором інноваційного розвитку економіки країни, коли 
потенціал комерційних організацій визначається не стільки матеріальними 
активами, скільки інтелектуальним капіталом, що не має чіткої матеріальної 
оцінки.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ ЯК БАЗИСУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ
Комунікаційний менеджмент стосується насамперед вищого керівництва, 

яке повинно будувати зв’язки Всередині підприємства, як горизонтальні, так 
і вертикальні. Успішно побудовані комунікації – це запорука завчасного 
реагування на виникаючі проблеми, конфлікти та реагування на них на першій 
стадії – стадії виникнення. Без комунікаційних процесів організація перестає 
бути керованою, її діяльність набуває хаотичного, нескоординованого 
характеру.

З появою комунікаційного менеджменту, керівництво почало приділяти 
увагу налагодженню комунікацій усередині підприємства, що впливає на 
продуктивність праці та ефективність операційної діяльності.

Жодне підприємство не може функціонувати без зовнішнього 
середовища. Зовнішнє середовище включає усі зв’язки організації, з якими 
підприємство зустрічається у своїй повсякденній та стратегічній діяльності. 
Це всі зв’язки, що знаходяться поза підприємством, адже всі елементи середовища
на нього впливають. Середовище не є стабільним, тому кожне підприємство 
повинно знати конкурентне середовище, отримувати своєчасну інформацію про 
природу його змін та реагувати на ці зміни. Якщо зростає невизначеність рівня 
зовнішнього середовища, то й збільшується і невизначеність зовнішнього та 
внутрішнього стану підприємства, ускладняються процеси управління, 
інформаційний обмін та збільшуються затрати підприємства.

Внутрішнє середовище не менш важливо, ніж зовнішнє, у ньому 
приймаються управлінські рішення. Середовище всередині підприємства 
є окремими функціональними сферами та групами ресурсів, це є спільним для 
всіх суб’єктів господарювання. Внутрішні комунікації залежать від розміру 
підприємства, виду його діяльності та поточного етапу життєвого циклу його 
розвитку. Система комунікацій великого диверсифікованого підприємства 
потребує постійної реструктуризації. Система комунікацій невеликого 
підприємства з обмеженим асортиментом продукції може мати такий запас 
потужності, який дасть змогу обслуговувати необхідні бізнес-процеси навіть 
за умови стрімкого зростання підприємства та часткової зміни технології та 
видів діяльності. До того ж такі системи комунікацій не приводить до 
надмірних витрат на її експлуатацію та обслуговування. Система комунікацій 
має бути забезпечена достатніми вхідними ресурсами, технологіями та 
взаємодіями між внутрішніми елементами.
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Внутрішню комунікацію забезпечують такі складові: кваліфікація 
персоналу, його психологічні особливості, конфліктність, відношення 
керівництва, технологічне та програмне забезпечення, канали та системи 
обробки інформації. Суцільної автоматизації зв’язків досягти неможливо, тому 
саме соціально-економічна складова, що оцінюється певними показниками, 
є більш важливою. До того ж у разі збою технологій, що забезпечують 
комунікації, можна перейти до жорсткішого управління комунікаціями 
у звичайному режимі (спілкування).

Комунікаційна політика є важливою ланкою у забезпеченні лояльності 
споживача по відношенню до продукту, який виробляє підприємство або 
послуги, які воно надає. Більшість сучасних наукових досліджень із 
комунікаційної політики більшою мірою ґрунтуються на аналізі маркетингових 
інструментів, управлінні комунікаціями задля просування на ринку, 
стимулювання збуту продукції як результату проведення маркетингових 
заходів тощо [1, с.252].

Вважаємо, що слід зосередити увагу на аналізі такого предметного 
елементу комунікаційної політики, як логотип, адже саме він є обличчям 
компанії та несе першопочаткову інформацію цільовій аудиторії. Саме  те, яким 
чином буде розроблений та реалізований логотип, буде впливати на те, 
як споживачі сприйматимуть компанію на ринку, чи захочуть вони придбати 
її продукт. Сьогодні бренд та логотип фірми формують від 30% до 70% 
ринкової вартості бізнесу. Вони беруть участь в капіталізації бізнесу, дають 
можливість планувати грошові потоки. Основою комунікаційної політики є 
перспективний курс діяльності підприємства, націлений на планування та 
здійснення діалогу між фірмою та всіма суб’єктами маркетинговою системи, 
тобто споживачами. За допомогою рестайлінгу та брендингу компанії 
здійснюють цей діалог. 

Рестайлінг компанії застосовують коли логотип не співпадає 
з філософією компанії, наприклад компанія Juventus (наведена у таблиці 
нижче); коли існуюче візуальне оформлення є застарілим:  YouTube, Ubisoft. 
Брендинг потрібен, коли змінюється ідеологія компанії, як це трапилось з 
сервісом поштових перевезень Укрпошта. Суттєве змінення конкурентного 
середовища, більш жорсткі умови змушують компанії йти на такий крок, 
приклад  Badoo. Також існує більш суттєве поняття ребрендингу. 
Комунікаційна політика йде на такі кроки, коли фірмі потрібен «ковток» 
свіжого повітря. Насичення «киснем» допомагає пробудити цільову аудиторію  
та  залучити нових користувачів. У таблиці 1 наведені приклади компаній, які 
змінили логотип у 2017 році.
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Таблиця 1
Компанії, які змінили свій логотип у 2017 році [2]

Назва 
компанії

Причина змінення логотипу Як відобразилося на політиці 
компанії

Calvin 
Klein

Повернення логотипу його 
первісний дух за ідеєю 
графічного дизайнера Пітера 
Севіля. Новий логотип шанує 
його засновника.

Логотип несе в собі 
консервативність та шану 
засновнику. Компанія вирішила 
себе позиціонувати як та, що 
шанує минуле та традиції.

YouTube Ніхто не розумів, що означає 
старий логотип (телефона 
трубка в телефонній трубці). 

Новий логотип якісно 
відображається на всіх 
електронних пристроях, на 
відміну від старого, також новий 
дизайн зрозумілий (слово play та 
youtube)

Badoo Інші популярні кольори 
(червоний, синій, блакитний) 
вже були зайняті 
конкурентами. 

Іконка стала виключно в стилі 
Badoo. Відповідає основним 
рисам КП компанії: 
молодіжність, стиль. 

Ubisoft Іконка компанії зазнала змін 
через віяння моди. Компанія 
не відмовилась від 
попереднього варіанту 
логотипу, він 
відображатиметься, коли гра 
буде завантажуватись.

Прихильники компанії прийняли 
редизайн. Адже новий лого ще 
більше відображає “кібер” 
складову діяльності компанії, що 
сприяє ефективній комунікації із 
клієнтами.

Juventus Juventus змінив логотип, тому 
що старий не відповідав новій 
філософії компанії – амбіціозні 
стратегії. 

Новий логотип більш якісно 
передає філософію та місію 
компанії, яку завжди відчуваю 
справжні футбольні фанати. 

Укрпошта Був проведений ребрендинг
всієї компанії, введені нові 
методи комунікаційної 
політики. 

Новий логотип несе зміни всієї 
компанії. Свідчить про 
радикальні інноваційні зміни. 

На прикладі вдалого рестайлингу ігрової компанії Ubisoft, прибуток 
у 2016 році складав 75 % від загального прибутку, у 2017 році прибуток складає 
80% [2]. Отже, такі фінансові показники є свідченням того, що зміна такого 
важливого елементу комунікаційної політики компанії, як логотип, має 
безпосередній вплив на економічну її складову. 

При виборі правильного напрямку організації ребрендинг дає нові сили 
привабливості, якості, надійності. Завдяки таким діям зростає авторитет 
бренду, споживач стає більш лояльним, позиції на ринку зміцнюються. 
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Варто зазначити, що все більш популярними стають такі тенденції в сфері 
бренд-менеджменту [3, c. 20]:

– нішевий концентрований маркетинг. Відмінно проілюстрований 
автобрендом Smart: замість того, щоб конкурувати на всьому ринку 
автомобілів, вони знайшли вузькоспрямований сегмент і охопили 
його цілком;

– застосування конфронтаційних технологій. На практиці це означає 
об'єднання дуже різних брендів з метою викликати 
інтерес/підтримати попит на їх продукцію.

Тому можна стверджувати, що будь-який із варіантів застосування 
комунікаційної політики маркетингу із залученням спеціалістів з маркетингу
призводить до нових можливостей, нових клієнтів та ще більшої популяризації 
компанії серед цільової аудиторії. Саме така стратегія поведінки компанії може 
сприяти приведенню бренду у відповідність з поточним станом бізнесу 
і планами компанії. 

Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що бренд/логотип визначається 
як цілісний образ в свідомості споживачів, який пов'язаний зі стратегічними 
завданнями підприємства. При цьому його формування включає в себе 
вибудовування комунікацій між компанією і споживачем, а також такі дії, такі 
як дослідження ринку, позиціонування товару, створення імені (brand name), 
слогана, систем візуальної і вербальної ідентифікації (товарного знака, 
фірмового стилю, упаковки, спеціальних звуків тощо), експлуатацію 
ідентифікаційних і комунікаційних носіїв, які відображають і транслюють ідею 
бренду. Все це має підлегле значення і розглядається як властивості створеного 
образу, його елементів і виконуваних функцій, умов, засобів і способів його 
створення.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ 
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Ефективність діяльності будь-якого підприємства безпосередньо 
залежить від якості управління різними ресурсами. В даний час одним 
з найважливіших ресурсів є персонал. Вміння правильно використовувати 
людські ресурси дає можливість організації розвиватись, бути 
конкурентоспроможною та виходити на нові ринки. Кадри є головною 
складовою у створенні виробничого процесу і саме від них залежить 
ефективність використання усіх сфер виробництва і загалом усього 
підприємства.

Кадрова політика являє собою систему налагоджених дій, що формують 
та розвивають організаційні механізми підприємства, створюють належні 
умови праці, та створюють можливості для збільшення ефективності праці за 
допомогою мотивування, заохочення та стимулювання персоналу 
підприємства. Саме тому для ефективного функціонування підприємства 
потрібно приділяти особливу увагу створенню системи управління персоналом, 
а саме спрямування на зближення інтересів працівників і підприємства.

Одним з контролюючих нормативних документів у  сфері охорони прав 
працюючих є загальна декларація прав людини, в статтях якої зазначено що: 
«Кожна людина має право на працю, на вільний вибірроботи, на справедливі, 
сприятливі умови праці, на рівну оплату за рівну працю. Кожен працюючий має 
право на справедливу ізадовільну винагороду, яка забезпечує гіднелюдини 
існування, її самої та її сім'ї, і,при необхідності доповнюється іншими засобами 
соціального забезпечення» [1].  

Для вітчизняних підприємств відсутність інтересу до методів і прийомів, 
що підвищує ефективність управління персоналом - звичайне явище. 
Працівника можуть легко найняти і так же легко з ним розлучитися. Такий стан 
пояснюється як сформованими традиціями в сфері управління, так і загальним 
станом економіки, відсутністю розвиненої і стабільно працюючого 
конкурентного середовища.

Також однією з основних проблем в кадровій політиці є неналежна 
підготовка працівників, що є наслідком недосконалої системи відносин 
професійно-технічної освіти і виробництва.

Склалася парадоксальна ситуація: підприємства страждають від нестачі 
кваліфікованих кадрів, а навчальні заклади – від нестачі замовлення на їх 
підготовку. Ця проблема потребує термінового вирішення, оскільки вона 
впливає на перспективи розвитку підприємств України.

Побутує думка, що виробництво відокремлене від професійного 
навчання. Ця позиція є помилковою, оскільки будь-яка трудова активність має 
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починатися з концепції трудового виховання, яка включає такі основні 
положення:

– забезпечення професійно орієнтованої підготовки майбутніх кадрів 
шляхо наближення професійного навчання до виробничого процесу;

– залучення майбутніх кваліфікованих працівників до засвоєння 
початкових суспільних норм і виконання ними простих виробничих 
завдань;

– засвоєння елементарних моральних норм поведінки у колективі та 
самостійної трудової діяльності [3].
Також проблемою стає розробка нової кадрової політики, зорієнтованої 

на організацію соціального управління, пріоритет соціальних цінностей, 
соціальної політики. Кінцевою метою проведених реформ є не ринок, 
а добробут народу, кожної людини. Поки найслабшим місцем проведених 
реформ є соціальна політика і управління. І багато що тут впирається в кадри, 
в їх соціальну некомпетентність.

У практиці роботи зарубіжних фірм прийнято не рідше ніж один раз 
на рік проводити опитування співробітників про задоволеність роботою, 
службовим становищем, керівництвом. Дані опитування групуються, аналізуються
і доводяться до відома керівників. Керівництво на основі отриманої інформації 
виділяє ті напрямки своєї діяльності, які необхідно удосконалювати з метою 
поліпшення діяльності всієї організації [2].

Основними факторами незадоволеності співробітників своєю роботою 
в Україні є створення незадовільних умов праці, відсутність соціальної 
захищеності, низька заробітна плата та велика кількість роботи, відсутність 
кар’єрного зростання, застаріли технології та нецікаві проекти. На основі цих 
факторів незадоволеності з’являється висока плинність кадрів на підприємстві, 
що може призвести до зниження конкурентоспроможності та спаду 
виробництва, що позначається на якості продукції підприємства.

Серед основних проблем кадрової політики України є її несформованість. 
Кадрова система України відзначається суперечливістю, поєднуючи елементи 
протилежних за природою кадрових систем: авторитарної, демократичної 
та феодальної. Вона деформована корупцією, характеризується застарілою 
нормативно-правовою підсистемою, відрізняється відсутністю державної регуляції
кадрових процесів. Спостерігається нерозвиненість кадрових інститутів,
невпорядкованість, слабка функціональна визначеність кадрових структур, 
недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до неефективності, 
неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях. Такий стан 
заважає активній професіоналізації багатьох видів економічної діяльності, 
професійній самореалізації людей практично в усіх сферах суспільного 
виробництва [4].

На сьогоднішній день є важливим проводити постійні зміни, аналізувати 
зовнішній ринок та робити усе можливе для того, щоб підприємство було 
успішним не дивлячись на мінливу зовнішню ситуацію. Для цього необхідно 
вдосконалювати структуру управління, створювати ефективні способи 
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управління працею, залучаючи необхідні актуальні форми кадрової політики, 
використовувати інновації в управлінні кадрами, наприклад, розробити систему 
контролю, що оптимізує витрати на персонал і дасть можливість об'єктивної 
оцінки їх праці; створити ефективну систему мотивації персоналу та 
заохочення; надати гідні умови праці; дбати про емоційну та моральну 
задоволеність персоналу; впровадити систему розвитку кадрів та інші важливі 
фактори, що впливають на ефективність кадрової політики підприємства.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  КРИЗОВИХ 
СИТУАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Підходи до аналізу кризових ситуацій закордоном і у вітчизняній 
практиці дещо відрізняються, проте є і спільні положення, що потребують 
ретельного висвітлення.

Зарубіжна Інтернет-платформа SMG говорить про те, що криза може 
виникнути в організації через будь-яку з наступних причин:

– технологічна невдача і руйнування машин; 
– проблеми в інтернеті, помилки в паролях призводять до кризи;
– коли працівники не згодні один з одним і мають певні розбіжності 

у поглядах. Криза виникає внаслідок бойкоту, страйків, суперечки тощо;
– порушення субординації та професійної поведінки на робочому місці 

є результатом організаційної кризи, а також порушення прав працівників чи 
співробітників;

– криза неправильного керівництва, а також нехтування професійним 
ставленням до роботи; 

– неправомірні форми поведінки, такі як хабарі, дані чи інформація, 
що підробляються;
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– криза, коли організація не сплачує своїм кредиторам і оголошує себе 
банкрутом організації.

Кризовий менеджмент, як трактує Інтернет-платформа SMG, готує людей 
до несподіваних подій та несприятливих умов в організації з відповідальністю 
та рішучістю, працівники добре враховують раптові зміни в організації, можуть 
розуміти і аналізувати причини кризи та впоратися з ним у найкращий спосіб.

Зарубіжний ресурс також говорить про те, що управління кризами 
допомагає менеджерам розробляти стратегії для виходу з невизначених умов, 
а також вирішувати майбутній курс дій,  відчути ранні ознаки кризи, 
попереджати працівників про наслідки та вжити необхідних запобіжних заходів 
для цього.

Суттєві особливості управління кризовими ситуаціями за SMG:
1) кризовий менеджмент включає в себе заходи та процеси, які 

допомагають як менеджерам, так і працівникам аналізувати та розуміти події, 
які можуть призвести до кризи та невизначеності в організації;

2) кризовий менеджмент дозволяє менеджерам та працівникам ефективно 
реагувати на зміни у культурі організації, що складається з ефективної 
координації між відділами для подолання надзвичайних ситуацій;

3) крацівники під час кризи повинні комунікувати один з одним 
і намагатися обєднаними силами подолати скрутні часи, які переживає їхня 
організація [3].

У науковому журналі «Економіка та екологічний менеджмент» у статті 
«Антикризове управління» автори Білоус Е.В. та Петропавлова Г.П. у ході 
дослідження визначили сутність поняття «кризова ситуація» як  погроза 
існуванню організації і нехватка часу для прийняття відповідних заходів, що 
характеризується раптовістю настання.

Причини кризових ситуацій за Білоус Е.В. та Петропавловою Г.П. :
1. Зростання навантаження на вищу ланку менеджерів у звязку з ростом 

принципово нових і складних задач, повязаних із розширенням зон ринкової 
економіки.

2. Помилки діяльності менеджерів, спеціалістів через недостатню 
компетентність, відсутність чіткої системи управління.

3. Поява несприятливих урядових законів і постанов.
4. Ситуації відкритого невдоволення робітників, погіршення 

психологічного клімату в колективі.
5. Злочинні дії по відношенню до особистості або організації.
Також дослідники визначили, що кризові ситуації можуть виникати 

на різноманітних рівнях: особистість, група, організація, галузь, держава.
Щоб подолати кризові ситуації дослідники пропонують такі заходи: 
1. Створення  комунікаційної мережі для кризових ситуацій з метою 

фільтрації інформації і передача її в усі ланки організації, минаючи звичну 
послідовність передачі.

2. Перерозподіл обовязків серед вищого керівництва: одна група 
керівників веде звичайну роботу, інша займається прийняттям антикризових 
заходів, третя – контролює психологічний клімат у колективі.
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3. Створюються і вводяться в дію оперативні кризові групи, що 
безпосередньо підпорядковуються тільки менеджеру вищої ланки. Ці групи 
розробляють загальну стратегію організації, розподіляють відповідальність між 
виконавцями і координують управління. 

4. Розробляється система мотивації персоналу з метою залучення його 
в управління кризою.

5. Визначається порядок використання страхових фондів подолання 
кризових ситуацій [1].

Ляшенко Н.В. у статті «Причини виникнення ,функції та вплив кризових 
явищ на управління підприємством» говорить про те, що розробка антикризової 
політики на підприємствах вимагає розуміння природи походження кризових 
явищ, аналіз наукової літератури дає змогу виділити ряд теорій, що пояснюють 
причини економічних циклів і криз. 

Проаналізувавши розвиток економіки України, дослідник акцентує, що 
нестабільність та кризовий стан є характерними явищами для нашої держави, 
сильний вплив на діяльність вітчизняних підприємств справляють глобальна 
фінансово-економічна криза, політичний колапс, недосконалість законодавства 
та недостатній рівень державної регуляторної політики [2].

Таким чином, можна зробити висновок, що у вітчизняній практиці 
дослідники звісно орієнтуються на знання та вчення закордонних колег, проте 
переважно вважають, що причиною виникнення криз на підприємствах 
є неправильне, некомпетентне управління, некоректна організація роботи 
з боку топ-менеджмента. Тоді як закордонні дослідження розглядають кризу 
ширше, як технологічні невдачі на підприємстві, проблеми в інтернеті, паролях 
чи іншій конфіденційній інформації тощо.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У сучасному світі, що характеризується складною динамікою розвитку, 

виявилося багато діалектичних суперечностей і труднощів, обумовлених різними
системами управління та культурою ділових організацій. На повістці дня гостро 
стало питання про культуру організації, адже залежно від неї мають вибудовуватися
відповідні структура та система управління організацією.

Теоретичні та прикладні питання менеджменту організацій і організаційної
культури перебувають в постійному полі зору багатьох учених і практиків-
управлінців. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми здійснили такі вчені, 
як П. Друкер [1], К. Камерон і Р. Куінн [2], Я. Мартинишин [3; 4], Г. Мінцберг [5]
та багато інших. Проте залишаються дискусійними питання щодо визначення 
типу культури організації, адекватної умовам постіндустріального суспільства.

Організації, як суспільне явище, виникли у глибокій давнині, а ділові 
організації – з тих пір, як люди почали займатися комерційною діяльністю –
діяльністю, спрямованою на отримання прибутку. За Арістотелем, такий вид 
господарської діяльності називається хрематистикою, а в сучасній мові – бізнесом.

Насамперед, почнемо з визначення поняття «ділова організація». На наш 
погляд, – це свідоме об’єднання людей з метою вирішення своїх особистих 
і суспільних проблем [3]. Характерними ознаками будь-якої ділової організації 
є те, що основні її складові – це люди, які входять в організацію, завдання, на 
вирішення яких направлена її діяльність та управління, яке здійснює постановку
завдань і приводить в рух весь потенціал організації для їх вирішення.  

Ділові організації виникають і продовжують своє життя лише тому, що 
дозволяють людям вирішувати свої проблеми. Люди дають життя організаціям, 
здійснюють свій внесок в організації. Але вони роблять це тільки тому, 
що натомість від організацій отримують певні блага – матеріальні та духовні, 
які використовують для задоволення особистих потреб.

Якщо люди, від яких залежить існування організації, втрачають до неї 
інтерес і покидають її, то в організації починаються проблеми, які можуть  
призвести до припинити її існування. Відвертання таких ситуацій і забезпечення
задоволення інтересів людей, від яких залежить існування організації, є одним 
із найважливіших завдань менеджменту. Тут мається на увазі задоволення 
інтересів не тільки тих, хто працює в організації (співробітники, менеджери) та 
кому вона належить (власники), але й інтересів усіх інших зацікавлених осіб: 
постачальників, споживачів, інвесторів, місцевої громади, держави, тобто всіх 
тих, кого прийнято називати стейкхолдерами.

Сьогодні формується зовсім інше філософське усвідомлення того, що 
таке ділова організація. Це не тільки ті, хто в ній працює, і не тільки ті, хто нею 
володіє. Це й ті, хто купує її продукт, і всі ті, з ким взаємодіє організація.
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Ділова організація – це своєрідний організм, який народжується, живе 
і розвивається у певному середовищі економіки, політики, технологій, культури 
та природи, які еволюціонують й постійно змінюються. І для того щоб вижити 
в цьому мінливому світі, організація повинна також постійно змінюватися 
та пристосовуватися до нього. Вміння змінитися вчасно й потрібним чином 
є одним із визначальних чинників виживання та успіху організації.

Успішне управління діловою організацією передбачає забезпечення єдності
і згуртованості всіх членів організації на основі культурної ідентичності, системи
цінностей, інтересів і цілей розвитку. Рівень культури ділової організації 
є визначальним чинником її ефективності.

Відомі чотири типи культури ділових організацій: бюрократія, клан, ринок
і адхократія. Ми їх називаємо ідеальними, оскільки в абсолютно чистому вигляді
вони майже не існують: існують або деякі відхилення, або комбінації. Кожному 
типу відповідає певний стан ділової організації щодо стабільності і гнучкості 
й зорієнтованості усередину чи зовні організації (рис. 1).

Рис. 1. Цінності різних типів культури ділової організації
Джерело: розроблено на основі [3]

Багато дослідників організаційної культури прогнозують, що в міру переходу
суспільства з ери індустрії в еру інформації набуватиме поширення четвертий 
тип культури ділової організації – адхократії, яка найадекватніше реагує на 
бурхливі й мінливі зовнішні умови, якими якраз характеризується XXI століття. 
Критеріями ефективності такої організації є результат на передовому рубежі, 
творчість, зростання, а не продуктивність, гладкість функціонування чи частка 
ринку, як в інших типах культури організацій. Адхократії схожі на тимчасові 
структури, на «шатра», а не «палаци», тобто структури, які можна швидко 
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та йндивйдуальнйсть
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КЛАНОВА
культура

БЮРОКРАТИЧНА
культура

АДХОКРАТИЧНА
культура

РИНКОВА
культура
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реконфігурувати, як тільки виникнуть нові обставини. Їх головна мета полягає 
у прискоренні адаптивності, забезпеченні гнучкості та творчого підходу до справи
в ситуаціях невизначеності, двозначності та перевантаження інформацією.

З позиції культури також суттєво, що, на відміну від бюрократії або ринку,
адхократія не використовує централізовану владу й авторитарні взаємовідносини.
Влада перетікає від індивіда до індивіда або від однієї цільової бригади до 
іншої залежно від проблеми, яка заявляє про себе в цей момент часу. У такій 
організації яскраво виражений акцент на індивідуальності, заохочення ризику 
та передбачення майбутнього. Тут кожен працівник органічно причетний до 
справи, досліджень і розвитку організації. Люди виконують свої обов’язки у складі
цільових бригад, які одразу розпускаються, як тільки виконано поставлене 
завдання. Адхократичні підрозділи можуть виникати й у достатньо великих 
ділових організаціях, де домінує інший тип культури.

Отже, в умовах різкого зростання невизначеності й динамізму середовища,
збільшеного тиску швидкостей і потоків інформації на умови життєдіяльності 
людей роль і значення адхократичних організацій, а також організацій іншого 
типу, але з елементами адхократії, істотно зростатиме. А жорстко централізовані 
структури витіснятимуться як такі, що не справляються з цим середовищем.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ УСПІШНОГО 
УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ФЕШН-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливим фактором економічного, політичного, культурного та соціального
розвитку різних сфер соціокультурної діяльності є менеджмент. В індустрії 
моди як різновиді сучасних соціокультурних індустрій [2], яка обумовлена 
глобалізацією та розвитком суспільства споживання у ХХ столітті й активно 
зростаючим впливом моди на різні аспекти споживання модних продуктів [1], 
менеджмент вважається вирішальним у досягненні результативності й 
успішності проектної діяльності різних суб'єктів моди. У комплексній 
багатокомпонентній діяльності системи фешн-закладів, стратегією якої 
є розповсюдження модних стандартів у суспільстві, а тактикою – створення, 
виготовлення, розподіл і споживання модного продукту, більшість завдань 
розв'язуються на основі певних фешн-проектів, які нами визначено як комплекс 
взаємопов'язаних цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, фешн-
заходів зі створення різного роду фешн-продукту на основі модних тенденцій, 
в умовах обмеженості ресурсів (фінансових, трудових і матеріальних) і заданості
термінів їх початку і завершення [4]. Світовий досвід свідчить, що управління 
проектами, а саме їх планування у поєднанні з процесами регулювання 
і контролю, потребують фахівців зі спеціальною підготовкою, здатних 
вирішити поставлені завдання на рівні сучасних вимог з урахуванням 
соціокультурних особливостей кожної країни, специфічних проблем даного 
виду діяльності, цілісна концепція яких ґрунтується на взаємодії культурних, 
економічних, технологічних і соціально-психологічних аспектів. 

Універсальними для будь-якої сфери професійної діяльності є психологічні
питання управління, оскільки об’єктом управління є людина, індивідуальні 
психологічні особливості якої залишаються постійними. Виникнення психології
управління нерозривно пов'язано з появою Школи «людських відносин» 
(Е. Мейо, М. Фоллет, А. Маслоу, Ф. Герцберг й ін.). Так, за класичним 
підходом (Н. Fayol, Henri, 1949) керівництво командою залучених до виконання 
людей належить до основних функцій менеджменту в процесі управління 
проектами.  Необхідність управління проектами (Н. Бушуєва, В. Тімофєєва, 
Г. Харазій, Ю. Ярошенко, Р. Ярошенко й ін.), а саме координації використання 
людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту за 
допомогою сучасних методів і технік управління для досягнення відповідного 
рівня прибутків учасників соціокультурного проекту, високої якості продукції, 
пов'язана з масовим зростанням масштабів і складності проектів, зростанням 
вимог до термінів їх здійснення, якості виконуваних робіт.

Успішність управління фешн-проектами залежить від ефективності 
взаємодії суб'єктів здійснення фешн-проектної діяльності (процес розробки, 



143

виробництва і розподілу об'єктів індустрії: модна тенденція, модні стандарти 
і модний продукт; «виробників» та «споживачів» фешн-об’єктів, які є модним 
ринком для вищеназваних суб’єктів; «розповсюджувачів» – мас-медіа та 
PR-аспекти: журнали мод, реклама, ТБ, авторитетні особистості тощо), а також 
від різних суб'єктивних чинників (знань, навичок, вмінь, управлінських 
здібностей, якостей керівника). Так, серед 10 найактуальніших професійних 
навичок (щорічний Всесвітній економічний форум в Давосі, Швейцарія, 2016), 
необхідних для забезпечення ефективності управління, суттєву роль відіграють 
такі: комплексне багаторівневе рішення проблем – здатність бачити суть 
проблем, засновуючись причиною, а не наслідком; володіння системним, 
цілісним підходом до вирішення будь-яких проблем; уміння управляти людьми, 
а саме приймати головні рішення, мотивувати та заохочувати до плідної роботи 
співробітників, розв'язувати конфлікти всередині команди; взаємодія як система 
зв'язків і взаємодій між індивідами, соціальними групами, сукупність усіх 
соціальних відносин безпосередніх чи опосередкованих, пасивних чи активних, 
постійних чи ситуативних; емоційний інтелект – здатність до розуміння та 
керування емоціями, намірами і мотивацією інших людей і власними; вміння 
проводити переговори є важливим для сучасної ділової людини, яка 
стикаючись з новими партнерами, колегами і знайомими, є посередником 
у досягненні визначеної мети, від чого залежить успіх компанії в цілому. [5].

Разом з тим, у більшості сучасних праць з управління та менеджменту [6] 
останнім часом все більше уваги приділяється дослідженню моделей 
колективної поведінки та моделей групового управління, розглядаються 
методичні підходи до загальних проблем управління командами, однак 
недостатньо висвітлені питання, пов'язані з ефективною діяльністю менеджерів 
у сфері управління проектними командами. Зауважимо, що головним фактором 
успішності управління проектною діяльністю є націленість усієї команди на 
кінцевий результат, ініціатива та творчий підхід до вирішення завдань, а також
її сформованість за такими критеріями: визначені напрям і спрямованість 
діяльності групи; ступінь її вимогливості до своїх членів; високий ступінь 
самостійності та ініціативності; організаційна єдність (наявність авторитетного 
й повноцінного центру – активу, ділова й особистісна взаємодія членів групи, 
ступінь їхньої самостійності у прийнятті рішень тощо); психологічна єдність, 
згуртованість (інтелектуальна, емоційна, вольова, ціннісно-орієнтаційна); 
підготовленість групи (досвід спільної діяльності, високий рівень знань, умінь 
і навичок); колективістське самовизначення (керованість у вчинках окремого 
суб'єкта моральними цінностями та нормами групи); емоційна ідентифікація 
(ототожнення себе з іншими членами групи); еталонність у сприйманні групи 
її членами (колектив - зразок, близький до еталону). 

Серед інших факторів успішного управління фешн-проектною діяльністю 
також слід виокремити такі: наявність значущої у творчому, дослідницькому 
плані проблеми; добір найбільш ефективних технологій постановки мети; 
уміння керівника проекту ставити ключові та тематичні запитання; практична 
значущість очікуваних результатів (публікація, постер, альманах тощо); 
майстерність трансформаційного впливу: урахування впливу індивідуально-
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психологічних властивостей особистості (рівень самооцінки, тип темпераменту, 
індивідуальний стиль діяльності) на її зовнішні поведінкові прояви, найшвидша 
результативність при роботі з людьми, позитивний вплив на мислення та 
поведінку проектантів, мотивація на досягнення результату; оптимізовані 
мотиваційні (зовнішні, внутрішні, інтроективні, ідентифікаційні) чинники: 
свобода, самостійність, відсутність контролю, що розвиває у працівників 
відповідальність і підвищує ефективність роботи; сприятлива атмосфера 
довіри, врахування таких групових феноменів, як сумісність, спрацьованість, 
згуртованість; значущість виконуваної роботи; нові навички; матеріальне та 
технічне забезпечення, обладнане робоче місце. [5].

Таким чином, швидкоплинність соціального прогресу, динамічні зміни 
суспільства в соціокультурній сфері, а також зростання рівню вимог до 
кожного учасника ринкових відносин, зокрема, у фешн-індустрії та продуктів 
її діяльності, зумовлюють домінування такої провідної форми менеджменту, 
як проектна діяльність з максимально можливою ефективністю при заданих 
обмеженнях щодо часу, ресурсів і якості кінцевих результатів. Формування 
і розвиток управлінських знань, навичок, вмінь і якостей менеджера, 
а також його обізнаність щодо соціально-психологічних факторів оптимального 
функціонування та взаємодії суб’єктів фешн-проектної діяльності є визначальними
соціально-психологічними факторами успішності менеджменту. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯХ

Розбудова сучасної мережевої економіки відбувається під впливом 
активних процесів інформаційного обміну, а також трансферу знань 
і технологій. Інноваційний розвиток підприємницьких структур, що є основою 
набуття стійких конкурентних переваг, пов’язаний наразі передусім із 
розробкою та дієвим застосуванням відповідних механізмів обміну знаннями, 
технологіями, а також компетенціями з метою розширення інформаційної бази, 
що використовується для генерації ідей і комерціалізації нововведень, а також 
із активізацією міжфірмової інноваційної співпраці.

Сучасні економічні реалії доводять перспективність запровадження 
інтерактивних моделей інноваційного процесу які, на відміну від лінійних 
моделей, передбачають розширення міжфірмового партнерства та встановлення 
стійких взаємозв’язків між різними суб’єктами інноваційної екосистеми. 
У межах інтерактивних моделей інноваційного процесу мережева взаємодія 
учасників інноваційної діяльності, що сприяє залученню зовнішніх інформаційних
джерел, визнається однією із ключових передумов результативної і ефективної 
діяльності бізнес-організації. Досвід компаній-інноваційних лідерів засвідчує, 
що використання таких форм співпраці для реалізації спільних інноваційних 
проектів здатне не лише забезпечити обмін необхідними ресурсами, досвідом, 
навичками і компетенціями, а й допомогти інноваційним компаніям 
диверсифікувати джерела знань та одержати доступ до нової інформації 
як технічного, так і ринкового характеру [3]. 

Однією із актуальних інтерактивних моделей інноваційного процесу 
визнається практика відкритих інновацій, відповідно до якої розвиток 
інноваційного потенціалу бізнес-організації відбувається за рахунок активізації 
її взаємодії з іншими учасниками інноваційної екосистеми, зокрема, суб’єктами 
ринкового оточення. Згідно концепції відкритих інновацій зовнішні ідеї, 
компетенції та шляхи виходу на ринок є такими ж важливими передумовами 
забезпечення ефективної інноваційної діяльності компанії, як внутрішні 
ресурси, наявні знання і набутий досвід [1]. 

З управлінської точки зору успішна реалізація моделі відкритого 
інноваційного партнерства повинна ґрунтуватися на детальному дослідженні та 
систематизації наявних інноваційних процесів, а також ухваленні стратегічних 
управлінських рішень стосовно того, що саме повинно бути винайдене у межах 
компанії, що має бути інтегроване ззовні та що доцільно розробляти у співпраці 
з партнерами-учасниками інноваційної мережі [5]. 

На основі узагальнення і критичного аналізу сучасної літератури 
з проблематики менеджменту відкритої інноваційної діяльності можна 
виокремити ключові внутрішньофірмові елементи, які обумовлюють здатність 
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фірми успішно імплементувати відкриті інновації і ефективно керувати 
відкритими інноваційними процесами, а саме: корпоративна культура, стиль 
керівництва і тип лідерства, організаційна структура, навички і компетенції 
працівників, відповідна система стимулювання, а також технологічні 
можливості компанії та специфічні здатності, пов’язані із управлінням 
знаннями. Дослідження сприятливих чинників відкритої інноваційної 
діяльності бізнес-організацій доводять наявність складних взаємозв’язків між 
зазначеними внутрішньофірмовими елементами. У контексті організаційного 
виміру наводяться переконливі аргументи, що корпоративна культура, яка 
визначає ставлення компанії до співпраці з партнерами, побудови комунікацій, 
готовності до ризику та обміну ідеями і знаннями із суб’єктами зовнішнього 
середовища, є вирішальний чинником, який обумовлює здатність організації 
успішно запроваджувати відкриті інновації. Узгоджені висновки також 
вказують на наявність стійких взаємозв’язків між загальнокорпоративною 
стратегією, організаційною культурою та стилем управління у процесі 
впровадження моделі відкритих інновацій. На практиці відкриті інноваційні 
проекти мають високі шанси на успіх, коли в межах бізнес-організації існує 
чітке розуміння того, як пріоритети відкритої інноваційної діяльності 
узгоджуються із визначеною стратегією та практикою операційної діяльності 
фірми. Відповідно до цього, провідні фахівці у даній сфері наголошують на 
важливості встановлення досяжних цілей та завдань щодо реалізації відкритих 
інновацій, формування сприятливої відкритої інноваційної культури та 
розробки відповідної стратегії організаційного навчання [3; 5-6].

Проте слід зазначити, що на організаційному рівні перехід від «закритої» 
моделі інноваційного процесу до практики відкритої інноваційної співпраці 
може супроводжуватися низкою проблем, серед яких слід виокремити такі: 
труднощі, пов’язані з пошуком відповідних партнерів та організацією 
міжфірмової взаємодії, неспроможність налагодити ефективну систему 
мережевих комунікацій між компанією і суб’єктами ринкового оточення, 
потенційний ризик втрати наявних знань, інноваційних ідей і ключових 
компетенцій, значні обсяги витрат на координацію такого роду співпраці, 
а також ризик втрати контролю над об’єктами інтелектуальної власності. Деякі 
із зазначених викликів пов’язані передусім із проблемними аспектами 
в організації міжфірмової кооперації у відкритих інноваційних процесах 
і виникають внаслідок розбіжних цілей і суперечливих інтересів суб’єктів, що 
беруть участь у спільних проектах. На внутрішньофірмовому рівні реалізація 
концепції відкритих інновацій, як засвідчують результати емпіричних 
досліджень, вимагає формування певного типу організаційного мислення, що 
базується на створенні корпоративної культури, яка визнає цінність зовнішніх 
знань та компетенцій і сприймає безперервне навчання, як важливу частину 
поточної операційної діяльності компанії. 

Отже, у сучасній бізнес-реальності, за якої радикально змінюються 
принципи взаємодії між учасниками інноваційного процесу, практика 
відкритих інновацій є дієвим інструментом підвищення ефективності 
інноваційної діяльності організацій. Проте розглянута модель має свої 
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обмеження, саме тому ухвалення рішення про залучення до відкритої 
інноваційної співпраці та обґрунтування того, до якої міри повинні бути 
відкриті власні інноваційні процеси, потребує з управлінської точки зору 
глибокого розуміння та зваженого аналізу потенційних можливостей і ризиків 
такого роду взаємодії.
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасна ситуація в теорії та практиці світового менеджменту 
характеризується співіснуванням і взаємодією трьох основних підходів: 
системного, процесного і ситуаційного (при явному домінуванні останнього). 
Вони спрямовані на синтез та розвиток розроблених раніше поглядів основних 
«шкіл управління», а також на розробку нових уявлень про управління.

У зв'язку з паралельним існуванням цілої низки підходів загальний спектр 
сучасних теоретичних та прикладних розробок надзвичайно широкий 
і різноманітний. Результатом цього є фактично вичерпне охоплення сучасними 
дослідженнями всіх основних проблем управління.

Менеджмент (англ. «management» – управляти) – специфічний вид 
діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо-
господарською організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових 
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умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових 
і фінансових ресурсів [1, с.22]. Результативність виробництва в будь-якій сфері 
діяльності в значній мірі залежить від ефективності менеджменту. Саме тому 
значна увага зарубіжних і вітчизняних вчених зосереджена на дослідженні 
різних аспектів менеджменту.

Розвиток теорії менеджменту, як й інших наук, відбувався шляхом 
еволюції. Більшість економістів світу поділяють розвиток її на декілька фаз, 
зокрема: передфазу, наукового управління, класичної школи, руху за гуманні 
стосунки, школу поведінкових наук, сучасну фазу тощо. 

Спроби наукового узагальнення накопиченого досвіду та формування 
основ науки управління відносяться до кінця XIX - початку XX ст. Звісно, вони 
були відповіддю на потреби промислового розвитку, який все більше набував 
таких специфічних рис, як:

 масове виробництво і масовий збут;
 орієнтація на ринки значної місткості;
 орієнтація на великомасштабну організацію у формі потужних 

корпорацій [2].
Великі підприємства відчували гостру необхідність в раціональній 

організації виробництва і праці, в чіткій та взаємозалежній роботі всіх 
підрозділів, менеджерів та виконавців відповідно до науково обґрунтованих 
принципів, норм, стандартів.

У сучасній фазі розвитку теорії менеджменту характерним є розробка 
моделей управлінських рішень залежно від тих чи інших ситуацій. 
За допомогою побудови сучасних управлінських моделей відбувається 
скорочення кількості впливових змінних величин після оцінки суттєвості 
впливу їх на кінцевий результат. Таким чином, залишаються найбільш впливові 
змінні складові, що дає менеджерам змогу об’єктивно описати кожну змінну 
зокрема, а також порівняти їх вплив між собою.

У результаті аналізу поглядів науковців щодо сучасного стану 
вітчизняного менеджменту, виявлено проблему значного відставання рівня 
українського менеджменту в порівнянні з західним. Але, в той же час, 
необхідно брати до уваги те, що Україна є молодою країною і не має такого 
досвіду як, наприклад, США зі своєю більш ніж столітньою історією 
становлення і розвитку теорії та практики менеджменту.

Варто зазначити, що найактуальнішим проблемами менеджменту, 
з якими стикаються українські підприємства є:

 скорочення, яке трапляється, коли організація навмисно стає 
меншою, скорочуючи кількість робітників або цілі підрозділи чи 
закриваючи підприємства;

 недостатність та несвоєчасність забезпечення управлінців якісною 
інформацією для прийняття управлінського рішення;

 недотримання максимального рівня якості;
 недостатність нематеріальної мотивації працівників на 

підприємствах [3].
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Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління 
та подолання кризової економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна 
відмова від старих звичок і запровадження нової техніки та методів управління.

У той же час, незважаючи на окреслені проблеми, вітчизняні 
підприємства працюють у напрямку впровадження сучасних теорій і практик 
в менеджменті. Охарактеризуємо перспективи розвитку в цьому напрямку:

1. У результаті глобалізаційних процесів, що відбуваються в світі, 
посилюється важливість використання підприємствами міжнародного досвіду 
управління. Значну роль в цьому відіграють великі транснаціональні 
корпорації. 

2. Впроваджуються різні методи підвищення кваліфікації співробітників –
курси, тренінги, закордонне стажування тощо.

3. Все більше уваги приділяється проблемі мотивації персоналу –
не тільки матеріальної, але й інших форм мотивації.

Звичайно, зазначені тенденції не вирішують усіх проблем сучасного 
менеджменту України, але мають позитивне спрямування [4].

Отже, ринкова економіка вимагає адекватної системи управління, що 
повинна пройти радикальні перетворення разом з усім суспільством. В умовах 
розвитку ринкових відносин найважливішим фактором успіху стає безперервне 
вдосконалення теорії й практики управління.
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АДВОКАЦІЯ ЯК НОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ
БІБЛІОТЕК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Важливим інструментом демократичних перетворень на сучасному етапі 
розвитку суспільства є кампанії адвокаті. Адвокаційна діяльність розглядається 
як невід’ємна складова роботи будь-якої організації, що турбується про свій 
статус, організаційну спроможність, стійкість і розвиток [2]. 

http://www.ej.
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Поняття «адвокація» (від грец. «ad» – тут, в даний момент» і «voca» –
закликати) означає діяльність, що має на меті захист прав і просування 
інтересів громад чи окремих груп населення [2].

Адвокація (англ. Advocacy, вживаються також варіації адвокасі (едвокасі), 
адвокатування) — діяльність з представництва та захисту інтересів клієнта 
(індивіда або групи людей) уповноваженої особи чи організації з метою 
отримання клієнтами доступу до благ, на які вони мають право, але не можуть 
його реалізувати. Досягається така мета через взаємодію від імені клієнта 
з юридичними та фізичними особами, впливом на громадську думку та рішення 
в політичній, економічній, соціальній сфері державного управління [3]. 

Для позначення адвокації вживається надзвичайно широке коло понять та 
термінів – «адвокасі», «лобіювання», «лобістська діяльність», «захист інтересів», 
«організоване представництво інтересів», «система консультування», 
«громадські справи», «зв’язки з урядом», «вплив громадськості», «участь 
громадськості», «залучення громадськості», «взаємодія громадськості», 
«доступ громадськості» тощо [8].

Дослідник В. С. Пашкова розглядає адвокасі як «процес, спрямований 
на зміну політики, законів і практик, які використовують впливові люди, групи 
та заклади. Метою якого є «просування» певного погляду, ідеї, точку зору, 
групи людей, чи певної справи шляхом трансформації чи впровадження певної
публічної практики» [1]. На думку науковця, адвокасі – це побудова 
продуктивних відносин між урядовцями та тими, кому вони служать 
(громадянами). Дослідниця зазначає, що явище адвокасі виникло в результаті 
необхідності реагувати на гострі соціальні проблеми чи вироблення 
комплексної відповіді на систематичні негаразди чи кризи. Особа, яка 
потрапила у скрутне становище чи усвідомлює існування певної проблеми, 
не завжди має змогу цю проблему вирішити. Тому виникає необхідність 
пошуку і впливу на того, кому підвладне вирішення проблеми. Звідси 
і визначальна риса адвокасі – вплив на особу, яка приймає рішення [1]. 

Найзагальніше визначення поняття адвокасі – це діяльність, що має на меті 
захист і просування прав та інтересів громад чи окремих груп населення [1]. 

На сьогоднішній день заходи з адвокасі є невід’ємною частиною роботи 
будь-якої організації, що турбується про свій статус, організаційну 
спроможність і стійкість. Адвокація передбачає активну взаємодію з різними 
організаціями, громадянами та максимально публічне обговорення питань. 
В залежності від масштабу та важливості проблеми вона може бути вирішена 
на місцевому (район, місто, область), національному чи міжнародному
рівнях [8]. 

Одним з різновидів адвокаційної діяльності є адвокація бібліотек. Вона 
зародилася як метод просування ідеї збільшення фінансування книгозбірень. 
Зараз її розглядають як системні дії, спрямовані на захист інтересів бібліотек, 
бібліотекарів і користувачів [2]. 

Теоретичні та практичні дослідження бібліотечної адвокації здійснюють 
вітчизняні бібліотекознавці С.І. Барабаш, В.В. Загуменна, В.С. Пашкова та інші. 
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Програма благодійного Фонду Білла та Мелінди Гейтс «Глобальні 
бібліотеки» вбачає в адвокації бібліотек «дії, що здійснюють люди або 
організації з метою впливу на прийняття рішень на місцевому, регіональному, 
національному та міжнародному рівні щодо вдосконалення політики або змін 
у фінансуванні публічних бібліотек» [2, с. 2]. 

Бібліотечна адвокація – це спланована, ретельно розроблена й послідовна 
діяльність щодо підвищення обізнаності в певній важливій для бібліотек проблемі 
урядовців, потенційних партнерів, грантодавців, суспільства в цілому [2].

Мета адвокації – просування певного погляду, ідеї, точки зору, групи 
людей чи певної справи через трансформацію або впровадження певної 
публічної практики [2]. 

Як правило, бібліотечна адвокація використовує багато інструментів 
маркетингу та зв’язків з громадськістю, проте є окремим напрямом – дією, 
спрямованою на зміну стану проблеми. Її ціль - визначення та озвучення потреб 
бібліотечної громади, вирішення існуючої проблеми, сприяння поширенню 
певних поглядів, вплив на структури, що визначають політику. Така дія, а саме 
співпраця з державною владою, представниками законодавчих органів 
і урядовими чиновниками, вплив на ділові кола з метою сприяння або 
протистояння ухваленню певних законодавчих актів, визначила пріоритетні 
напрями діяльності Української бібліотечної асоціації [4].

Продумана та ефективна адвокаційна діяльність може розвинути місцеву, 
національну та міжнародну підтримку, необхідну для забезпечення розвитку 
публічних бібліотек у країнах, що розвиваються або знаходяться у перехідному 
стані, з метою покращення життя громадян шляхом надання корисного та 
сталого публічного доступу до інформаційних технологій у бібліотеках.
Адвокація може допомогти підвищити значення бібліотеки, створити для неї 
надійне «місце за столом», де приймаються важливі фінансові або політичні 
рішення, досягти загальних цілей сталого розвитку бібліотеки [5].

Адвокація є пріоритетним напрямком діяльності Української бібліотечної 
асоціації (УБА). В 2008 році було створено секцію Української бібліотечної 
асоціації з адвокації (голова секції – Барабаш С.І.). Метою її створення 
є консолідація зусиль членів організації, спрямованих на захист та 
представлення інтересів українських бібліотек та їх користувачів. Тобто 
привернути увагу суспільства і влади до бібліотек, змінити імідж бібліотеки 
в Україні, зробити її більш привабливою для користувачів і бібліотекарів [9]. 

Секція з адвокації підтримує системні зміни у фаховому середовищі, 
надає певні можливості зробити бібліотечну справу, громаду кращою та 
формує відчуття відповідальності за втілення цих змін. Головні завдання Секції 
визначені програмами Української бібліотечної асоціації з адвокації: ««Через 
бібліотеки – до знань!» на 2008-2013рр.» та ««Дієва бібліотека – успішна 
громада!» на 2017 рр.» [9].

Програму ««Дієва бібліотека – успішна громада!» на 2017–2021 рр.» було 
затверджено 17 листопада 2016 року на Конференції Української бібліотечної 
асоціації, її мета – лобіювати та захищати права користувачів бібліотек 
територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний 



152

і рівноправний доступ до інформації, обстоювати їхні права в умовах суспільних
перетворень та об’єднання територіальних громад; позиціонувати бібліотеки 
в суспільстві як відкритий простір для освіти, науки, культури, дозвілля, 
комунікації та підвищувати обізнаність членів громади, влади, суспільства 
в цілому про цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ [9].

В програмі значено, що досягти мети можна шляхом реалізації таких 
цілей: сприяння впровадженню нових соціальних нормативів бібліотечного 
обслуговування в умовах утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ); 
формування модельних стандартів бібліотечного обслуговування та 
розроблення рекомендацій щодо їх впровадження в умовах адміністративної 
реформи з урахуванням процесів інтеграції бібліотечних мереж, культурних 
інституцій, освітніх установ; підвищення обізнаності кожної територіальної 
громади про потенціал і можливості бібліотеки в суспільних перетвореннях 
шляхом ефективних комунікацій, PR та реклами [9]. 

Одже, отриманий досвід дозволяє усвідомити бібліотечну адвокацію як 
комплексну дію та показник розвитку громадянського суспільства. Сьогодні 
заходи з адвокації є невід’ємною частиною діяльності бібліотек України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Адвокасі у бібліотечній сфері: посібник для бібліотекарів, користувачів 

і друзів бібліотек / за ред. В.С. Пашкової. URL: 
https://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/169/advokasy.pdf (дата звернення : 
02.02.2019).

2. Адвокаційна діяльність бібліотек : Методичний посібник / 
КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького». 
Запоріжжя, 2012. Випуск 1. 32 с.

3. Адвокація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% (дата звернення : 
02.02.2019).

4. Барабаш С. І. Адвокація бібліотек: мета, структура, основні напрями 
діяльності. Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2011. Вип. 
34. С. 150–156. 

5. Барабаш С.І. Бібліотечна адвокація як комплексна дія та показник 
розвитку громадянського суспільства: досвід секції УБА з адвокації. URL: 
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14302/3/Barabash_Zbirnyk_UBA_Conferens.p
df (дата звернення : 02.02.2019).

6. Загуменна В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек. К. : 
Самміт-книга, 2012. 60 с. 

7. Загуменна В. В., Барабаш С. І. Адвокаційна діяльність бібліотек –
головні принципи та завдання. Документознавство. Бібліотекознавство. 
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : VII Міжнародна 
науково-практична конференція. К., 2010. С. 64–65.

8. Навроцький В.В., Менджул М.В. Кампанія адвокасі як інструмент 
демократичних перетворень. Ужгород, 2011. 59 с.

9. Українська бібліотечна асоціація. URL: https://ula.org.ua/ (дата 
звернення : 02.02.2019).

https://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/169/advokasy.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14302/3/Barabash_Zbirnyk_UBA_Conferens.p
https://ula.org.ua/


153

Проскуріна М. О., канд. екон. наук, доцент,
Карапищенко І. В., магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»,
м. Київ, Україна

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
В СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Змiни в свiтoвiй екoнoмiцi, звичайнo, вимагають i змiн абo poзвитку 
нoвих теopiй ефективнoгo упpавлiння нею. Poзглядаючи менеджмент як oдин 
з oснoвних iнстpументiв забезпечення сталoгo poзвитку pинкoвoї екoнoмiки, 
пoстає питання пpo неoбхiднiсть дoслiдження тенденцiй poзвитку та станoвлення
менеджменту в сфері культури.

Дoслiдженням цих питaнь зaймaлися pяд вiтчизняних нaукoвцiв, сеpед 
яких: Г. O. Aндpусенкo, П. С. Беpезiвський, Ю. Е. Губенi, М. Й. Мaлiк, 
П. Т. Сaблук, P. A. Слaв’юк, В. М. Тpегoбчук, М. М. Федopoв, Ф. К. Шaкipoв.

Пpoте pезультaти oпpaцювaння їх нaукoвoгo дopoбку пoкaзують, щo
зaлишaються невиpiшеними деякi теopетичнi, метoдoлoгiчнi i пpaктичнi
питaння в дoслiджувaнiй пpoблемi. 

Користуючись системним підходом, можна побачити всю сукупність 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків організацій культури і мистецтва та на підставі 
цілісної картини цих зв'язків змалювати специфічні риси менеджменту в цій 
сфері.

Теopiя упpавлiння (менеджменту) фopмувалась у виглядi piзних 
кoнцепцiй та упpавлiнських шкiл. Дoслiдження iстopичних кopенiв науки 
упpавлiння дає змoгу видiлити два пеpioди її фopмування: емпipичний 
заснoваний на пpактичнoму дoсвiдi та iнтуїтивнoму poзумiннi, i теоретичний, 
щo ґpунтується на глибoкoму вивченнi та oсмисленнi її oснoв i лoгiки, 
викopистаннi надбань iнших наук, зoкpема, психoлoгiї, сoцioлoгiї, антpoпoлoгiї, 
математики.

Iз самoгo пoчатку iснування людства, йoгo пpаця нoсила усвiдoмлений 
хаpактеp i була певнoю мipoю opганiзoвана. Щoденнi спpави вимагали 
узгoдженoстi дiй членiв oбщини, певнoгo пiдпopядкування oдних людей вoлi 
iншим. З poзвиткoм цивiлiзацiй пpoцеси упpавлiння ускладнювалися, у них 
з'являлися елементи пеpедбачення, poзpахункiв, i тi, хтo вмiв це poбити, ставали 
жеpцями, фаpаoнами, мiнiстpами. Вoни втiлювали мудpiсть, владу i вoлoдiли 
багатствoм у свoїх суспiльствах.

Poзвитoк теopiї менеджменту, як й iнших наук, вiдбувався шляхoм 
евoлюцiї. Бiльшiсть екoнoмiстiв свiту пoдiляють poзвитoк її на декiлька фаз, 
зoкpема: пеpедфазу, наукoвoгo упpавлiння, класичнoї шкoли, pуху за гуманнi 
стoсунки, шкoлу пoведiнкових наук, сучасну фазу тoщo.

Oсoбливiстю теopiї менеджменту в пеpioд пеpедфази є пеpехiд дo 
iєpаpхiчнo-пipамiдальнoї пoбудoви opганiзацiй та застoсування менеджеpами 
в упpавлiннi, пеpеважнo, автopитаpнoгo стилю кеpiвництва.Впеpше iнтеpес 
дo менеджменту як дo науки з’явився пiсля вихoду у свiт книги Ф. Тейлopа 
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«Пpинципи наукoвoгo упpавлiння». Так, з 1911 poку в екoнoмiчнiй лiтеpатуpi 
пoчали застoсoвувати теpмiн «наукoве упpавлiння». 

У пеpioд фази наукoвoгo упpавлiння пpаця, упpавлiнськoгo пеpсoналу, 
пoчала видiлятися як oкpема сфеpа дiяльнoстi, тoму з’явилася пoтpеба видiляти 
oсoбливу гpупу людей – менеджеpiв абo пpацiвникiв апаpату упpавлiння 
i вивчати її упpавлiнську дiяльність. На думку Ф. Тейлopа, менеджмент – це 
пoєднання матеpiальних та тpудoвих pесуpсiв виpoбництва для ствopення 
iндустpiальнoї організації[4].

Дo фази класичнoї шкoли належать пpoвiднi теopетики свiту з менеджменту. 
Так, фpанцузький пiдпpиємець А. Файoль впеpше пpацю менеджеpiв poздiлив 
на: планування, opганiзацiю, мoтивацiю та кoнтpoль. Нiмецький екoнoмiст 
М. Вебеp ствеpджував, щo бюpoкpатизм – це iдеальний тип opганiзацiї як пpацi 
упpавлiнськoгo пеpсoналу, так і людей взагалі, i тiльки таким шляхoм мoжна 
дoсягти максимальнoї ефективнoстi будь-якoї організації[5].

Гoлoвним у теopiї пеpioду фази poзвитку шкoли пoведiнкових наук 
(бiхевiopистськoї шкoли), за твеpдженнями амеpиканськoгo екoнoмiста 
Ф. Геpцбеpга, є надання дoпoмoги менеджеpoм пiдлеглoму в усвiдoмленнi ним 
свoїх власних мoжливoстей для самoвиявлення у пpoцесi пpацi.

Загальна теорія менеджменту зосереджена на великих промислових 
підприємствах та прибуткових організаціях. Базові поняття стратегії, структури та 
лідерства користуються економічною мовою та інструментами, що особливо 
відчутно в західній та японській літературі з менеджменту. Якщо докладно 
поглянути на  культурний сектор із його невеликими організаціями, то можна 
виявити, що існує ряд проблем. Головна з них полягає в тому, що в ході організації 
культурних і комерційних  процесів менеджери мистецтва ухвалюють багато 
помилкових рішень, що ігнорують слабкість загальної теорії менеджменту [3, с.27].

Культурне підприємництво є невід’ємною частиною мистецького та 
культурного світу.

Підхід до культурного середовища як до єдиного цілого плідний 
і перспективний. Він розвиває локальні, часто не задіяні раніше, але при цьому 
багаті ресурси, усуває поточні проблеми окремих культурних інститутів 
завдяки процесу інтеграції, що зароджується при втіленні в життя єдиної 
соціокультурної стратегії міста (регіону). Ясність, визначеність цілей, 
викладених у стратегічній програмі розвитку території, структурують дії всіх
суб'єктів програми. Тому можна сказати, що стратегічна програма є не тільки 
головним, ключовим інструментом менеджменту території, але і гарантом, 
«охоронцем» цілісності культурного середовища, показником локалізації 
культурного процесу[2].

У сучаснiй фазi poзвитку теopiї менеджменту хаpактеpним є poзpoбка 
мoделей упpавлiнських piшень, залежнo вiд тих чи iнших ситуацiй. За дoпoмoгoю
пoбудoви сучасних упpавлiнських мoделей вiдбувається скopoчення кiлькoстi 
впливoвих змiнних величин, пiсля oцiнки суттєвoстi впливу їх на кiнцевий 
pезультат. Отже, залишаються найбiльш впливoвi змiннi складoвi, щo дають 
менеджеpам змoгу oб’єктивнo oписати кoжну змiнну зoкpема, а такoж 
пopiвняти їх вплив мiж сoбoю.
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Пiд час дoслiдження етапiв poзвитку менеджменту та наукoвoї думки
щoдo цих пpoцесiв, виявленo, щo незважаючи на те, щo минулo вже 
надзвичайнo багатo часу, пoстiйнo з'являються нoвi свiтoвi тенденцiї в теopiї та 
пpактицi менеджменту та впpoваджуються нoвi знання в пpактичну дiяльнiсть 
суспiльства.
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УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: 
СПЕЦИФІКА ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ІДЕЙ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Однією з найважливіших особливостей сучасної ринкової економіки 

є необхідність переходу від управління функціонуванням, головним завданням 
якого було забезпечення стабільної роботи підприємства, до управління 
розвитком, тобто безперервного в часі процесу, що обумовлює якісні 
перетворення, перехід з одного стану в інший.

Відповідно, в управлінні підприємством важливим аспектом є виявлення 
проблем, що вимагають нестандартних рішень, що виступає завданням 
управлінського обстеження.

Відносно типології проблем заслуговує на увагу, на наш погляд, 
класифікація за джерелами виникнення, розроблена О. Кулагіним [6, с.63] і що 
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припускає виділення двох груп проблем: проблеми функціонування (коли 
результати діяльності не досягають необхідного рівня); проблеми розвитку 
(розбіжність між потенційними можливостями і поставленими цілями). 

При вдосконаленні діяльності підприємства основним результатом має 
бути усунення розриву між необхідними і реально здійснюваними діями. 
В даному випадку украй актуальний пошук рішень по усуненню недоліків. 
У певному значенні цей варіант дій можна віднести до екстенсивного зростання 
організації. 

При розвитку процесів передбачається розробка рішень, що дозволяють 
досягти перевищення певних показників діяльності над еталонними (узятими за 
основу при порівнянні). Подібний інтенсивний шлях розвитку формує інтерес 
до інноваційних рішень, як продуктових, так і технологічних.

Після формулювання проблем, виявлених в ході управлінського 
обстеження, необхідно здійснити пошук інноваційних рішень. Відмітимо, 
що рішення проблем не обов'язково має бути інноваційним. Цілком імовірно, 
що ряд проблем цілком може бути усунений класичними способами. Так, якщо 
обстеження виявило проблеми, пов'язані з низькою компетентністю персоналу, 
наявністю браку, подальші управлінські рішення лежатимуть у сфері 
управління персоналом або організації виробництва. Проте може йтися про 
проблеми, які стандартними організаційно-управлінськими методами вирішити 
навряд чи вдасться. 

І в даному випадку, на наш погляд, можливі два підходи до трактування 
і рішення проблем: використання результатів маркетингових досліджень; 
використання даних моніторингу інновацій. Маркетингові дослідження 
припускають, в першу чергу, дослідження специфіки і динаміки запитів 
споживачів відносно того або іншого товару. В принципі, цей варіант 
появи нових рішень можна трактувати як режим "ринкового витягування" 
(ринкового виклику, виклику з боку попиту, market – pull model) [1, с. 86–87] –
характеристики, вживаної при аналізі створення інновації, коли нове рішення 
викликається до життя потребами ринку. Джерелом інноваційних рішень 
в даному випадку є запит, що сформувався, з боку ринку. Завдання маркетолога 
організації – ретельно досліджувати купівельну поведінку. 

Так само украй важливе значення має робота з претензіями клієнтів, 
необхідна не лише для збільшення долі лояльної клієнтури, але і для виявлення 
напрямів зміни в товарі.У результаті маркетингових досліджень подібного роду 
стає можливим сформувати конкретні пропозиції по нових напрямах 
діяльності. 

Бенчмаркинг – не менш важливий напрям у рамках маркетингу. 
Як відомо, бенчмаркинг – послідовний і безперервний процес оцінки діяльності 
підприємства по відношенню до кращих підприємств в цій або іншої галузі. 
У найзагальнішому випадку у рамках бенчмаркинга треба провести аналіз того, 
як здійснюється деякий процес на підприємстві-еталоні, щоб удосконалити цей 
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процес у власному бізнесі. Підприємство-еталон, цілком можливо, буде 
вибраний з абсолютно іншої галузі. В даному випадку можна говорити про 
тактику "спритний другий", оскільки частенько найпростіший спосіб винайти 
новий продукт або послугу - використати вже готову ідею. Як відмічав 
Ф. Котлер, будь-яка фірма є потенційною криницею ідей, якщо тільки компанія 
не залишає їх без уваги. 

Моніторинг інновацій може дати ідеї використання дуже радикальних 
інноваційних рішень, в режимі "технологічного виштовхування" (технологічного
поштовху, technology - push model) [2, с. 215]. В даному випадку "рушієм" 
нових рішень будуть коммерциалізовані результати НИОКР: винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки. В якості джерел інформації про потенційні інновації 
можуть служити наступні види даних [1, с. 202-225]: науково-технічна 
інформація: довідники, енциклопедичні статті, монографії; статті і огляди 
з окремих питань розвитку науки, техніки, технології; матеріали симпозіумів, 
конференцій; ДСТУ, технічні регламенти, нормативно-технічна документація; 
звіти про НДР, ДКР; рекламні проспекти і каталоги; патентна інформація; бази 
цих описів винаходів, корисних моделей; бази даних за промисловими 
зразками; – бази даних реферативної і / або бібліографічній інформації; бази 
даних по товарних знаках і тому подібне – кон'юнктурно-економічна 
інформація (отримується, як правило, на комерційній основі; дозволяє 
конкретизувати інноваційні можливості і потенціал територій або окремих 
виробників); національні і міжнародні статистичні дані; загальноекономічні, 
спеціальні і галузеві періодичні видання; фірмові довідники; дані експертних 
оцінок (експерт, будучи унікальним фахівцем в конкретній галузі науки 
і техніки, має в розпорядженні персональний, унікальний фонд знань 
і інформації, що акумулює не лише його власний, але і відомий йому досвід 
з конкретного питання, наприклад, в частині прогнозів науково-технічного 
розвитку).

Звичайно, приведений список інформаційних джерел не можна вважати 
вичерпним. Для розробки інноваційних рішень може знадобитися 
найрізноманітніша інформація з інших джерел. 

Проте, слід звернув увага на те, що сам по собі моніторинг інновацій 
навряд чи може гарантувати бачення майбутньої інноваційної послуги. Але 
вбудовування інновації в діяльність підприємства цілком вписується 
в концепцію латерального мислення. Як відомо, ця концепція, запропонована 
Едуардом де Боно [3], останнім часом активно розробляється Філіпом 
Котлером, Фернандо Триас де Безом [5, с. 191–333] і рядом їх послідовників.

Усі ці методики провокують невідповідності горизонтальному мисленню, 
що істотним чином сприяє появі новаторських ідей. На наш погляд, цю техніку 
формування розриву логічного мислення цілком можна використати при аналізі 
застосовності конкретної інновації. В той же час, не можна не відмітити, що 
далеко не завжди компанія, плануюча комерціалізацію інноваційних рішень, 
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може собі дозволити постійну роботу як активної маркетингової діяльності, так 
і моніторингу інновацій. Періодично керівництво компанії може поводитися із 
замовленням на проведення подібних досліджень до спеціалізованих структур 
(консалтинговим фірмам, технопаркам, внз і ін.), або збудувати довгострокові 
договірні стосунки з ними, віддаючи перевагу оплаті професіоналізму 
консультантів над витратами на проведення досліджень власними силами.

Вибір інновації в процесі проектування нових рішень включає декілька 
складових. Починається ця процедура з підведення підсумків маркетингових 
досліджень і моніторингу інновацій : дані узагальнюються і формалізуються 
у вигляді ряду альтернативних варіантів. Справедливості ради відмітимо, що 
теоретично в процесі ухвалення рішень можливо і наявність безальтернативних 
варіантів. Проте, оскільки більшість проблем є відкритими, тобто що 
допускають більше за один варіант рішення, швидше за все, йтиметься про 
декілька альтернатив (як мінімум, альтернативою може бути рішення про 
відмову від освоєння пропонованого інноваційного рішення). 

Важливе значення, поза сумнівом, має те, в якому виді представлені 
альтернативні варіанти особам, що приймають рішення. Також ясно, що форма 
представлення багато в чому визначатиметься тим, хто здійснюватиме 
організацію і фінансування виробництва інновації. Найчастіше йтиметься про 
бізнес-план, або заявку на отримання кредиту. 

Крім того, може з'ясуватися, що для освоєння інноваційного рішення 
потрібне додаткове устаткування, яке компанія з певних причин не може 
придбати (дефіцит, висока вартість, відсутність умов експлуатації і ін.). 

Ще однією причиною ресурсних обмежень може бути відсутність 
можливості забезпечення персоналу кваліфікацією, необхідною в процесі 
виробництва. Наприклад, може не знайтися установ, що пропонують якісні 
послуги з підвищення кваліфікації, додатковому навчанню персоналу і ін.

Стратегічні обмеження припускають можливість неприйняття пропонованої
бізнес-ідеї керівництвом унаслідок її невідповідності стратегічним орієнтирам 
компанії (далеко не кожен вид інновацій є затребуваним конкретним типом 
компанії). Крім того, стратегічним обмеженням може бути неадекватність міри 
ризику прийнятим в компанії представленням, або визнання термінів 
досягнення поставлених цілей неприйнятним для компанії.

Таким чином, якщо певна бізнес-ідея виявилася найбільш вигідною 
і прийнятною, з урахуванням усіх видів обмежень, можна констатувати, що 
пошук нових рішень закінчений і можна приступати до освоєння бізнес-ідеї 
інноваційного характеру.
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